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Resumo 

 

As técnicas e dispositivos capazes de promover a detecção de espécies químicas e 

biológicas apresentam grande potencial em diversas aplicações tais como na área dos diagnósticos 

clínicos, nomeadamente em testes point-of-care. A determinação selectiva de tais espécies é 

considerada uma ferramenta chave não só para a detecção de interações moleculares, mas também 

para a aplicação em diferentes áreas de interesse, sendo necessária a existência de métodos cada 

vez mais sensíveis.  

Neste contexto, esta dissertação teve como objectivo o desenvolvimento de uma camada de 

reconhecimento biológico de ligação universal para aplicação em imunoensaios, a partir do sistema 

de auto-reconhecimento estreptavidina-biotina usando como técnica espectroscópica a Ressonância 

de Plasmão de Superfície. Este desenvolvimento foi realizado na plataforma spinit
®
 que usa 

dispositivos microfluídicos do tipo lab-on-a-disk propriedade da Biosurfit, S.A.   

Foram optimizadas as condições de preparação e estabilização das superfícies de 

reconhecimento estreptavidina-biotina através dos seguintes parâmetros: solução tampão, pH, 

concentração de estreptavidina em solução, agentes de bloqueio e de lavagem. Encontradas as 

condições óptimas foi estudada uma estratégia de amplificação de sinal SPR utilizando 

nanopartículas de ouro biotiniladas de diferentes tamanhos, como sistema modelo. Foi definido o 

tamanho óptimo para os dispositivos em questão. 

No final, foi realizado um ensaio para demonstrar o sistema modelo desenvolvido, que 

consistiu num teste de inibição com a duração de 15 minutos  com um volume de amostra de 1  L. O 

intervalo analítico para este ensaio foi de duas ordens de grandeza e apresentou comportamento 

logístico característico de imunoensaios em superfície. 

 

 

Palavras-chave: Camada de reconhecimento biológico, Imunoensaios, Estreptavidina-Biotina, 

Ressonância de Plasmão de Superfície, Tecnologia lab-on-a-disk, Nanopartículas de Ouro 

Biotiniladas 
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Abstract 

 

The techniques and devices capable of promoting the detection of chemical and biological 

species have great potential in many applications such as in the area of clinical diagnostic tests 

including point-of-care. The selective determination of these species is considered to be a tool not only 

for detecting molecular interactions, but also for application in various areas of interest, requiring the 

existence of increasingly sensitive methods. 

The aim of this work was the development a biological layer of recognition for universal 

binding application in immunoassays, using the system of self-recognition biotin-streptavidin and a 

spectroscopic technique the Surface Plasmon Resonance.This development was carried out at spinit 
®
 

platform using microfluidic devices of the type lab-on-a -disk property of Biosurfit S.A. 

It was optimized conditions of preparation and stabilization surfaces biotin-streptavidin 

recognition by the following parameters: buffer solution, pH, and concentration of streptavidin in 

solution. It was founded the optimal conditions, it was investigated a strategy for amplification of the 

SPR signal using biotinylated gold nanoparticles of different sizes as model system. It was defined the 

optimal size for the devices  concerned. 

In the end, it was made a assay to demonstrate the model  system developed. This assay  

consisted of an inhibition test with a duration of 15 minutes with a sample volume of 1 µL. The analyte 

concentration range covered extends over two orders of magnitude and presented a logistical 

characteristic behavior of surface immunoassays. 

 

 

Keywords: Biological Recognition Layer, Immunoassays, Surface Plasmon Resonance, Lab-on-a-

disk Technology, Biotinylated Gold Nanoparticles 
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1. Introdução 

 

A crescente exigência por parte dos médicos em proporcionar análises clínicas mais rápidas 

com resultados mais abrangentes e precisos, de forma a diagnosticar e tratar o paciente de forma 

mais eficaz tornou necessário o desenvolvimento de dispositivos e ferramentas que proporcionem 

decisões clínicas mais exactas e concretas não descurando igualmente a necessidade de reduzir 

custos associados ao sector da saúde.  

Deste modo, a Biosurfit S.A. desenvolveu uma plataforma tecnológica que permite realizar 

testes junto do paciente, denominados por Point-of-Care-Testing (POCT). Estes testes combinam 

rapidez, facilidade de uso, baixo custo e confiança na sensibilidade e especificidade dos resultados. 

