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RESUMO 

 

NASCIMENTO, Helena Paula Oliveira. Biossensor impedanciométrico baseado em 

compósitos híbridos de nanopartículas de ouro-polianilina para detecção de sorotipo da 

dengue em concentração de picomolar, 2011. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brasil. 

 

Neste trabalho, nós descrevemos a preparação e caracterização de um novo compósito híbrido 

de nanopartículas de ouro-polianilina (AuNpPANI) com grupos terminais SH que, devido a 

sua habilidade de imobilizar primers específicos para os sorotipos de dengue 1, 2 e 3 (ST1, 

ST2 e ST3), pode ser utilizado para o desenvolvimento de biossensores. Espectroscopia de 

impedância eletroquímica (EIE) na faixa de freqüência de 100 mHz a 100 KHz e voltametria 

cíclica (VC) na faixa de varredura -0,2 a 0,7 V foram realizadas na presença da mistura de 10 

mM K3[Fe(CN)6]
4-

/K4[Fe(CN)6]
3-

 (1:1), utilizada como par redox. Resultados de CV e EIS 

demonstraram que o AuNpPANI foi capaz de imobilizar ST1, ST2 e ST3, formando os 

complexos AuNpPANI-ST. As imagens de MEV mostraram a presença de aglomerados 

AuNpPANI quando a seqüência genômica DEN1 (alvo complementar) é hibridizada com o 

ST1 da dengue. Voltamogramas cíclicos bem definidos característicos de um processo redox 

de difusão limitada foram observados no eletrodo de ouro limpo e após este ter sido 

modificado pela adsorção de AuNpPANI ou AuNpPANI-ST. Em adição, foi observado um 

notável decréscimo nos picos anódico e catódico. O sistema AuNpPANI-ST(1-3) exibiu uma 

resposta altamente seletiva para o alvo complementar da dengue e pode ser utilizado para a 

construção de um biossensor para sorotipos da dengue. O sistema AuNpPANI-ST(1-3) foi 

capaz de reconhecer o sorotipo da dengue de diferentes pacientes em concentrações de 

picomolar. Os resultados VC e EIE mostraram evidência inequívoca da interação existente 

entre os primers específicos para os sorotipos de dengue estudados e o DNA genômico 

complementar utilizando pequenos volumes e baixas concentrações do analito. 

 

Palavras-chave: dengue, DNA, voltametria cíclica, espectroscopia de impedância 

eletroquímica. 
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ABSTRACT 

 

NASCIMENTO, Helena Paula Oliveira. AN IMPEDIMETRIC BIOSENSOR FOR DENGUE 

SEROTYPE DETECTION AT PICOMOLAR CONCENTRATION BASED ON GOLD 

NANOPARTICLES-POLYANILINE HYBRID COMPOSITES, 2011. Dissertation (Master). 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco, Brazil. 

 

In this work a novel gold nanoparticles-polyaniline hybrid composite (AuNpPANI) with SH-

terminal groups capable of immobilizing dengue serotype-specific primers 1, 2 and 3 (ST1, 

ST2 and ST3) to the development of a biosensor was obtained. Electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) in the 100 mHz to 100 KHz frequency range, and cyclic voltammetry 

(CV) in the scan range -0.2 to 0.7 V were performed in the presence of a 10 mM 

K3[Fe(CN)6]
4-

/K4[Fe(CN)6]
3-

 (1:1) mixture, used as a redox probe. CV and EIS results 

demonstrated that the AuNpPANI was capable to immobilize ST1, ST2 and ST3, forming 

AuNpPANI-ST complexes. MEV micrograph shows a presence of AuNpPANI agglomerates 

when the DEN1 genome sequence (complementary target) is hybridized with the dengue ST1. 

Well-defined cyclic voltammograms characteristic of a diffusion-limited redox process were 

observed both for the bare gold electrode and after these electrode has been modified by the 

adsorption of AuNpPANI or AuNpPANI-ST. In addition, an obvious decrease in the anodic 

and cathodic peaks was observed. The AuNpPANI-ST(1-3) system exhibited a highly 

selectivity response to dengue complementary target and could be used to construction of 

dengue serotype biosensor. The AuNpPANI-ST(1-3) systems were able to recognize the 

dengue serotype of different patients at picomolar concentrations. The CV and EIS results 

showed unequivocal evidence of an existing interaction between the studied dengue serotype-

specific primers and the complementary genomic DNA targets using small volume and low 

concentrations of the analyte.  

 

Keywords: dengue, DNA, cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mosquito Aedes aegypti é o transmissor mais comum do vírus da dengue, que existe 

em quatro diferentes sorotipos, pertencente à família Flaviviridae gênero Flavivirus. A 

infecção por um tipo geralmente dá aos seres humanos imunidade vitalícia, porém apenas 

imunidade a curto prazo para os outros tipos. O vírus da dengue causa mais doenças e mortes 

do que qualquer outra arbovirose, em particular nos países em desenvolvimento, onde as 

infecções virais da dengue estão alcançando proporções de epidemia (GIBBONS & 

VAUGHN, 2002; GUZMAN & KOURI, 2002). 

Desde 2009, a Organização Mundial de Saúde classifica a dengue em casos simples e 

graves, em substituição aos antigos porém uma distinção ainda muito usada entre febre 

indiferenciada, febre de dengue (FD) e febre de dengue hemorrágica (FDH), das quais a 

última foi considerada a mais perigosa devido à maior taxa de mortalidade (CARDOSA, 

2000; ROTHMAN & ENNIS, 1999; GUBLER & MELTZER, 1999). Os sintomas clínicos da 

dengue são atípicos. Geralmente, a incidência da infecção pelo vírus da dengue pode ser 

identificada por isolamento do vírus, detecção de antígeno viral ou RNA do soro ou tecidos, 

bem como pela detecção de anticorpos específicos do soro do paciente. A detecção e 

classificação do vírus da dengue requerem 4-5 dias para isolar e cultivar o vírus. O vírus 

dengue contém um RNA de fita simples (ssRNA), que é favorável à amplificação, e 

consequentemente a detecção do genoma viral da dengue, através de RT-PCR. Em geral, os 

métodos de PCR podem detectar rapidamente o RNA viral do soro do paciente no período de 

viremia, mas a sua utilização mais generalizada é prejudicada tanto pela possibilidade de 

contaminação da amostra quanto pela demanda de alto nível de suporte tecnológico. Portanto, 

os métodos de diagnóstico para identificar a doença de forma confiável e rápida são 

necessários e, desta forma, permitir o tratamento da infecção pelo vírus da dengue em seu 

estágio inicial (BOCK & GOODE, 2006). Além disso, biossensores podem ser usados para 

detectar a presença de um analito em minutos, utilizando pequenos volumes de amostra 

(GRANT et al., 2005). 

O uso de biossensores de DNA para a detecção de seqüências nucleicas detém uma 

enorme possibilidade para o diagnóstico da doença, rastreio de drogas e análise forense (GUO 

et al., 2007; DOLEMAN et al., 2007; ABREU, GOULART, BRETT 2002). Diversas 

técnicas, incluindo eletroquímica, ressonância de plasmóns de superfície, microbalança de 

cristal de quartzo e métodos ópticos têm sido utilizados para o desenvolvimento de 

biossensores de DNA. Técnicas eletroquímicas oferecem sensibilidade, seletividade e baixo 

custo para a detecção de seqüências específicas de DNA associadas com doenças humanas 
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(ZHANG et al., 2006). Os biossensores eletroquímicos para a hibridização de DNA apresenta 

uma atrativa capacidade para a conversão do evento de hibridização em um sinal analítico 

(XUE et al., 2007; MASCINI et al., 2001). 

Nas duas últimas décadas, polímeros condutores têm atraído muito interesse devido a 

sua alta condutividade, facilidade de preparação, boa estabilidade ambiental, e grande 

variedade de aplicações em emissores de luz, dispositivos eletrônicos e sensores químicos 

(YAN et al., 2008; HUANG et al., 2003). A polianilina (PANI) tem se mostrado 

particularmente útil no desenvolvimento de biossensores, devido ao seu baixo custo, 

capacidade de formação de filmes, estabilidade química e eletroquímica, e as possibilidades 

de incorporação de grupos funcionais (HUANG, HUMPHREY, MACDIARMID, 1986). Em 

especial, materiais compósitos de nanopartícula-polimero, têm atraído o interesse de vários 

pesquisadores, devido às suas propriedades híbridas e sinérgicas provenientes de seus 

diversos componentes (SCHMIDT & MALWITZ, 2003). Aspectos potenciais de polímeros 

condutores/nanocompósitos têm sido amplamente discutidos na literatura (FANG, CHOI, 

JOO, 2008; BAIBARAC, GOMEZ-ROMERO, 2006). 

Espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) tem sido estabelecida como uma 

técnica sensível para monitorar a resposta elétrica de um sistema sólido/líquido sujeito à 

aplicação de um sinal periódico de corrente alternada (AC) de pequena amplitude. A análise 

da resposta do sistema fornece informações relativas à interface sólido/líquido e sobre a 

eventual ocorrência de reações na região (MACDONALD, 1997). Por outro lado, métodos de 

voltametria cíclica (VC) podem detectar alterações na corrente medida que pode ser associada 

as espécies eletroquímicas consumidas e/ou geradas durante um processo de interação de uma 

substância biologicamente ativa e o substrato adotado (TANG, YUAN, CHAI, 2006). 

Neste trabalho, descrevemos o desenvolvimento de uma camada sensível baseada num 

compósito híbrido de nanopartículas de ouro-polianilina (AuNpPANI) que pode ser utilizada 

para o monitoramento do evento de hibridização do sorotipo 1, 2 e 3 do vírus da dengue, 

utilizando pequenos volumes e baixas concentrações do analito. Nós aplicamos a técnica de 

automontagem baseada na adsorção química dos grupos terminais SH de AuNpPANI sobre a 

superfície do eletrodo de ouro limpo e, posteriormente, uma interação eletrostática entre 

AuNpPANI (positivamente carregado) e os primers específicos para os sorotipos 

(negativamente carregados) foi obtida. O principal propósito do uso do AuNpPANI foi 

fornecer um aumento da área de superfície do eletrodo como uma forma para promover o 

aumento da intensidade das respostas eletroquímicas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Dengue 

 

2.1.1.  Aspectos epidemiológicos 

 A dengue é atualmente a mais importante arbovirose humana e um dos principais 

problemas de saúde pública no mundo, sendo propagada a humanos por fêmeas infectadas dos 

mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. O vírus da dengue (DENV) pertence ao gênero 

Flavivirus e à família Flaviviridae, podendo apresentar-se na forma de quatro sorotipos 

(DENV 1-4) relacionados antigenicamente. 

 O DENV é considerado endêmico em mais de 98 países de regiões tropicais e 

subtropicais, sendo uma grande preocupação em Saúde Pública nos países da Ásia tropical, 

África, Austrália, América Central e América do Sul (BRAGA; VALLE, 2007). Segundo 

dados de 2009 da Organização Mundial da Saúde (OMS), nos últimos cinqüenta anos a 

incidência da dengue aumentou 30 vezes com o aumento da expansão geográfica para novos 

países, e na presente década, de áreas urbanas para áreas rurais (Figura 1). A OMS estima que 

2,5 bilhões de pessoas – 2/5 da população mundial – estão sob risco de contrair dengue e que 

ocorram anualmente cerca de 50 milhões de casos.  

 

Figura 1. Países/áreas sob risco de transmissão de dengue em 2008 (Organização Mundial de Saúde, 2009). 
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Nas ultimas duas décadas, a incidência de dengue nas Américas tem apresentado uma 

tendência ascendente, com mais de 30 países informando casos da doença, a despeito dos 

numerosos programas de erradicação ou controle que foram implementados. Entre 2001 e 

2005, foram notificados 2.879.926 casos de dengue na região, sendo 65.235 de dengue 

hemorrágica, com 789 óbitos. As maiores incidências nesse período foram reportadas pelo 

Brasil, Colômbia, Venezuela, Costa Rica e Honduras (82% do total) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). 