A ferramenta desenvolvida inclui um equipamento de leitura e um conjunto de discos 

descartáveis multi-parâmetros, em que, mediante a utilização de uma única gota de sangue é 

possível fornecer resultados quantitativos num período de 15 minutos, permitindo ao médico fazer o 

diagnóstico clínico ao paciente.  

Os descartáveis possuem várias zonas de detecção que incluem uma camada de 

reconhecimento biológico (biological recognition layer – BRL), desenvolvida utilizando fragmentos de 

anticorpos imobilizados numa superfície de ouro. Quando o sangue do paciente passa por esta BRL, 

o marcador-alvo liga-se aos fragmentos de anticorpos imobilizados. Este fenómeno induz uma 

alteração no índice de refracção que é medido no leitor spinit
®
. A tecnologia de base deste leitor 

baseia-se no fenómeno de ressonância plasmão (surface plasmon resonance - SPR), uma técnica de 

espectrometria que permite a detecção de alterações ao nível molecular na camada de 

reconhecimento biológico. Os sensores de SPR baseiam-se numa técnica óptica simples que pode 

ser utilizada para medir as alterações no índice de refracção que ocorrem na proximidade de uma 

camada fina de metal superficial. Assim, a BRL quando utilizada em conjunto com as estruturas de 

controlo microfluídico do descartável e com o sensor de SPR da plataforma spinit
®
, permite medir 

marcadores sanguíneos específicos em tempo real, sem a necessidade de reagentes adicionais. 

Nesta dissertação pretende-se estabelecer e desenvolver processos que possibilitem a 

implementação de superfícies químicas de ligação universal nos discos descartáveis produzidos e 

comercializados pela Biosurfit S.A, a partir de um sistema modelo de interacção entre uma proteína e 

um ligando, a estreptavidina-biotina. A elevada afinidade desta ligação faz com que esta seja 

bastante utilizada em ensaios de fase sólida, na formação de uma superfície de ligação universal 

para moléculas biotiniladas. 
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2. Revisão Bibliográfica  

 

2.1 Testes de diagnóstico point-of-care 

 

Nas últimas décadas, as características da população têm vindo a alterar-se, conduzindo a 

um novo paradigma na prestação de cuidados de saúde. A tecnologia está na vanguarda dos 

cuidados de saúde. Para tal, muito contribuíram os constantes avanços tecnológicos verificados ao 

longo da última década e que concorreram fortemente para criar um novo modelo de prestação de 

cuidados em que os doentes são diagnosticados e tratados precocemente, contribuindo para o 

aumento da esperança de vida. 

Neste contexto, os laboratórios de análises clínicas são uma das fontes mais utilizadas na 

obtenção de dados clínicos, tomando um papel de relevo na prática da medicina moderna. (Francis et 

al., 2010; St-John, 2010; Tideman et al., 2010) Contudo, e dadas as dificuldades económicas 

conhecidas e às quais o sector da saúde não é alheio, todos os intervenientes têm estado sob 

pressão para reduzir os custos na prestação de cuidados, com o compromisso de manter ou, se 

possível, melhorar a qualidade dos serviços prestados. Dado este cenário, uma das respostas surgiu 

não só por parte dos laboratórios de análises clínicas mas também através da própria indústria de 

fabricantes, que rapidamente apostaram na automatização dos processos analíticos e, 

consequentemente, no aumento da eficiência, bem como no desenvolvimento de alternativas que 

consigam reduzir o tempo de resposta e diminuir a carga de contacto do utente com as instituições. 

Deste modo, o diagnóstico laboratorial tem vindo a sofrer inúmeras transformações ao longo 

do último século. (Lippi et al, 2010) Algumas destas alterações ocorreram dentro do próprio ambiente 

laboratorial, com a introdução da automatização dos procedimentos analíticos, outras, prendem-se 

com os notáveis avanços da ciência, na medida em que a transferência de conhecimentos em 

microquímica (como os biossensores, por exemplo), microcomputerização e miniaturização para a 

indústria laboratorial alterou por completo o processo de produção e comercialização de 

equipamentos analíticos, favorecendo a criação e o desenvolvimento de pequenos dispositivos 

portáteis que permitem o diagnóstico de várias patologias fora do contexto laboratorial. 

Esta descentralização do diagnóstico e preferência por parte dos profissionais de saúde pelos 

dispositivos portáteis para rastreio, diagnóstico e monitorização de doenças contínua a aumentar, 

levando ao desenvolvimento dos testes do tipo point-of-care (POCT – Point-of-care Testing), ou em 

português, testes realizados junto ao paciente, sendo também designados por testes rápidos. Os 

POCT são testes realizados fora do contexto laboratorial (Lippi et al, 2010; Tideman et al., 2010; 

Hicks et al., 2011) que permitem a análise de amostras provenientes do corpo humano como o 

objectivo de obter dados relativos ao estado de saúde do indivíduo (Infarmed, 2013). Estes testes, 

realizados manualmente ou de forma semi-automatizada recorrendo a pequenos instrumentos, 

apresentam como grande vantagem o esbater das barreiras geográficas no acesso a dados 

laboratoriais no exacto momento da prestação de cuidados de saúde pelo clínico ou enfermeiro 

(Cardoso, 2012). Contudo, a sua utilização não se finda nos profissionais de saúde, uma vez que 

estes dispositivos estão concebidos para serem usados por quaisquer outros operadores sem 
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formação especializada na área das técnicas de laboratório (Francis et al., 2010), categoria esta onde 

se incluem os próprios pacientes. Além disso, permitem que a análise de produtos biológicos de fácil 

obtenção como sangue, urina, ou saliva seja realizada num curto espaço de tempo, sendo os 

resultados apresentados ao fim de alguns minutos, sem necessidade de recorrer a equipamento 

muito sofisticado nem a protocolos extensos de manutenção ou programas de acreditação (Cardoso, 

2012). 

Os POCT têm inúmeras aplicações. Os testes mais frequentemente requisitados são os 

testes de coagulação, de gravidez, hematologia (como o hematócrito e hemoglobina), doenças 

infecciosas (HIV, hepatites, etc). 

A capacidade de transferir os exames laboratoriais para “mais perto” do doente só foi possível 

devido aos contínuos avanços da tecnologia, produzindo dispositivos portáteis cada vez mais 

sofisticados mas fáceis de operar. (St-John, 2010; Hicks et al., 2011) A portabilidade destes 

dispositivos permite ainda que sejam utilizados em ambientes hostis e com poucos recursos, como é 

o caso dos hospitais de campanha em situações de surtos de doenças ou catástrofes naturais, em 

áreas remotas e de difícil acesso ou em países subdesenvolvidos. 

Desta forma, a utilização de dispositivos portáteis no local de atendimento do doente permite 

encurtar este tempo, uma vez que é o próprio médico que realiza o teste no momento exacto em que 

determina a sua necessidade clínica, o que permite a análise rápida de parâmetros analíticos 

essenciais ao diagnóstico ou monitorização do paciente, auxiliando desta forma a decisão médica 

(Stadlbauer et al, 2011). 

Em suma, o uso apropriado dos POCT permite obter resultados analíticos praticamente em 

tempo real, encurtando o tempo necessário para a intervenção médica e conduzindo a uma melhoria 

substancial na prestação de cuidados de saúde. (Lode, 2005) Porém, uma das críticas mais comuns 

aos testes rápidos prende-se com o desempenho dos próprios instrumentos, nomeadamente quanto 

à sua exactidão e precisão. (St-Loius, 2000; Plebani, 2009) Alguns autores, encontram uma boa 

correlação entre os resultados obtidos pelos dispositivos portáteis e pelo laboratório central (Lode, 

2005), enquanto outros relatam diferenças estatisticamente significativas mas sem relevância clínica 

(Stadlbauer et al, 2011).  

De qualquer forma, deve-se ter em mente que os testes rápidos deverão ser um 

complemento aos exames laboratoriais convencionais e não uma substituição destes, pelo que a 

aquisição dos dispositivos portáteis deve ser feita em concordância com os serviços laboratoriais 

disponíveis e por pessoal devidamente qualificado (Tideman et al., 2010). 

Por todos estes motivos, no futuro, é espectável que a implementação de novas tecnologias 

no diagnóstico POCT venha a ter um grande impacto na prática da medicina em geral e na actividade 

laboratorial em particular, nomeadamente para os profissionais de saúde, para as organizações e até 

para a indústria. (Cardoso, 2012) Para tal, há que desenvolver o dispositivo médico para diagnóstico 

POCT ideal. Este seria de baixo custo, tanto na aquisição como na sua manutenção e funcionamento; 

pequeno, leve e, como tal, portátil; robusto, fácil de usar, com uma vasta gama de testes disponíveis, 

grande autonomia energética, com capacidade de analisar pequenos volumes de amostra e todos os 

tipos de produtos biológicos; produzir resultados precisos praticamente em tempo real, armazenar os 
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dados obtidos, transmitir os resultados para outros sistemas e ser passível de verificações de controlo 

de qualidade. (Cardoso, 2012) 

 

2.2. Biossensores  

 

Nas últimas duas décadas, têm-se desenvolvido biossensores cada vez mais complexos. 