A dengue é uma doença com característica sazonal, ou seja, que se concentra em um 

mesmo período, todos os anos. No Brasil, este período coincide com o verão, devido à maior 

ocorrência de chuvas e ao aumento da temperatura. Cerca de 70% dos casos de dengue 

concentram-se entre janeiro e maio, com exceção das regiões Norte e Nordeste, nas quais as 

chuvas começam tardiamente, em março, e se estendem até julho. Apesar disso, o país tem 

condições climáticas favoráveis ao mosquito durante todo o ano. Em 1955, uma grande 

campanha realizada pela Organização Pan-Americana da Saúde erradicou o Aedes aegypti do 

Brasil e de diversos outros países americanos, voltando a ser reintroduzido no Brasil durante a 

primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente em 1981-1982, em Boa Vista no 

Estado de Roraima, causada pelos sorotipos 1 e 4 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008; 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

Em 1986 foi identificada a ocorrência da circulação do sorotipo DENV-1, inicialmente 

no Estado do Rio de Janeiro, disseminando-se, a seguir, para outros seis estados ate 1990. 

Nesse ano, foi identificada a circulação de um novo sorotipo, o DENV-2, também no Estado 

do Rio de Janeiro. Durante a década de 90, ocorreu um aumento significativo da incidência, 

reflexo da ampla dispersão do Aedes aegypti no território nacional. A presença do vetor, 

associada à mobilidade da população, levou a disseminação dos sorotipos DENV-1 e DENV-

2 para 20 dos 27 estados do país. Entre os anos de 1990 e 2000, varias epidemias foram 

registradas, sobretudo nos grandes centros urbanos das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, 

responsáveis pela maior parte dos casos notificados. As regiões Centro-Oeste e Norte foram 

acometidas mais tardiamente, com epidemias registradas a partir da segunda metade da 

década de 90. A circulação do sorotipo DENV-3 do vírus foi identificada, pela primeira vez, 

em dezembro de 2000, também no Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, no Estado de 

Roraima, em novembro de 2001 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Em 2002, foi observada a maior incidência da doença, quando foram confirmados 

cerca de 697.000 casos, refletindo a introdução do sorotipo DENV-3. Essa epidemia levou a 

uma rápida dispersão do sorotipo DENV-3 para outros estados, sendo que, em 2004, 23 dos 
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27 estados do país já apresentavam a circulação simultânea dos sorotipos DENV-1, DENV-2 

e DENV-3 do vírus da dengue. No Brasil, os adultos jovens foram os mais atingidos pela 

doença desde a introdução do vírus. No entanto, a partir de 2006, alguns estados apresentaram 

a recirculação do sorotipo DENV-2 apos alguns anos de predomínio do sorotipo DENV-3. 

Esse cenário levou a um aumento no número de casos, de formas graves e de hospitalizações 

em crianças, principalmente no Nordeste do país. Em 2008 foram notificados 585.769 casos e 

novas epidemias causadas pelo sorotipo DENV-2 ocorreram em diversos estados do país, 

marcando o pior cenário da doença no Brasil, em relação ao total de internações e óbitos até o 

momento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

A Secretaria de Vigilância em Saúde divulgou recentemente, dados obtidos em 

trabalho conjunto com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, onde até a décima 

terceira semana de 2010 foram registrados 447.769 casos notificados de dengue. A 

distribuição dos casos notificados de acordo com as regiões do país é a seguinte: Sudeste com 

173.307 (38,7%), Centro-Oeste com 163.516 (36,5%), Norte com 56.507 casos (12,6%), 

Nordeste com 28.815 casos (6,4%) e Sul com 25.624 casos (5,7%). 

Analisando as variações no número de casos, observa-se que 16 das 27 unidades 

federadas apresentam aumento no total de casos notificados nas 13 primeiras semanas de 

2010, quando comparados ao mesmo período de 2009. Nessa comparação, a variação total 

chegou a 79,8% (Tabela 1) (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2010). 
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Tabela 1. Comparativo de casos notificados de dengue por Unidade Federada. Semanas epidemiológicas 1 a 13 

2009/2010* (Secretaria de Vigilância em Saúde, 2010).

 

 

Apesar dos esforços das autoridades e da população, as condições atuais de meio 

ambiente e saneamento básico no Brasil, além de fatores biológicos e dos hábitos dos 

mosquitos transmissores, estão provocando um aumento da presença do Aedes aegypti no 

país. Entre 1995 e 2010, o número de municípios brasileiros infestados pelo Aedes aegypti 
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mais que dobrou, passando de 1.753 para 4.007 (Figura 2) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010).                     . 

 

 

 A região nordeste, embora tenha registrado redução do número de casos quando 

comparado a 2009 (Figura 3), deve permanecer em alerta, considerando a sazonalidade da 

doença e a potencial circulação do sorotipo 1 do vírus da dengue nessa região, situação essa já 

constatada nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e Alagoas, sendo 

os dois últimos com aumento de casos já evidenciados (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA 

EM SAÚDE, 2010). 

Figura 2. Número de municípios brasileiros infestados pelo Aedes aegypti 1995-2010. 

(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/flash/cartilha_dengue.html). 
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Figura 3. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica e regiões do Brasil, 2009-2010 (Secretaria de 

Vigilância em Saúde, 2010). 

 

Durante as 13 primeiras semanas epidemiológicas de 2010, das 28.815 notificações 

ocorridas no Nordeste, três estados concentraram 79,1% das notificações: Bahia (12.250; 

42,5%), Pernambuco (5.414; 18,8%) e Alagoas (5.117; 17,8%) (Figura 4). Em Pernambuco 

observa-se tendência de aumento nas últimas semanas, cinco municípios concentram 55,0% 

dos casos: Petrolina (723; 13,4%), Caruaru (679; 12,5%), Salgueiro (628; 11,6%), Recife 

(478; 8,8%) e Ouricuri (470; 8,7%) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

A primeira epidemia no Estado de Pernambuco ocorreu em 1987, causada pelo 

DENV-1. De 1988 a 1994 não houve registros de casos da doença, caracterizando o chamado 

de “silêncio epidemiológico”. Em 1995, Pernambuco apresentou 9.982 pacientes infectados 

pelo DENV-2. No ano seguinte, houve um aumento de 128% no número de casos, quadro que 

permaneceu nos anos de 1997 e 1998. No ano de 2002, instalou-se uma nova epidemia, 

causada pela circulação do DENV-3, perfazendo um total de 116.254 casos (CORDEIRO, 

2008).  



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 26 

 

 
Figura 4. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica nos Estados da Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia, 2009-2010 (Secretaria de Vigilância em Saúde, 2010). 

 

 

2.1.2.  Modo de transmissão 

 O vírus da dengue é um arbovírus (arthropode borne virus), transmitido por 

artrópodes hematófagos, cujo principal vetor é o mosquito Aedes aegypti (Figura 5). O Aedes 

aegypti é um inseto cosmopolita encontrado principalmente em locais de grande concentração 

humana (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2008). 

   Classificado taxonomicamente por Linnaeus, em 1762, o mosquito pertence ao Reino 

Animalia, Filo Arthropoda, Classe Insecta, Ordem Diptera, Subordem Nematocera, Família 

Culicidae, Subfamília Culicinae, Gênero Aedes, Subgênero Stegomyia e Espécie Aedes 

Aegypti (BARATA et al., 2001).  

   Na natureza, os machos culicídeos nutrem-se de néctar de flores e suco de frutos que 

são essenciais para a sobrevida de muitas espécies. Contudo, o repasto sangüíneo é feito pelas 

fêmeas dos mosquitos anautógenos, sendo imprescindível para a maturação dos ovos 

(BARATA et al., 2001).  
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Figura 5. Mosquito Aedes aegypti – principal vetor da dengue, e seu ciclo evolutivo. 

(http://saudepublica.wordpress.com/2010/07/09/honduras-epidemia-de-dengue-hemorragico-continua-a-alastrar-

se). 

 

   Devido ao seu hábito antropofílico, o A. aegypti apresenta grande capacidade de 

adaptação a criadouros artificiais, o que possibilita o aumento de sua população e, por 

conseguinte, o aparecimento de epidemias de dengue (LOZOVEI, 2001). Menor que os 

mosquitos comuns, sua coloração é preta com pequenos riscos brancos no dorso, na cabeça e 

nas patas. Suas asas são translúcidas e o ruído que produzem é praticamente inaudível ao ser 

humano. Desenvolve-se por metamorfose completa e seu ciclo de vida (figura 5), é composto 

por quatro fases: ovo, larva, pupa e adulto (HEMINGWAY et al., 2000). O mosquito possui 

um comportamento de oviposição fora do meio líquido, porém próximo a esse ou em locais 

potencialmente inundáveis, característica resultante da adaptação a ambientes urbanos, no 

qual passaram a depositar os ovos nas paredes de pequenos artefatos que acumulam água 

(NATAL, 2002; VAREJÃO, 2005). Após o desenvolvimento do embrião, que dura por volta 

de dois a três dias, os ovos tornam-se resistentes à dessecação. Como qualquer culicídeo, no 

período larvário (L1, L2, L3 e L4) ocorre três mudas, culminando com a larva de quarto 

estágio, essa dando origem à pupa, que posteriormente transforma-se no adulto (FORATTINI, 

2002; NATAL, 2002; VAREJÃO, 2005). 

   A transmissão do vírus da dengue se dá pela picada do mosquito fêmea infectado, 

constituindo o seguinte ciclo biológico: homem - Aedes aegypti – homem (Figura 6). As 

fêmeas preferem, o sangue humano como fonte de proteína ao de qualquer outro animal 

vertebrado. Em geral escolhem pés e tornozelos porque voam baixo e atacam no período da 

manhã ou entardecer. Sua saliva possui uma substância anestésica, que torna quase indolor a 

picada (WANG et al., 2000). O período de transmissibilidade da doença compreende dois 
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ciclos: um intrínseco, que ocorre no homem e outro extrínseco que ocorre no vetor 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1996). O ciclo intrínseco começa um dia antes do 

aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença, correspondente ao período no qual o vírus 

está presente no sangue (período de viremia). O ciclo extrínseco, no mosquito, inicia-se após 

um repasto de sangue infectado. O vírus vai se localizar em suas glândulas salivares, onde se 

multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. A partir deste momento é capaz de transmitir a 

doença e uma vez infectado, o mosquito assim permanece até o final de sua vida, podendo 

totalizar 6 a 8 semanas (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1996).   

             

 Figura 6. Ciclo biológico da dengue.   

(http://comitecontroledengue.blogspot.com/2009/05/ciclo-da-dengue.html). 

 

 Os mosquitos Aedes aegypti podem transmitir o DENV para sua prole através da 

transmissão transovariana. Neste tipo de transmissão é observada uma proporção de um ovo 

infectado para cada quinhentos ovos da prole. Essa estratégia de transmissão vertical é 

indispensável nos períodos de condições limitantes, tais como secas e grandes estiagens 

(MONATH, 1994). A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é 

interrompido e o mosquito, imediatamente, se alimenta num hospedeiro suscetível próximo. 

Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 

sadia, nem de fontes de água ou alimento (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2002). 
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2.1.3.  Patologia 

 O vírus do Dengue tem tropismo por células do sistema mononuclear fagocitário 

(macrófagos, monócitos e células B) e sua multiplicação ocorre em tecido linfático e 

muscular, encontrando-se predominantemente em células do fígado, baço, timo, dos gânglios 

linfáticos e pulmões (FIGUEIREDO & FONSECA, 1996; KING et al., 2000). O vírus 

também se replica nas células sangüíneas atingindo a medula óssea, comprometendo a 

produção de plaquetas, que são fundamentais na coagulação sanguínea (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2008).  

 Cerca de 100 milhões de casos de dengue são registrados por ano, em mais de 80 

países onde o mosquito vetor Aedes aegypti é endêmico. A infecção por DENV causa uma 

doença cujo espectro inclui desde formas clinicamente inaparentes até quadros graves de 

hemorragia e choque, como observado na figura 8 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

1996).   

 As manifestações clínicas são: a dengue clássica (DC) e a febre hemorrágica do 

dengue (FHD), que pode evoluir para a síndrome do choque do dengue (SCD) (Figura 7). São 

fatores de risco para casos graves: a cepa do sorotipo do vírus infectante, o estado imunitário e 

genético do paciente, a concomitância com outras doenças e a infecção prévia por outro 

sorotipo viral da doença (DENIS et al., 2003; FIGUEIREDO & FONSECA, 1996; 

PINHEIRO, 1996; TAUIL, 2001). 

  

  Figura 7. Manifestações da síndrome do dengue (Fundação Nacional de Saúde, 1996). 
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 Infecções sintomáticas presentes na dengue clássica podem ter um período de 

incubação que varia de 3 a 14 dias, mas geralmente compreende o período de 4 a 7 dias 

(SIMMONS et al., 2006). A primeira manifestação clínica é a febre alta (39º a 40ºC) de início 

abrupto, podendo ser seguido de cefaléia, prostração, mialgia, artralgia, anorexia, dor retro-

orbitrária, náuseas, dor abdominal e exantema máculo-papular (figura 8). Alguns aspectos 

clínicos dependem da idade do paciente. A dengue clássica é usualmente benigna e 

autolimitada, ainda que cause grande debilidade física e prolongue-se por várias semanas 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1996). 

 Por sua vez, a febre hemorrágica apresenta em seu início, sintomas bastante parecidos 

com a forma clássica da doença, porém evoluem espantosamente para manifestações 

hemorrágicas imprevisíveis.  

     

Figura 8. Exantema máculo-papular, sintoma da dengue clássica. 

(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/kitdengue/aspectosclinicos/imagens.html). 

 

Tipicamente são encontrados pacientes com febre alta, fenômenos hemorrágicos 

(Figura 9), hepatomegalia e, às vezes, insuficiência respiratória. Em casos mais brandos 

(benignos) após o desaparecimento da febre os sintomas regridem com a melhora espontânea 

dos pacientes. Quando o caso se trata de um paciente grave, após o desaparecimento da febre, 

entre o 3º e o 7º dia, seu estado piora drasticamente e pode resultar em sinais de insuficiência 

respiratória. Esse choque é proveniente do aumento da permeabilidade vascular, aumento da 

concentração sanguínea e da falência circulatória (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 

1996; GUZMÁN et al, 1999). 
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Figura 9. Graves manifestações hemorrágicas. 

(http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/kitdengue/aspectosclinicos/imagens.html). 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, a febre hemorrágica da dengue pode ser 

classificada de acordo com a sua gravidade em: 

a) Grau I – Febre acompanhada de sintomas inespecíficos, em que a única manifestação 

hemorrágica é a prova do laço positiva; 

b) Grau II – Além das manifestações do grau I, hemorragias espontâneas leves (sangramento 

de pele, epistaxe, gengivorragia e outros); 

c) Grau III – Colapso circulatório com pulso fraco e rápido, estreitamento da pressão arterial 

ou hipotensão, pele pegajosa e fria e inquietação; 

d) Grau IV – Síndrome do Choque da Dengue (SCD), ou seja, choque profundo com 

ausência de pressão arterial e pressão de pulso imperceptível (SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2008). 

Atualmente, ao lado do vírus da Febre Amarela, o vírus da Dengue ocupa o topo das 

discussões em saúde pública no Brasil devido a um número constante de vítimas ao longo do 

ano. Desta forma, testes de diagnósticos rápidos, de boa sensibilidade e altamente específicos 

constituem uma das quatro prioridades de pesquisa em relação à dengue listada pelo Centro 

de Controle de Doenças (Center of Diseases Control, USA) em 2008. 

 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 32 

 

2.1.4.  Diagnóstico da dengue 

A forma mais eficaz de evitar a dengue, por enquanto, ainda é através do combate aos 

mosquitos transmissores. Até o momento não há um tratamento terapêutico específico para a 

infecção com o vírus da Dengue, porém diversos tipos de vacinas contra o DENV já foram 

testadas, incluindo vacinas de vírus vivos atenuados, vírus inativado e vacinas de engenharia 

genética (BRANDT, 1988; CHAMBERS et al., 1997; MONATH & HEINZ, 1996; 

VENUGOPAL & GOULD, 1994). Consequentemente, um diagnóstico rápido e apropriado é 

de fundamental importância para a implementação de um tratamento adequado, uma vez que 

os sintomas iniciais da dengue são muito similares aos de outras patologias como a influenza, 

sarampo, febre amarela, tifo e outras infecções virais, o que pode levar a um diagnóstico 

equivocado se baseado apenas nos sintomas (OLIVEIRA, 2008). 

Há dois métodos fundamentais para estabelecer um diagnóstico sistemático de dengue 

em laboratório: 

· Diagnóstico Sorológico e/ou 

· Diagnóstico Virológico. 

Várias técnicas têm sido utilizadas para o diagnóstico sorológico da dengue. O teste de 

neutralização tem sido utilizado, pois a neutralização de anticorpos é específica para os vírus 

dengue, no entanto, necessita-se de vários dias de incubação para obtenção dos resultados. 

O teste de inibição de hemaglutinação (HI) é uma técnica recomendada pela OMS e 

também tem sido usada como uma das principais técnicas de diagnóstico. A inibição da 

hemaglutinação consiste na detecção de anticorpos inibidores da aglutinação das hemácias já 

que esses anticorpos persistem por um longo período de tempo no organismo. Esta técnica 

tem a vantagem de detectar infecções antigas o que a torna ideal para estudos soro-

epidemiológicos, no entanto é de difícil execução, pode haver reação cruzada com outras 

flaviviroses e também há a necessidade de duas amostras de soro, tanto da fase aguda como 

de convalescência (FERREIRA & ÁVILA, 1996). 

O método sorológico padrão de escolha para o diagnóstico da dengue é o Ensaio 

Imunoenzimático ou ELISA (figura 10) que pode detectar anticorpos da classe IgM e IgG. No 

entanto, os métodos sorológicos diagnósticos disponíveis comercialmente não fornecerem 

informações sobre o sorotipo do vírus, além da possibilidade de reações cruzadas                                                                               

dos determinantes antigênicos compartilhados pelos quatro sorotipos do vírus dengue e outros 

membros da família Flaviviridae e de requerer no mínimo cinco dias de pós infecção para que 

tenha-se quantidades suficientes de resposta imune pra detectar anticorpos no paciente 

(CHAKRAVARTI et al., 2000).  
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Figura 10. Kit de diagnóstico por ELISA 

(http://www.portaldeveterinaria.com/2009/09/ensaio-imunoadsorvente-ligado-enzima.html). 

 

O teste sorológico é bastante útil no estudo da prevalência da doença, embora a 

pesquisa de anticorpos durante o quadro agudo não serve ao prognóstico do paciente e 

orientação de conduta médica, principalmente nos casos de dengue primária quando os níveis 

de IgM específicas levam de 7 a 14 dias para serem detectados, muito depois dos sintomas 

desaparecerem (FERREIRA & ÁVILA, 1996). 

Outras ferramentas convencionais utilizadas para o diagnóstico da dengue são a 

cultura de tecido e a imunofluorescência, as quais possuem desvantagens decorrentes da 

limitação em termos de especificidade, sensibilidade, facilidade para o uso e tempo de reação 

(VENE et al., 1995; YOUNG et al., 2000).  

Com o intuito de aperfeiçoar as técnicas existentes e/ou obter novas técnicas, tem-se 

utilizado com freqüência a nanotecnologia; esta tem recebido atenção considerável em ciência 

biomédica avançada na última década, e refere-se à ciência aplicada envolvida com materiais 

em escala nanométrica. 
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2.2.  Nanopartículas  

 Nos últimos anos a nanotecnologia tornou-se numa das mais importantes e atrativas 

áreas de investigação, nos campos da Ciência dos Materiais, Física, Química, Engenharia e 

Biologia. O prefixo nano é utilizado para estruturas nanodimensionadas (escala de 10
-9

m) 

(Figura 11),  as quais necessitam de ampliação com valores superiores a 10 milhões de vezes. 

A nanotecnologia refere-se à tecnologias em que a matéria é manipulada à escala atômica e 

molecular para criação de novos materiais e processos com características funcionais 

diferentes dos materiais comuns (OLIVEIRA, 2008). 

            

Figura 11. Dimensões representativas de algumas espécies típicas, em suas várias escalas. 

(http://www.ofitexto.com.br/conteudo/deg_230778.htm). 
 

 

 Uma das características marcantes da nanotecnologia é sua multidisciplinaridade. 

Trata-se de um encontro da química, física, engenharia e biologia. As diferentes interfaces são 

ricas de relevantes problemas científicos e oportunidades de geração de novas tecnologias. 

Quanto aos aspectos tecnológicos, também é possível observar extensas fronteiras de 

oportunidades nas interações dos setores biofarma, infotecnologia e nanotecnologia, 

alimentados pelas grandes áreas do conhecimento.  

 Outro aspecto bastante peculiar da nanotecnologia, está na quebra de um paradigma 

que permaneceu durante muito tempo: a separação no tempo entre a pesquisa fundamental e a 

aplicação - hoje com um intervalo bem menor (Agência Brasileira de Desenvolvimento 
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Industrial, 2010). Há muito tempo, os pesquisadores estudam materiais do tamanho de átomos 

e moléculas. A química, a física, a espectroscopia, a bioquímica e a biologia estão 

relacionadas com as propriedades de átomos e moléculas. Somente a partir dos anos 80 é que 

foi possível manipular isoladamente as nanopartículas. Na maioria dos casos, na escala 

nanométrica pode não ser mais possível a distinção das propriedades químicas e físicas dos 

nanossistemas, as quais dependem fortemente da maneira como os nanossistemas são 

sintetizados, arranjados e explorados. 

 Existe uma nanotecnologia permeando quase todo o setor produtivo mundial, ainda 

que de forma mais pronunciadamente incremental do que revolucionária, começando a fazer 

parte dos portfólios de um grande número de empresas, sejam as tipicamente 

nanotecnológicas, sejam aquelas que estão rapidamente se adequando aos novos tempos. Os 

setores que mais têm se destacado no lançamento de produtos obtidos por via 

nanotecnológica, ou contendo nanotecnologia embarcada, são energia, iluminação, 

automobilístico, embalagens, cosméticos, tecidos, fármacos e esportes (Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial, 2010). Na tabela 2 são apresentadas informações sobre produtos, 

juntamente com algumas observações. 
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Tabela 2. Setores (e seus respectivos produtos) que mais têm se destacado no lançamento de produtos obtidos 

por via nanotecnológica (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2010). 

 

  

 Além dos setores destacados, o setor de Ciências da Vida merece destaque, uma vez 

que não é só a parte de fármacos que se mostra em forte atividade. Já existe no mercado, 

aprovados ou em vias de aprovação, diversos produtos: materiais implantáveis, materiais bio-

absorvíveis, materiais para reparação óssea; sensores implantáveis (pressão); sistemas de 

drug-delivery com sensores e autodosadores (insulina); sistemas de processamento de alta 

performance e multianálise (DNA); implantes de retinas (eletrônicas) e sistemas de audição 
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(cocleares); lab-on-chips; ferramentas de diagnóstico utilizando nanopartículas, entre outros 

(Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2010). 

 Uma classe especial de partículas coloidais é formada pelas nanopartículas (Figura 

12), que são formadas por poucas dezenas ou apenas alguns átomos ou moléculas, e 

apresentam propriedades intermediárias entre as dos átomos isolados e a dos sólidos ou 

líquidos em dimensões microscópicas ou macroscópicas (OLIVEIRA, 2008). Com dimensões 

semelhantes às biomacromoléculas, as nanopartículas podem ser projetadas para ter funções 

específicas ou múltiplas e podem ser usadas para investigar, e então obter uma compreensão 

profunda dos mecanismos envolvidos nos processos bioquímicos. As características únicas 

das partículas em escala nanométrica, como a alta razão superfície-volume ou propriedades 

ópticas e magnéticas dependentes de tamanho, são radicalmente diferentes daqueles de seus 

materiais a granel e uma promessa no campo clínico para o diagnóstico e terapia de doenças 

(KIM, 2007; HUANG et al., 2007; GOYA et al., 2008; HEATH et al., 2008).  

 

         

Figura 12. Microscopia eletrônica de varredura de nanopartículas de óxido de zinco. Aumento de 50.000 vezes. 

(http://imagens.tabelaperiodica.org/nanoparticulas-de-oxido-de-zinco/) 

. 

 

 O sucesso da utilização da nanotecnologia em sistemas biológicos tem sido viabilizado 

através da combinação das propriedades intrínsecas de nanopartículas com a imobilização de 
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ligantes específicos, tais como proteínas e oligonucleotídeos em sua superfície para realizar 

um reconhecimento específico. Assim, o desenvolvimento de nanopartículas multifuncionais, 

que atuam no diagnóstico (quantum dots, magnéticas, metálicas, polímeros e nanopartículas 

de sílica) e/ou propriedades terapêuticas (nanopartículas magnéticas e metálicas), assim como 

a capacidade de segmentação específica por modificação da superfície com biomoléculas, é 

uma tema contínuo de pesquisa (AKIRA et al., 2005; AZZAZY et al., 2006; PINNAUD et 

al., 2006; BHATTACHARYA & MUKHERJEE, 2008). Como exemplificado acima, as 

nanopartículas podem ser de metais (ROSSI et al., 2004; LU & CHEN, 2006), óxidos 

metálicos (PANDEY et al., 2007), polímeros agregados de moléculas (WEI et al., 2006; 

WANG et al., 2006), ou mistura das mesmas que resulta num compósito.  

Desta forma, o compósito pode ser definido como um material formado por dois ou 

mais constituintes diferentes, que apresenta propriedades que não são possíveis de se obter a 

partir dos seus componentes individuais (ROSSI et al., 2004). Um nanocompósito, por outro 

lado, constitui uma nova fase de materiais bifásicos, onde uma das fases possui dimensões em 

escala nanométrica (HEATH et al., 2008). Assim sendo, as propriedades destes materiais não 

são resultantes da soma das propriedades individuais dos componentes de cada fase. Um 

exemplo de um nanocompósito é um vidro dopado com pequenas partículas metálicas, que é 

um material colorido e altamente transparente, que exibe uma única banda de absorção no 

visível. Uma vez que pela própria definição de nanocompósitos as dimensões e o 

espaçamento entre os grãos da nanofase devem ser muito menores que o comprimento de 

onda da luz visível e, portanto, podem ser obtidos materiais opticamente transparentes, como 

o exemplo citado anteriormente, com propriedades que seriam inimagináveis de se obter em 

outros materiais (HEATH et al., 2008; ROSSI et al., 2004).  

Um compósito (ou nanocompósito) pode ser formado entre duas fases orgânicas, duas 

fases inorgânicas ou entre uma fase orgânica e outra inorgânica. A possibilidade de se 

combinar propriedades de compostos orgânicos e inorgânicos em um único material é um 

desafio antigo. O conceito de materiais híbridos orgânico/inorgânicos emergiu recentemente, 

com pesquisas em materiais com alto nível de sofisticação e altos valores agregados. A síntese 

e estudo das propriedades de novos nanocompósitos é uma área recente e emergente, com 

perspectivas fascinantes no campo das ciências dos materiais (LIN & LEU 2005; ZHAO et 

al., 2006).  

 Atualmente, um interesse especial tem sido voltado para as nanopartículas de ouro 

(Figura 13) (PANDEY et al., 2007), uma vez que apresentam características fascinantes tais 

como a facilidade de síntese e funcionalização da superfície com as moléculas de tiol, 
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facilitam a transferência de elétrons, não apresentam citotoxicidade, possuem 

biocompatibilidade elevada, assim como ampla propriedades ópticas, o que faz deste 

nanomaterial um dos mais estudados no campo da bioanalítica. As nanopartículas de ouro 

com tamanho ajustável (~ 0,8 - 60 nm de diâmetro) e distribuição de tamanho reduzido (± 

10% de desvio) podem ser sintetizadas por métodos físicos e por métodos químicos, incluindo 

a redução de HAuCl4 (MEDLEY et al., 2008). 

 

 
Figura 13. Nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos suspensas em água, sob excitação UV. 
(http://blog.cmdmc.com.br/page/3). 

 

 

 Em adição, as nanopartículas de ouro podem ser facilmente modificadas com uma 

grande variedade de moléculas, como por exemplo, a polianilina (PANI). A PANI é um 

polímero condutor orgânico sintetizado através do acoplamento oxidativo da anilina. No 

entanto, a PANI não é um material novo, tendo sido sintetizada pela primeira vez por Rouge 

em 1834 (GÈNIES et al., 1990). FRITZSCHE (1940 e 1943) fez a primeira tentativa para 

analisar a nova substância, na época chamada de negro de anilina. Contudo, foi NIETSHI 

(1878) que propôs a primeira aplicação do negro de anilina, utilizando-a para tintura de 

algodão. Desde então, vários pesquisadores estudaram os produtos de oxidação química e 

eletroquímica da anilina. Entretanto, apenas nos trabalhos de JOSEFOWICZ e colaboradores 

na década de sessenta (1969), que a PANI passou a ser melhor estudada. Na década de 80, 

MACDIARMID et al., (1985) e GENIÈS (1985) contribuíram bastante com seus estudos na 

área de polímeros condutores, e a partir deste momento o número de publicações sobre a 

PANI tem sido crescente.  
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 O interesse especial direcionado para a PANI dentro do campo de polímeros 

condutores é devido à sua boa estabilidade térmica e oxidativa, ao baixo custo do monômero 

(anilina) e à simplicidade da reação de polimerização. Estas e outras características permitem 

a aplicação tecnológica deste polímero como dissipador eletrostático, na construção de janelas 

inteligentes, sensores químicos e biológicos, dentre outras (RAO et al., 2004). 

 A junção da nanoengenharia com a biologia permite a manipulação dos sistemas vivos 

e/ou construção de materiais biologicamente inspirados a nível molecular sendo, atualmente, 

um dos grandes desafios no desenvolvimento de biossensores (OLIVEIRA, 2008). 

 

 

 

2.3. Biossensores  

 A imobilização de biomoléculas em filmes ultrafinos nanoestruturados pode ser 

empregada para a construção de biossensores, que por sua vez, possibilitam grandes avanços 

mas áreas biológicas, alimentícias, médicas e na agricultura, devido à capacidade de 

caracterização e quantificação de analitos específicos. A força diretriz para o desenvolvimento 

de biossensores surgiu do crescente interesse na miniaturização, particularmente para 

aplicação em diagnósticos. 

  Os biossensores são instrumentos analíticos que possuem um sensor biológico 

acoplado ou integrado a um transdutor, o qual converte a resposta bioquímica ou química em 

sinal elétrico (Figura 14). O transdutor pode ser um eletrodo, fibra óptica ou quartzo oscilante 

(KAUFFMANN, 2002). O eletrodo biológico é capaz de detectar a presença, atividade ou 

concentração de um analito químico ou biológico em solução. Para o desenvolvimento de 

biossensores diversas moléculas biológicas podem ser utilizadas: enzimas, sistemas 

multienzimáticos, anticorpos, antígenos, organelas, peptídeos, oligonucleotídeos, organismos, 

células. O respectivo elemento biológico é fixado (imobilizado) na superfície sensora 

permitindo repetidas análises (D’ORÁZIO, 2003).  

 Existem vários tipos de biossensores baseados nas características acima citadas. De 

acordo com a IUPAC (International Union of Pure and Apllied Chemistry), um biossensor 

(eletroquímico) é um dispositivo integrado capaz de fornecer informações analíticas, 

quantitativas ou semiquantitativas específicas utilizando um elemento de reconhecimento 

biológico (receptor bioquímico) o qual é retido fisicamente em contato direto com o elemento 

de transdução eletroquímica.  
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Figura 14. Esquema com funcionamento básico de um biossensor, onde a amostra entra em contato com o 

receptor biológico, levando o sensor a gerar um sinal.  

(http://www.imm.cnm.csic.es/RedBiosensores/principio-de-funcionamiento-de-los-biosensores.html) 

 

 A interação do analito com o receptor gera um efeito que será captado pelo transdutor, 

o qual converte este efeito em uma informação mensurável, como um sinal elétrico ou óptico. 

A transdução do efeito obtido por estas interações pode ser realizada através de medidas 

ópticas (luminescência, absorção, ressonância de plasma de superfície, etc), medidas de 

massa, medidas de capacitância, medidas eletroquímicas, tais como a voltametria cíclica (VC) 

e a espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE).  

  

 

 

2.4. Técnicas de caracterização eletroquímica 

Os sistemas eletroquímicos representam os dispositivos mais antigos e melhor 

conhecidos em aplicações sensoriais, e compreendem técnicas como amperometria, 

condutimetria, voltametria, impedância entre outras.  

A espectroscopia de impedância eletroquímica é um método efetivo para verificar as 

propriedades interfaciais de uma superfície modificada e é frequentemente utilizada no 

sentido de compreender transformações químicas e processos associados com os suportes 

condutores (KATZ, 2003; DONG et al., 2001). Uma curva típica de EIE é composta por um 

semicírculo e mais uma parte linear (Figura 15). Embora o diâmetro do semicírculo esteja 

relacionado com a cinética de transferência de elétrons do par redox sob a interface do 

eletrodo, o seu limite de alta freqüência fornece informações sobre o processo de transferência 
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limitada de elétrons. Enquanto isso, a parte linear em freqüências mais baixas corresponde à 

contribuição da difusão para o processo eletroquímico. O diâmetro do semicírculo pode 

representar a resistência à transferência de elétrons, RCT, que domina a cinética de 

transferência de elétrons do par redox sob a interface eletrodo. 

  

 

Figura 15. Diagrama de Nyquist ideal para um filme fino, com o semicírculo e a parte linear (GIROTTO & De 

PAOLI, 1999). 

 

 

 A dependência da freqüência da impedância da dupla camada elétrica de uma 

superfície pode nos fornecer informações sobre a cinética de adsorção e a dinâmica de 

transferência de carga numa interface condutora. A EIE tem sido amplamente aplicada, com 

propósito complementar aos mais variados ramos de estudo da eletroquímica, como cinética 

de eletrodo, estudos de dupla camada elétrica (WANG, 2001; SALKIND et al., 2003), 

processos em baterias, investigação sobre processos de corrosão, eletroquímica em estado 

sólido e bioeletroquímica (FEY et al, 2003; CHENG et al, 2002). 

 As aplicações analíticas da EIE têm sido estendidas às investigações de hibridização 

de oligômeros de DNA, mediante o acompanhamento da impedância total do sistema. Estas 

investigações são possíveis, pois a impedância total do sistema está associada ao aumento da 

componente capacitiva do sistema. Além disso, a componente capacitiva do sistema é 

resultante de mudanças de densidade e mobilidade de íons associados com a reação de 

hibridização (GIUSEPPI-ELIE, 2004). STRASAK e colaboradores (2002) com o propósito de 

avaliar diferenças entre a conformação duplo-helíptica e a conformação simples, bem como a 
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cinética de adsorção e mobilidade de segmento de polinucleotídeos adsorvidos, avaliaram a 

capacitância diferencial em eletrodo contendo DNA adsorvido. 

 Adicionalmente, pode-se evidenciar que a técnica de voltametria cíclica nos fornece 

informações da interface do eletrodo modificado biologicamente, permitindo deste modo, o 

acompanhamento da taxa de transferência de carga entre o eletrodo e a solução que o rodeia. 

 A VC é a técnica mais comumente usada para adquirir informações qualitativas sobre 

os processos eletroquímicos. A eficiência desta técnica resulta de sua habilidade de 

rapidamente fornecer informações sobre a termodinâmica de processos redox, da cinética de 

reações heterogêneas de transferência de elétrons e sobre reações químicas acopladas a 

processos adsortivos (BRETT & BRETT, 1996).  

 Inicia-se a aplicação do potencial de um valor, no qual nenhuma redução ocorre, com 

o aumento do potencial para regiões mais negativas (catódicas) ocorre a redução do composto 

em solução, gerando um pico de corrente proporcional a concentração deste composto quando 

o potencial já tiver atingido um valor no qual nenhuma reação de redução ocorre. 

Posteriormente, o potencial é varrido no sentido inverso, até o valor inicial, e no caso de uma 

reação reversível, os produtos que tiverem sido gerados no sentido direto (e se localizarem 

ainda próximos à superfície do eletrodo) serão oxidados, gerando um pico simétrico ao pico 

da redução (Figura 16). O tipo de voltamograma gerado depende do tipo de mecanismo redox 

que o composto em questão sofre no eletrodo, o que faz da voltametria cíclica uma ferramenta 

valiosa para estudos mecanísticos (LOJOU et al., 2006). 

 

 

Figura 16. Voltamograma cíclico característico de uma reação reversível (GIROTTO & De PAOLI, 1999). 
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 Eletrodos podem ainda ser caracterizados por microscopias eletrônicas, quem tem um 

importante papel no estudo de sólidos. Suas principais versões são: microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) e a de varredura (MEV). A microscopia de varredura é reconhecidamente 

a forma mais popular de microscopia eletrônica, por apresentar várias características próprias, 

tais quais: as imagens possuem aparência familiar e são mais fáceis de interpretar que as de 

transmissão; a obtenção de imagens e a preparação de amostras são mais simples e menos 

trabalhosas; o custo dos equipamentos é menor e as imagens que contem informação 

microquímica são obtidas com relativa facilidade, ou seja, usando-se detetores de raios-x 

produzidos pelo feixe de elétrons (OLIVEIRA, 2008).  
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estima que 2,5 bilhões de pessoas – 2/5 da população mundial – 

estão sob risco de contrair dengue e que ocorram anualmente cerca de 50 milhões de casos. 

Esta arbovirose é hoje uma das doenças com maior incidência no Brasil, atingindo a 

população de todos os estados, independentemente da classe social. Seu quadro 

epidemiológico atual no país caracteriza-se pela ampla distribuição do Aedes aegypti em todas 

as regiões, com uma complexa dinâmica de dispersão do seu vírus, circulação simultânea de 

três sorotipos virais (DENV-1, DENV-2 e DENV-3) e vulnerabilidade para a introdução do 

sorotipo DENV-4. A classificação da dengue, segundo a OMS, na maioria das vezes é 

retrospectiva e depende de critérios clínicos e laboratoriais que nem sempre estão disponíveis 

precocemente. 

 Assim sendo, testes de diagnósticos rápidos, de boa sensibilidade e altamente 

específicos constituem uma das quatro prioridades de pesquisa em relação à dengue, listada 

pelo Center of Diseases Control (CDC), uma das instituições internacionais de referência ao 

combate à doenças transmitidas por vetores. Por suas características, o biossensor 

impedanciométrico tem condições de vir a ser uma proposta adequada de um teste rápido, 

confiável e simples para a dengue, que pode ser usado como ferramenta de diagnóstico 

complementar ao exame clínico de forma não invasiva. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1.  Objetivo Geral 

      Desenvolvimento de biossensores a partir de compósitos híbridos para o 

diagnóstico rápido da Dengue. 

 

4.2.  Objetivos Específicos        

 Síntese de nanopartículas condutoras com núcleo metálico (CNMPC); 

 Caracterização estrutural e análise morfológica dos CNMPCs e das interações sonda-            

analito utilizando-se microscopia eletrônica de varredura; 

  Avaliação das características eletroquímicas dos primers, DNA e cDNA viral em 

superfícies metálicas e modificadas quimicamente; 

  Estudo das propriedades interfaciais da deposição de CNMPC sobre superfície de 

eletrodo sólido (espectroscopia de impedância eletroquímica e voltametria cíclica); 

  Análise estrutural dos filmes biológicos e sua utilização para fabricação de 

dispositivos; 

 Determinação da capacitância da dupla camada elétrica através de cálculos teóricos a 

partir de resultados experimentais da resistência à transferência de carga (Zre).  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Materiais 

Sequências complementares do genoma de pacientes humanos classificados por 

sorotipos 1, 2 e 3 (sequências genômicas DEN1, DEN2 e DEN3) e os primers específicos 

para os sorotipos foram obtidos do Instituto Aggeu Magalhães - IAM/FIOCRUZ (Recife, 

Brasil) de acordo com CORDEIRO e colaboradores (2007). As sequências de bases 

específicas dos sorotipos (ST) 1, 2 e 3 (LANCIOTTI et al., 1992) são, respectivamente: 

 Sorotipo 1 (ST1): 5´-CGTCTCAGTGATCCGGGGG-3´ 

 Sorotipo 2 (ST2): 5´-CGCCACAAGGGCCATGAACAG-3´ 

 Sorotipo 3 (ST3): 5´-TAACATCATGAGACAGAGC-3´ 

Como sequências não complementares, foram utilizados oligonucleotídeos sintéticos 

de 15 bases. HAuCl4-3H2O e 3-mercaptopropil-trimetoxi-silano (MPTS) foram adquiridos da 

Sigma Chemical (St. Louis, MO, EUA), enquanto a anilina e ferri- e ferrocianeto de potássio 

foram adquiridos da Vetec (Brasil). Todos os produtos químicos e solventes foram de grau 

analítico e utilizados como recebidos, sem purificação adicional. A água utilizada foi obtida a 

partir de um sistema de purificação Milli-Q plus (Billerica, EUA). 

 

 

5.2. Equipamentos 

As medidas eletroquímicas foram realizadas num potenciostato PGSTAT 302N 

(Autolab, Eco Chemie, Holanda) em interface com um analisador controlado por computador. 

A configuração de três eletrodos (figura 17), com um eletrodo de referência Ag/AgCl (KCl 

saturado) foi utilizada durante toda a investigação. Todos os potenciais são referidos a este 

eletrodo. Um fio de platina e um disco de ouro modificados (com diâmetro d = 2 mm) foram 

utilizados como eletrodos auxiliar e de trabalho, respectivamente. As imagens de microscopia 

eletrônica de varredura foram obtidas a partir de um JSM 5900 (JEOL instruments, Japão) a 

uma voltagem de aceleração de 15 kV e uma distância de trabalho de 5 μm (OLIVEIRA, 

ANDRADE & MELO, 2008). 
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Figura 17. Célula convencional de três eletrodos: trabalho, referência e contra eletrodo. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Potenciostato) 

 

 

 

5.3. Preparação dos compósitos híbridos nanopartículas de ouro-polianilina (AuNpPANI)  

Compósitos híbridos orgânico-inorgânico foram obtidos de acordo com MELO e 

colaboradores (2009). A preparação de AuNpPANI foi realizada de acordo com MELO et al., 

2009 e MALLICK et al., 2009. O íon H
+
 do HAuCl4 leva à formação de cátions anilínio 

(PhNH3
+
), um processo que envolve a geração de um cátion radical acompanhada pela 

liberação de um elétron. [AuCl4]
-
 atua como agente oxidante e é capaz de oxidar PhNH3

+
 

(MALLICK et al., 2009), resultando em polianilina como produto oxidativo (Figura 18).  
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Figura 18. Representação esquemática da preparação do compósito AuNpPANI (a) e da construção de um 

biossensor por auto-montagem (b). O compósito AuNpPANI é ligado eletrostaticamente ao eletrodo de ouro, que 

em seguida recebe o primer específico, e é submetido ao alvo complementar e não complementar. 

 

 

Durante o processo de polimerização cada etapa envolveu a liberação de elétrons que 

reduz o [AuCl4]
-
 para formar átomos de ouro. Além disso, estes átomos coalescem para 

formar AuNp, que são encapsulados e estabilizados por meio da PANI (Figura 12). Enquanto 

alguns autores tem preparado AuNpPANI semelhantes (MALLICK et al., 2009; QUI et al., 

2011; MALLICK et al., 2008), até o presente momento nenhum sistema AuNpPANI com 

grupos SH-terminal na superfície do compósito foi obtido. Em nosso trabalho, utilizamos o 

MPTS como estabilizante do nanocompósito formado devido à forte adesão do grupo 

mercapto ao Au. Subsequentemente, promovemos a hidrólise de MPTS para obter grupos 

tióis livres na superfície do compósito (ZHANG et al., 2005). 
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5.4. Modificação na superfície do eletrodo 

 A superfície do eletrodo de ouro foi polida antes do uso, com pasta de α-Al2O3 (0,05 

µm), e rigorosamente lavado com água duplamente destilada após cada polimento. O eletrodo 

polido foi então limpo por ultrassonicamente por 5 min. O eletrodo modificado com 

AuNpPANI foi obtido pela imersão do eletrodo de ouro limpo na solução AuNpPANI por 10 

min a 25ºC. Um diagrama esquemático da fabricação do biossensor é apresentado na Figura 

18. 

 

 

5.5. Imobilização dos ST sob o eletrodo modificado e hibridização com o DNA genômico 

em concentração de picomolar  

 A imobilização dos ST foi realizada sob o eletrodo de ouro modificado com 

AuNpPANI e, posteriormente, incubado com ST 0,05 pM em solução salina de tampão 

fosfato 10mM (STF), durante 5 minutos em temperatura ambiente. O eletrodo imobilizado foi 

então lavado com solução de STF (pH = 7,0) e armazenado a 4ºC para a hibridização. Os 

experimentos de hibridização foram realizados por imersão do eletrodo modificado com 

AuNpPANI-ST em diferentes concentrações da seqüência alvo do DNA genômico em 

solução de STF 10mM (pH 7,4). Finalmente, os eletrodos hibridizados foram lavados com 

solução STF (pH 7,4). 

 

 

5.6. Medidas eletroquímicas  

 Os espectros de impedância foram registrados na faixa de freqüência de 100 mHz a 

100 kHz. A amplitude do potencial de onda senoidal aplicada foi de 10 mV, enquanto que o 

potencial de corrente contínua (DC) foi limitado a um potencial de circuito aberto, medido 

antes da aplicação do potencial de onda senoidal (OLIVEIRA et al., 2011). VC foi realizada 

com um potencial de varredura entre -0,2 V e 0,7 V sob uma velocidade de varredura de 50 

mVs
-1

. As medidas de VC e EIE foram realizadas em presença da solução 10mM 

K4[Fe(CN)6]
4-/

K3[Fe(CN)6]
3-

 (1:1) utilizada como par redox em STF (pH 7,4), sendo 

realizadas em diferentes estágios da preparação do eletrodo modificado. Todas as medidas 

eletroquímicas foram realizadas em temperatura ambiente e dentro de uma gaiola de Faraday. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1. Análise por microscopia eletrônica de varredura  

 A técnica de MEV foi empregada para confirmar a modificação da superfície do 

eletrodo. Na figura 19a mostramos uma imagem de MEV da superfície de ouro coberta com o 

sistema AuNpPANI-ST1, onde uma distribuição homogênea do compósito AuNpPANI pode 

ser visualizada. Na figura 19b observamos a presença de um aglomerado AuNpPANI quando 

a seqüência genômica DEN1 (complementar) é hibridizada com o ST1. A formação destes 

aglomerados foi posteriormente confirmada tanto pelas análises de VC quanto de EIE, 

indicando uma melhor resposta para o processo de hibridização para este sorotipo do que para 

os outros sorotipos estudados. 

                             

 

Figura 19. Imagens representativas do MEV do sistema AuNpPANI-ST1 com aumento de 2.500 vezes (a) e 

AuNpPANI-ST1 exposto ao soro de pacientes infectados por dengue tipo 1 com aumento de 430 vezes (b). O 

detalhe mostra a agregação de AuNpPANI-ST1-DENcomplementar.  
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6.2. Voltametria cíclica de K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 sob a superfície do eletrodo 

modificado com  AuNpPANI-ST 

 A transferência de elétrons do ferricianeto através do eletrodo modificado pode ser 

utilizada como uma valiosa ferramenta para monitorar os diferentes estágios do processo de 

montagem do eletrodo. A Figura 20 mostra os voltamogramas cíclicos obtidos para os 

diferentes sistemas: os sorotipos ST1, ST2 e ST3 em 10mM K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3- 

em 

solução PBS 10mM (pH 7,4), medidos sob velocidade de varredura de 50 mV.s
-1

. O eletrodo 

de ouro limpo apresenta um par de picos redox bem definidos, mostrando o processo 

reversível de K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 (Figura 20, curva a).  

 A adesão do compósito AuNpPANI à superfície do eletrodo induziu um decréscimo na 

corrente de pico (Figura 20, curva b). Finalmente, a curva c na Figura 20 corresponde ao 

comportamento eletroquímico de K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 logo após a modificação com a 

sonda ST, sendo a corrente de pico  para este caso inferior ao apresentado na curva b, sendo 

uma indicação que o ST para cada sorotipo foi imobilizada com sucesso na superfície do 

eletrodo modificado. A diminuição na corrente de pico pode ser atribuída à repulsão de 

K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 pela presença de fosfatos negativamente carregados dos ST(1-

3). Após a ocorrência da hibridização do eletrodo modificado com o DEN complementar para 

ST(1-3), foi observado que a corrente de pico de K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 sofreu uma 

redução ainda maior (Figura 20, curva d).  

 A introdução de DNA genômico complementar aumenta a carga negativa e, portanto, 

a repelência do par redox. Esta mudança na carga na hibridização induz um aumento adicional 

na resistência que constitui a base deste mecanismo sensível de detecção. As resposta do 

sistema AuNpPANI-ST(1-3) para as bases não complementares podem ser visualizadas na 

curva e (Figura  20), que mostra que as espécies redox K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3- 

não 

sofrem alterações. 
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Figura 20. Voltamogramas cíclicos do eletrodo em diferentes fases: eletrodo de ouro limpo (■),  AuNpPANI 

(), AuNpPANI-ST (▲), AuNpPANI-ST-DENcomplementar (-) e AuNpPANI-ST-DENnão-complementar (○). 

Eletrólito suporte 10mM K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 1:1 + NaCl 0,15 M em solução 10 mM pH 7.4. Faixa de 

50 mV.s
-1

. Sorotipo 1, sorotipo 2 e sorotipo 3. 
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6.3. Espectroscopia de impedância eletroquímica da superfície do eletrodo modificado 

A EIE fornece informações úteis para avaliar as mudanças que ocorrem na superfície 

durante o processo de modificação. Uma curva típica de EIE é composta por um semicírculo e 

mais uma parte linear. Embora o diâmetro do semicírculo esteja relacionado com a cinética de 

transferência de elétrons do par redox sob a interface do eletrodo, o seu limite de alta 

freqüência fornece informações sobre o processo de transferência limitada de elétrons. 

Enquanto isso, a parte linear em freqüências mais baixas corresponde à contribuição da 

difusão para o processo eletroquímico. O diâmetro do semicírculo pode representar a 

resistência à transferência de elétrons, RCT, que domina a cinética de transferência de elétrons 

do par redox sob a interface eletrodo. 

A figura 21 mostra o diagrama de Nyquist do eletrodo modificado com a freqüência 

variando de 100 mHz a 100 KHz. Uma linha quase reta foi observada para o eletrodo de ouro 

limpo, a qual foi característica típica de um processo de transferência de elétrons controlado 

por difusão de massa e um baixo RCT (8,62 × 10
2
 ). 

 

 

Figura 21. Diagramas de Nyquist do eletrodo em diferentes fases: eletrodo de ouro limpo (■), AuNpPANI (Δ), 

AuNpPANI-ST (♦), AuNpPANI-ST-DENcomplementar (●) e AuNpPANI-ST-DENnão-complementar (). 

Eletrólito suporte 10mM K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 1:1 + NaCl 0.15 M em solução 10 mM pH 7.4; Faixa de 

freqüência 100mHz a 100Khz. Detalhe: Diagramas de Nyquist de AuNpPANI-ST(1-3)-DENcomplementar. 
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 A montagem do compósito AuNpPANI na superfície do eletrodo induziu um aumento 

no RCT interfacial (curva b) quando comparado com o eletrodo de ouro limpo, sendo uma 

clara indicação do bloqueio na transferência de elétrons. Os resultados indicaram que o RCT 

tem seu valor aumentado (1,51 k) após a adsorção do compósito AuNpPANI sobre a 

superfície do eletrodo de ouro.  

A imobilização de ST1 no eletrodo modificado com AuNpPANI resulta no aumento 

do RCT de 1,51 k para 2,12 k (curva c), o que pode ser atribuído à repelência do par redox 

da superfície do eletrodo ao se aproximar das cargas negativas dos fosfatos presente em ST. 

Posteriormente, ST1 hibridiza com a seqüência genômica DEN1 (complementar), sendo 

obtido um novo aumento no valor da RCT para 3,6 k (curva e) indicando a ocorrência de 

uma interação biomolecular específica. Em adição, não foram observados resultados 

semelhantes nos experimentos com AuNpPANI-ST-DNA não complementares (curva d). 

Como observado anteriormente, uma maior resposta foi obtida no caso da ST1, quando 

comparado aos outros sorotipos, o que representa uma resposta específica obtida para DNA 

genômico da dengue complementar (DEN 1) (detalhe da Figura 15). 

O valor mais alto do RCT pode também ser atribuído à baixa condutividade da 

estrutura do DNA, o que resulta em uma redução da reação redox de K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

, demonstrando que a ST foi imobilizado na superfície de ouro modificada e 

que o DNA genômico foi hibridizado com a sonda de ST. 

O modelo de circuito elétrico comumente utilizado é denominado Randles 

(OLIVEIRA, CORREIA & DINIZ, 2009),  o qual inclui a resistência ôhmica da solução 

eletrolítica (R), a impedância de Warburg (W) que é resultante da difusão dos íons do 

eletrólito para a interface do eletrodo, a dupla camada (Cdl), e a resistência de transferência de 

carga (RCT). No sistema AuNpPANI-ST-DEN (1-3), R e W denotam, respectivamente, as 

propriedades da solução eletrolítica e as características de difusão do par redox em solução.  

O modelo de Randles (Figura 22) (OLIVEIRA, CORREIA & DINIZ, 2009),  é usado 

como um circuito equivalente para descrever os dados das medições de impedância 

eletroquímica; o ajuste do espectro obtido é apresentado na Figura 21, onde um bom ajuste 

pode ser observado ao longo de toda a faixa de freqüências medidas. 
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Figura 22. Circuito equivalente adotado para ajustar os dados de impedância, na presença do par redox 

 K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

; R é a resistência ôhmica da solução eletrolítica, Cdl a capacitância da dupla 

camada, ZW a impedância de Warburg, RCT é a resistência a transferência de elétrons. 
 

 

Os melhores parâmetros de EIE para este sistema foram calculados a partir dos dados 

mostrados na Figura 21 e são apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3.  Os valores dos elementos do circuito equivalente a partir dos resultados de impedância, onde RCT é 

resistência de transferência de carga, Cdl a dupla camada e W representa a impedância de Warburg. 

Eletrodo modificado RCT(kΩ) Cdl(F) W (×10
-4

) 

Eletrodo de ouro limpo 0,82 10,38 5,36  
 

AuNpPANI 1,50 5,48 3,33 

AuNpPANI-ST1 1,92 6,12 3,53  

AuNpPANI-ST1-DENcomplementar 3,60 5,30 1,50 

AuNpPANI-ST1-DENnão-complementar 2,14 5,51 3,08 

AuNpPANI-ST2 1,83 6,73 4,40 

AuNpPANI-ST2-DENcomplementar 3,13 5,11 4,25 

AuNpPANI-ST2-DENnão-complementar 2,07 6,61 4,36 

AuNpPANI-ST3 1,33 5,53 4,28 

AuNpPANI-ST3-DENcomplementar 2,19 5,18 4,49 

AuNpPANI-ST3-DENnão-complementar 1,50 5,21 4,40 

 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 57 

 

Como discutido anteriormente, o aumento gradual da RCT para AuNpPANI, 

AuNpPANI-ST (1-3) e ST-AuNpPANI (1-3)-DENcomplementar indica a formação de 

camadas de bloqueio de AuNpPANI e DNA na superfície do eletrodo de ouro. O valor de Cdl 

depende em grande parte da constante dielétrica da camada (que separa as cargas iônicas e a 

superfície do eletrodo), área de superfície do eletrodo e da espessura da camada de separação. 

Uma redução no valor de Cdl foi observada quando o sistema AuNpPANI-TS1 foi posto em 

contato com o DEN complementar. Portanto, observamos que o valor do RCT depende da 

característica de isolamento na interface eletrodo/eletrólito. 

Os resultados mostram a ocorrência de um alto valor da RCT para o sistema 

AuNpPANI-ST-DENcomplementar em diferentes sorotipos de dengue analisados. Como já 

descrito na literatura, altos valores de RCT são normalmente associados ao bloqueio da 

superfície do eletrodo (OLIVEIRA, CORREIA & DINIZ, 2009), podemos supor que a 

técnica eletroquímica associada aos nanocompósitos foram capazes de identificar o processo 

de hibridização da sonda para os diferentes sorotipos de dengue (1, 2 e 3). Por outro lado, o 

baixo valor obtido do RCT para o AuNpPANI-ST-DENnão complementar demonstra que não 

houve interação, refletindo a especificidade do sistema sensorial utilizado. Esta modificação 

na impedância também pode ser usada para a caracterização da hibridização do DNA. Os 

experimentos de impedância para os eletrodos modificados estão de acordo com os resultados 

obtidos nos experimentos de voltametria cíclica. 

Os resultados apresentados na Figura 21 mostram claramente que a sonda de DNA foi 

capaz de reconhecer o alvo complementar, como revelado pelo aumento do RCT. Assim, o 

desempenho do eletrodo modificado para a detecção do DNA da dengue pode ser avaliada 

através da variação relativa do parâmetro (RCT), de acordo com a equação: 

 

                        

       
100)
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)()(
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R
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 O RCT(ST) é o valor da resistência de transferência de carga do eletrodo modificado 

com AuNpPANI-ST, RCT(ST-DENcomplementar) é o valor da resistência de transferência de 

carga do AuNpPANI-ST após a exposição deste à solução contendo amostras genômicas 

complementares e não complementares. Estes resultados são apresentados na Tabela 4, para 

concentrações fixas de amostras DEN complementares e não complementares (7 pM).  
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Tabela 4. Variação da transporte de carga a partir dos dados de impedância, onde RCT é a resistência de 

transferência de carga e ∆RCT  é a variação relativa da resistência de transferência de carga. 

Eletrodo modificado RCT(kΩ) ∆RCT (%) 

AuNpPANI-ST1 antes do tratamento 1,92 - 

AuNpPANI-ST1-DENcomplementar 3,60 87,50 

AuNpPANI-ST1-DENnão-complementar 2,14 11,45 

AuNpPANI-ST2 antes do tratamento 1,83 - 

AuNpPANI-ST2-DENcomplementar 3,13 71,03 

AuNpPANI-ST2-DENnão-complementar 2,07 13,11 

AuNpPANI-ST3 antes do tratamento 1,33 - 

AuNpPANI-ST3-DENcomplementar 2,19 64,70 

AuNpPANI-ST3-DENnão-complementar 1,50 12,80 

 

 

 Os resultados obtidos para a ST(1-3) demonstram a capacidade de reconhecimento do 

alvo específico através do processo de hibridização. O valor obtido da RCT para ST1 (87,5%) 

foi maior que o obtido para ST2 (71,03%) e para ST3 (64%). Portanto, a partir dos resultados 

acima, acreditamos que o biossensor AuNpPANI-TS pode ser aplicado com êxito para 

biodetecção do genoma nos diferentes pacientes humanos avaliados. 

 Para avaliar a reação de hibridização entre AuNpPANI-TS1 e o alvo complementar, o 

sistema foi exposto a diferentes concentrações da sonda de dengue tipo 1 (Figura 23).  

 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 59 

 

 
Figura 23. Rct versus concentração do alvo complementar para cada sorotipo ST1, ST2, ST3. 
 

 Verificou-se que os valores do RCT aumentaram proporcionalmente com as 

concentrações. Estes resultados confirmam claramente que as mudanças de impedância 

observadas são originárias de um processo bem definido de hibridização específica. A 

reprodutibilidade do sistema de biossensor foi avaliada a partir das respostas da RCT (Figura  

23) para cada sorotipo ST1, ST2 e ST3 em biossensores diferentes e valores de desvios 

padrões aceitáveis foram obtidos (Figura 22) para as seqüências complementares de ST1, ST2 

e ST3.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os sistemas AuNpPANI-ST(1-3) foram capazes de detectar os sorotipos 1, 2 e 3 da 

dengue nas concentrações de picomolar com elevada especificidade e reprodutibilidade.  

 As medidas de EIE e VC mostraram que as reações do par redox sobre os eletrodos de 

ouro modificados foram parcialmente bloqueada devido à adsorção de AuNpPANI e um 

bloqueio progressivo foi observado em cada etapa da modificação, com exceção para as 

sondas não complementares. 

 O sistema AuNpPANI-ST exibiu uma resposta altamente seletiva para genoma 

complementar da dengue em pacientes humanos e pode ser usado para construção de um 

biossensor para os sorotipos da dengue em baixas concentrações do analito.  

 Estes resultados indicam a adequação do biossensor para aplicações práticas.  

 O biossensor desenvolvido tem a vantagem de detectar efetivamente a presença do 

vírus da dengue em minutos usando pequenos volumes de amostra em comparação com as 

técnicas convencionais. 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Anexo 1  

 

Artigo publicado na revista Colloids and Surface B. 
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Abstract 

In this work a novel gold nanoparticles-polyaniline hybrid composite (AuNpPANI) with SH-

terminal groups capable of immobilizing dengue serotype-specific primers 1, 2 and 3 (ST1, 

ST2 and ST3) to the development of a biosensor was obtained. Electrochemical impedance 

spectroscopy (EIS) in the 100 mHz to 100 KHz frequency range, and cyclic voltammetry 

(CV) in the scan range -0.2 to 0.7 V were performed in the presence of a 10 mM 

K3[Fe(CN)6]
4-

/K4[Fe(CN)6]
3-

 (1:1) mixture, used as a redox probe. CV and EIS results 

demonstrated that the AuNpPANI was capable to immobilize ST1, ST2 and ST3, forming 

AuNpPANI-ST complexes. MEV micrograph shows a presence of AuNpPANI agglomerates 

when the DEN1 genome sequence (complementary target) is hybridized with the dengue ST1. 

Well-defined cyclic voltammograms characteristic of a diffusion-limited redox process were 

observed both for the bare gold electrode and after these electrode has been modified by the 

adsorption of AuNpPANI or AuNpPANI-ST. In addition, an obvious decrease in the anodic 

and cathodic peaks was observed. The AuNpPANI-ST(1-3) system exhibited a highly 

selectivity response to dengue complementary target and could be used to construction of 

dengue serotype biosensor. The AuNpPANI-ST(1-3) systems were able to recognize the 

dengue serotype of different patients at picomolar concentrations. The CV and EIS results 

showed unequivocal evidence of an existing interaction between the studied dengue serotype-

specific primers and the complementary genomic DNA targets using small volume and low 

concentrations of the analyte.  

 

Keywords: dengue, DNA, cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy. 
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1. Introduction 

 The Aedes aegypti mosquito has been found to be the most common transmitter of the 

dengue virus, which exist in four different serotypes, belonging to the genus Flavivirus, 

family Flaviviridae. Infection with one type usually gives humans lifelong immunity to it but 

only short-term immunity to the others. The dengue virus causes more illness and death than 

any other arbovirus diseases, particularly in developing countries, where dengue viral 

infections are reaching plague proportions [1, 2]. 

 Since 2009, World Health Organization classifies dengue fever into uncomplicated 

and severe cases, in replacement of the older but still largely used distinction between 

undifferentiated fever, dengue fever (DF), and hemorrhagic dengue fever (HDF), of which the 

latter was considered more dangerous due to the higher mortality rate [3-5]. The clinical 

symptoms for dengue are atypical. Generally, incidence of dengue virus infection can be 

identified by virus isolation, viral antigen detection, or RNA from serum or tissues, as well as 

by detection of the specific antibody from the patients’ serum. Detection and classification of 

the dengue virus requires 4-5 days to isolate and cultivate the virus. On the other hand, PCR 

methods can rapidly detect the viral RNA from the patients’ serum in the viremis phase but 

their more widespread use is hindered by both the possibility of sample contamination and the 

characteristic high technological support demands. 

 Dengue virus contains a single-stranded RNA (ssRNA), which is amenable to 

amplification, and hence detection of dengue viral genome, through RT-PCR. Hence 

diagnostic methods are required to identify the disease reliably and rapidly, and subsequently 

treat dengue virus infection in an early stage [6]. In addition, biosensors can be used to detect 

the presence of an analyte in minutes using small volumes of sample [7]. 

 DNA biosensor for the detection of nucleic sequences holds an enormous possibility 

for disease diagnosis, drug screening, and forensic analysis [8-10]. Many techniques including 
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electrochemistry, surface plasmon resonance spectroscopy, quartz crystal microbalance and 

optical have been used to the development of DNA biosensors. Electrochemistry techniques 

offer sensitivity, selectivity and low cost for the detection of selected DNA sequences 

associated with human disease [11]. Electrochemical biosensors for DNA hybridization 

present attractive capacity for converting the hybridization event into an analytical signal [12, 

13]. 

 In the last two decades, conductive polymers have attracted much interest due to their 

high conductivity, ease of preparation, good environmental stability, and large variety of 

applications in light emitting, electronic devices, and chemical sensors [14, 15]. Polyaniline 

(PANI) has been proven particularly useful in the development of biosensors, because of its 

low-cost, ready film-forming ability, chemical and electrochemical stability, and scope for 

incorporation of functional groups [16]. In especial, polymer-nanoparticle composite 

materials have attracted the interest of a number of researchers, due to their synergistic and 

hybrid properties derived from their diverse components [17]. Potential aspects of conducting 

polymers/nanocomposites have been widely discussed in the literature [18, 19]. 

 Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) has long been established as a 

sensitive technique to monitor the electrical response of a solid/liquid system subjected to the 

application of a periodic small amplitude AC signal [20]. Analysis of the system’s response 

provides information concerning the solid/liquid interface and on the eventual occurrence of 

reactions at this local region [20]. On the other hand, cyclic voltammetry (CV) measurements 

can detect changes in  the current signal associated to the electrochemical species 

consumption and/or generated during a biological and chemical interaction process of a 

biologically active substance and the substrate [21]. 

 In this work, we describe the development a sensitive layer based on gold 

nanoparticles-polyaniline hybrid composite (AuNpPANI) for monitoring the hybridization 
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event of dengue serotype 1, 2 and 3 virus using small volume and low concentrations of the 

analyte. We applied the self-assembly technique based on chemical adsorption of SH-terminal 

groups of AuNpPANI on the bare gold electrode surface and, subsequently, an electrostatic 

interaction between AuNpPANI (positively charged) and serotype-specific primer (negatively 

charged) was obtained (Fig. 1). The main purpose of use of the AuNpsPANI was to increase 

the electrode’s surface area to enhance the intensity of the electrochemical responses.  

 

2. Experimental 

 

2.1. Materials 

 Complementary sequence of human patient’s genome classified serotype 1, 2 and 3 

(DEN1, DEN2 and DEN3 genome sequences) and the serotype-specific primers were 

obtained from Instituto Aggeu Magalhães - IAM/FIOCRUZ (located in Recife, Brazil) in 

according to Cordeiro and collaborators [22]. The serotype-specific base sequences (ST) for 

type 1, 2 and 3 [23] are as below: 

 Serotype 1 (ST1): 5´-CGTCTCAGTGATCCGGGGG-3´ 

 Serotype 2 (ST2): 5´-CGCCACAAGGGCCATGAACAG-3´ 

 Serotype 3 (ST3): 5´-TAACATCATGAGACAGAGC-3´ 

 Aniline was purchased from Vetec (Brazil). HAuCl4·3H2O and 3-mercaptopropyl-

trimethoxysilane (MPTS) were purchased from Sigma Chemical (St. Louis, MO, USA), 

respectively. Potassium ferri- and ferrocyanide were obtained from VETEC (Brazil). All 

chemicals and solvents were of analytical grade and they have been used as received, without 

further purification. Water used was obtained from a Milli-Q plus (Billerica, USA) 

purification system. 
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2.2. Apparatus 

 Electrochemical measurements were carried out on a PGSTAT 302N potentiostat 

(Autolab, Eco Chemie, The Netherlands) interfaced with an analyzer controlled by a 

computer. A three-electrode setup with an Ag/AgCl (saturated KCl) reference electrode was 

employed throughout the investigation. All potentials are referred to this electrode. A 

platinum wire and a modified gold disc (with diameter d = 2mm) were used as auxiliary and 

working electrodes, respectively. The scanning electron microscopy images were obtained 

from a JSM 5900 (JEOL instruments, Japan) at an acceleration voltage of 15 kV and a 

working distance of 5 μm [24]. 

 

2.3. AuNpPANI preparation 

 Hybrid organic-inorganic composites were obtained according to de Melo and 

collaborators [25]. The preparation of AuNpPANI was performed according to Refs. [25-26]. 

The H
+
 ion from HAuCl4 leads to the formation of anilinium cations (PhNH

3+
) and this 

involves the generation of a radical cation accompanied by the release of an electron. [AuCl4]
-
 

acts as the oxidizing agent and is capable of oxidizing PhNH
3+

 [26], resulting in polyaniline 

(oxidative product) (Fig. 1). During the process of polymerization each step involved the 

release of electrons that reduces the [AuCl4]
-
 to form gold atoms. In addition, these atoms 

coalesce to obtain AuNp, which are encapsulated and stabilized by PANI (Fig. 1). Some 

authors obtained similar AuNpPANI composites [26-28]. Up to now, no AuNpPANI systems 

with SH-terminal groups on the composite surface was obtained. In our work, we stabilized 

the nanocomposite by MPTS. MPTS was applied due to the strong coordination of a mercapto 

group to Au and, subsequently, we promote the hydrolysis of MPTS to obtain free thiol group 

on the surface [29]. 
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2.4. Electrode surface modification 

 Gold electrode surface was freshly polished prior to use with 0.05 m -Al2O3 paste, 

and rigorously rinsed with doubly distilled water following each polish. The polished 

electrode was then cleaned ultrasonically in water for 5 min. The AuNpPANI-modified 

electrode was obtained by immersion of the bare gold electrode in the AuNpPANI solution 

for 10 min at 25ºC. Schematic diagram of the biosensor fabrication is shown in Fig. 1. 

 

2.5. Immobilization of probe ST-modified electrode and hybridization with genomic DNA 

target at picomolar concentration 

 The ST immobilization was performed with the AuNpPANI-modified electrode 

incubated into 0.05 pM probe ST in 10mM phosphate buffer saline (PBS) solution for 5 min 

at room temperature. The immobilized electrode was then rinsed with PBS solution (pH = 

7.0) and stored at 4ºC for the hybridization. The hybridization experiments were carried out 

by immersing the AuNpPANI-ST-modified electrode into different concentration of genomic 

DNA target sequence in 10mM PBS solution (pH 7.0). Finally, the hybridized electrodes were 

rinsed with PBS solution (pH 7.0). 

 

2.6. Electrochemical measurements 

 The impedance spectra were recorded in the frequency range of 100 mHz to 100 kHz. 

The amplitude of the applied sine wave potential was 10 mV, while the direct current (dc) 

potential was limited at the open circuit potential measured just before the application of the 

sine wave potential [30]. CV was performed with a potential sweeping between −0.2 V to 

+0.7 V at a scan rate of 50 mVs
−1

. CV and EIS measurements, performed in the presence of a 

10mM K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 (1:1) solution used as a redox probe in PBS (pH 7.4), 

were carried out at different stages of the preparation of the modified electrode. All 
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electrochemical measurements were performed at room temperature and inside a Faraday 

cage. 

 

3. Results and discussion 

 

3.1. SEM analysis 

 The SEM technique was employed to confirm the electrode surface modification. In 

Fig. 2a we show a SEM image of a gold surface coated with AuNpPANI-ST1 system, where a 

homogeneous distribution of AuNpPANI composite can be seen. In Fig. 2b we could see that 

an AuNpPANI agglomerate is present when the DEN1 genome sequence (complementary 

target) is hybridized with the dengue ST1. The formation of such agglomerate was later 

confirmed by both CV and EIS analyses, which indicated a higher hybridization process for 

this serotype than for the serotypes 2 and 3. 

 

3.2. Cyclic voltammetry of K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 at the AuNpPANI-ST-modified 

electrode surface 

 The electron transfer of ferricyanide through the modified electrode could be used as a 

valuable tool to monitor the different stages of the electrode fabrication process. Fig. 3 shows 

the cyclic voltammograms obtained for different systems:  pure ST1 (Fig. 3a), ST2 (Fig. 3b) 

and ST3 (Fig. 3c) serotypes in 10 mM K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 in 10mM PBS solution 

(pH 7.4), measured at a scan rate of 50 mV.s
-1

. The bare gold electrode presents a pair of 

well-defined redox peaks, showing the reversible process of K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 in 

solution phase (Fig. 3, curve a). The assemblage of the AuNpPANI composite atop the 

electrode surface induced a decrease in the peak current (Fig. 3, curve b). Finally, curve c in 

Fig. 3 corresponds to the electrochemical behavior of K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 after the  
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probe ST has modified the electrode: here, the peak current is lower than that of curve b, in an 

indication that the probe ST for each dengue serotype has been successfully immobilized on 

the surface of the modified electrode. The decrease in the peak current could be assigned to 

the repulsion of K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 by the negatively charged phosphate backbone 

of probe ST(1-3). After the occurrence of the hybridization of the modified electrode with the 

target complementary DEN for ST(1-3), the peak current of K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 was 

observed to suffer a further decrease (Fig. 3, curve d). The introduction of complementary 

genomic DNA increases the negative charge responsible for the increased repellence of redox 

species. This change in charge upon hybridization further induces an increase in resistance 

which constitutes the basis of this detector’s sensing mechanism. The AuNpPANI-ST(1-3) 

system responses to a non-complementary target can be visualized in curve e (Fig. 3), which 

shows no changes in the K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 redox species. 

 

3.3. Electrochemical impedance spectroscopy of modified electrode surface 

 EIS provides useful information for probing the changes of the surface assembly in the 

modification process. A typical EIS curve is composed by a semicircle plus a linear branch. 

While the diameter of the semicircular part is related to the electron transfer kinetics of the 

redox probe at the electrode interface, its high frequency limit provides information about the 

electron-transfer limited process. Meanwhile, the linear branch at lower frequencies 

corresponds to the diffusion contribution to the process. The semicircle diameter could 

represent the electron transfer resistance, RCT, which dominates the electron transfer kinetics 

of the redox probe at the electrode interface.  

 Fig. 4 shows the Nyquist plots of the differently modified electrode when the 

frequency was varied from 100 mHz to 100 KHz. An almost straight line was observed for the 

bare gold electrode, which was typical characteristic of a mass diffusion controlled electron 
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transfer process and a low RCT (8.62 × 10
2
 ). The assemblage of the AuNpPANI composite 

on the electrode surface induced an increase in the interfacial RCT (curve b) as compared with 

the corresponding one of the bare gold electrode, in an indication of a blockage in the electron 

transfer. Results indicated that the RCT has its value increased to 1.51 k with the further 

assembly of the AuNpPANI composite. 

  The ST1 immobilization on the AuNpPANI-modified electrode results in an increase 

of RCT from 1.51 k to 2.12 k (curve c), which could be ascribed to the repellence of redox 

probe from the approaching electrode surface by negative-charged phosphate skeletons of ST. 

After the ST1 probe hybridizes with the DEN1 genome sequence (complementary target), a 

new increase in the value of RCT to 3.6 k was obtained (curve e), indicating the occurrence 

of a specific biomolecular interaction. In fact, no similar results were observed for the case of 

the AuNpPANI-ST-DNAnon-complementary experiments (curve d). As observed before, a 

higher response was obtained in the case of the dengue ST1, as compared to the others 

serotypes, which represents a specific response obtained to complementary genomic DNA 

dengue (DEN1), (see inset of Fig. 4). 

 The highest RCT value obtained could also be attributed to the low conductivity of 

DNA structure, which results in a reduction of the redox reaction of K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

. This also proved that the ST was immobilized on the gold surface, and that 

the target genomic DNA was hybridized with the ST probe. 

 The general equivalent electric circuit (Randles) [31] includes the ohmic resistance of 

the electrolyte solution (R), the Warburg impedance (W) resulting from ion diffusion from 

the bulk electrolyte to the electrode interface, the double layer (Cdl), and the charge-transfer 

resistance (RCT), which are admitted to exist when the electrolyte solution contains a redox 

probe. In the AuNpPANI-ST-DEN(1-3) system, R and W denote, respectively, the bulk 

properties of the electrolyte solution and the diffusion features of the redox probe in the 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 80 

 

solution. The Randles model (Fig. 5)  [31] is used as an equivalent circuit to describe the data 

of electrochemical impedance measurements; the fitting of the measured spectra is shown in 

Fig. 4, where a good agreement can be observed over the entire range of measured 

frequencies. 

 The best EIS parameters for this system were calculated from the data shown in Fig. 4 

and are presented in Table 1. As discussed before, the stepwise increase of the RCT for 

AuNpPANI, AuNpPANI-ST(1-3) and AuNpPANI-ST(1-3)-DENcomplementary indicate the 

formation of insulating films of AuNpPANI and DNA on the gold electrode surface. The Cdl 

value largely depends on the dielectric constant of the layer separating the ionic charges and 

the electrode surface, on the surface area of the electrode, and on the thickness of the 

separation layer. A large decrease in Cdl value was observed when the AuNpPANI-TS1 

system was introduced with the complementary target. Therefore, we observed that the value 

of RCT depends on the insulating feature at the electrode/electrolyte interface. 

 Our results show the occurrence of a high RCT value for the AuNpPANI-ST-

DENcomplementary system at different dengue types. Since it is well known that  high RCT 

values are usually associated to the blockage of the electrode surface [31], we can assume that 

we have identified that a specific binding of target and probe exists in our system. Conversely, 

the low RCT value obtained for the AuNpPANI-ST-DENnon-complementary seems to be due 

to nonspecific binding. 
 
This impedance change could also be used for the characterization of 

DNA hybridization. The impedance experiments for differently modified electrodes were in 

good agreement with the results by cyclic voltammetry experiments.  

 The results presented in Fig. 4 clearly show that the DNA probe remain capable of 

recognizing the complementary target, as revealed by the increase of RCT. Hence, the 

performance of the modified electrode for detection of dengue DNA target may be evaluated 

through the relative variation of this parameter (RCT), according to the equation: 
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 Here, while RCT(ST) is the value of the charge-transfer resistance of the AuNpPANI-

ST-modified electrode, RCT(ST-DENcomplementary) is the value of the charge-transfer 

resistance of the AuNpPANI-ST after exposing it to solution containing complementary and 

non-complementary genomic samples. These results are given in Table 2, for fixed 

concentrations of DEN complementary and non-complementary samples (7 pM). The 

obtained results for ST(1-3) demonstrates the capability of recognition for specific target via 

hybridization process. The obtained value of RCT for ST1 (87.5%) was higher than ST2 

(71.03%) and ST3 (64%). Therefore, from the results above we believe that AuNpPANI-TS 

biosensor can be successfully applied for biodetection of the different human patient’s 

genome evaluated.  

 To evaluate the hybridization reaction between AuNpPANI-TS1 and complementary 

target, we exposed this system to various concentrations of target type 1 (Fig. 6). It was found 

that the RCT values increased linearly with the concentrations. These results clearly confirm 

that the observed impedance changes originate from well-defined specific hybridization 

process. Reproducibility of the biosensor system was evaluated from the RCT response (Fig. 

6) for each dengue serotype ST1, ST2 and ST3 at different biosensors and an acceptable 

R.S.D. values of 4.33%, 4.27% and 3.90% for complementary sequence of ST1, ST2 and 

ST3, respectively, were observed. These results indicate the suitability of the biosensor to 

practical applications. Our biosensor has an advantage of effectively detect the presence of 

dengue virus in minutes using small volumes of sample as compared to standard techniques. 
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4. Conclusions 

 The AuNpPANI-ST(1-3) systems were capable to detect dengue serotypes 1, 2 and 3 

at picomolar concentrations with high specifity and reproducibility. EIS and CV were applied 

to evaluate the hybridization reaction in the presence of K3[Fe(CN)6]
4-

/K4[Fe(CN)6]
3-

 redox 

probe. EIS and CV measurements showed that redox probe reactions on the modified gold 

electrodes were partially blocked due the adsorption of AuNpPANI and a progressive 

blockage was observed at each modification step. The AuNpPANI-ST system exhibited a 

highly selectivity response to human patient’s dengue genome complementary target and 

could be used to construction of dengue serotype biosensor at low concentrations of the 

analyte. 
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Tables and figures 

 

                                                    Fig. 1 

 

 

 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 88 

 

 

 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 89 

 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 90 

 

 

 



Nascimento, H.P.O    Biossensor impedanciométrico baseado em compósitos híbridos... 91 

 

Table 1 

Modified electrode RCT/kΩ Cdl/F W (×10
-4

) 

Bare gold electrode 0.82 10.38 5.36  
 

AuNpPANI 1.50 5.48 3.33 

AuNpPANI-ST1 1.92 6.12 3.53  

AuNpPANI-ST1-DENcomplementary 3.60 5.30 1.50 

AuNpPANI-ST1-DENnon-complementary 2.14 5.51 3.08 

AuNpPANI-ST2 1.83 6.73 4.40 

AuNpPANI-ST2-DENcomplementary 3.13 5.11 4.25 

AuNpPANI-ST2-DENnon-complementary 2.07 6.61 4.36 

AuNpPANI-ST3 1.33 5.53 4.28 

AuNpPANI-ST3-DENcomplementary 2.19 5.18 4.49 

AuNpPANI-ST3-DENnon-complementary 1.50 5.21 4.40 

 

 

Table 2 

Modified electrode RCT/kΩ ∆RCT (%) 

AuNpPANI-ST1 before treatment 1.92 - 

AuNpPANI-ST1-DENcomplementary 3.60 87.50 

AuNpPANI-ST1-DENnon-complementary 2.14 11.45 

AuNpPANI-ST2 before treatment 1.83 - 

AuNpPANI-ST2-DENcomplementary 3.13 71.03 

AuNpPANI-ST2-DENnon-complementary 2.07 13.11 

AuNpPANI-ST3 before treatment 1.33 - 

AuNpPANI-ST3-DENcomplementary 2.19 64.70 

AuNpPANI-ST3-DENnon-complementary 1.50 12.80 
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Table Captions 

Table 1. Values of the equivalent circuit elements from fitted impedance results. 

 

Table 2. Relative charge transfer variation from impedance data.  
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Figure captions 

 

Figure 1. Schematic representation of biosensor construction. 

 

Figure 2. Representative SEM images of the AuNpPANI-ST1 system (a) and AuNpPANI-

ST1 exposed to serum from patient infected by dengue type I (b). Inset shows the aggregation 

of AuNpPANI-ST1-DENcomplementary. 

 

Figure 3. Cyclic voltammograms of the electrode at different stages: bare gold electrode (■),  

AuNpPANI (), AuNpPANI-ST (▲), AuNpPANI-ST-DENcomplementary (-) and 

AuNpPANI-ST-DENnon-complementary (○). Supporting electrolyte 10mM K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 1:1 + 0.15 M NaCl in 10 mM pH 7.4 solution; scan rate of 50 mV.s
-1

. (a) 

Serotype 1, (b) serotype 2 and (c) serotype 3. 

 

Figure 4. Nyquist plots of the electrode at different stages:  bare gold electrode (■), 

AuNpPANI (Δ), AuNpPANI-ST (♦), AuNpPANI-ST-DENcomplementary (●) and 

AuNpPANI-ST-DENnon-complementary (). Supporting electrolyte 10mM K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

 1:1 + 0.15 M NaCl in 10 mM pH 7.4 solution; frequency range at 100mHz to 

100 kHz. Inset: Nyquist plots of AuNpPANI-ST(1-3)-DENcomplementary. 

 

Figure 5. Equivalent circuit adopted to fit the impedance data in the presence of redox 

pair of K4[Fe(CN)6]
4-

/K3[Fe(CN)6]
3-

: R is the ohmic resistance of the electrolyte solution, Cdl 

the double layer capacitance, ZW the Warburg impedance, and RCT the electron-transfer 

resistance. 
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Figure 6. Rct versus complementary target concentration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