Este é um campo em expansão, que combina conhecimentos e competências de ciências 

fundamentais, como a biologia, a química e a física com a engenharia e a informática, de modo a 

satisfazer as necessidades das diversas aplicações. 

Das inúmeras aplicações dos biossensores destaca-se a área do diagnóstico médico, 

nomeadamente no desenvolvimento das tecnologias point-of-care como se verifica na Figura 1. 

(Malhotra et al., 2003) 

 

 

Figura 1 – Aplicações dos biossensores no mercado mundial em 2009 e previsão para 2016. 

(Adaptado de Frost & Sullivan Market Insight, 2010) 

 

O maior foco de pesquisa sobre biossensores ao longo das últimas décadas tem sido, talvez, 

a aplicação da nanotecnologia para a construção de biossensores. Além de algumas vantagens de 

desempenho analítico, a nanotecnologia contribui para o desenvolvimento dos biossensores 

permitindo a possibilidade da construção de matrizes capazes de mensurar analitos de maneira 

paralela, simultânea e com alto rendimento, além da capacidade de integração de biossensores com 

sistemas de microfluídicos, o que levou à construção de dispositivos lab-on-a-chip. 
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Uma classe especial de nanobiossensores são os nanobiochips, que contêm múltiplos 

elementos transdutores e baseiam-se em circuitos integrados. Um biochip, de um modo geral, define-

se como um dispositivo que possui uma matriz em forma de microarranjos de biorreceptores, 

denominados sondas, imobilizados numa superfície. A matriz é uma colecção de locais de análise 

miniaturizados, dispostos de forma a permitir a realização de testes em simultâneo ou em paralelo. 

A tecnologia lab-on-a-chip concilia conhecimentos de diferentes áreas: micro/nanofabricação, 

análise química, microfluídica e bioinformática, constituindo um novo paradigma para os sistemas de 

análises clínicas. Um dispositivo deste tipo integra diversas análises laboratoriais num único chip de 

dimensões muito reduzidas. 

Estes dispositivos analisam processos bioquímicos, detectando diversos analítos numa única 

amostra. A maioria destes dispositivos são fabricados através de processos de moldagem ou 

fotolitografia, desenvolvidos pela indústria electrónica para criar circuitos de compartimentos e canais, 

usando materiais compostos como polímeros, sílica ou vidro. 

 

2.2.1 Definição de biossensor 

 

Um biossensor é definido como um dispositivo analítico que combina a alta especificidade e 

sensibilidade de um elemento biológico (receptor) intimamente associado ou integrado dentro de um 

transdutor físico-químico. A ligação do analíto ao receptor produz uma perturbação no meio biológico 

analisado resultando num sinal captado pelo transdutor (como alterações das concentrações dos 

elementos do meio, produção de substâncias, propriedades térmicas e ópticas) sendo convertido num 

sinal electrónico mensurável. (Zhai et al., 1997; Gerard et al., 2002) 

Um dos primeiros biossensores electrónicos foi inventado pelo bioquímico Leland C. Clark Jr. 

(1918-2005) e pelo microbiologista Champ Lyons (1907-1965) no início dos anos 60. Este biossensor 

monitorizava o oxigénio no sangue através da glucose oxidase acoplada a um eléctrodo 

amperométrico, começando a ser comercializado em 1972 pela Yellow Springs Instruments. Desde 

então, rapidamente foi notado que um grande número de combinações de transdutores e 

bioreceptores poderia ser feito tendo começado a surgir muitos outros biossensores. (Malhotra et al., 

2003) 

O biossensor é composto basicamente por três componentes: o elemento biológico de 

reconhecimento; o elemento transdutor (de natureza variada de acordo com a propriedade físico-

química detectada decorrente da interacção com o bioreceptor) e um processador de sinal que 

permita a análise dos resultados. (Wei et al., 2006; Gerard et al., 2002; Zhai et al., 1997; Healy et al. 

2007) Na Figura 2 encontra-se representada a configuração de um biossensor.   
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Figura 2 – Configuração de um biossensor, exemplificando a organização dos seus 

componentes funcionais. A detecção do analito-alvo é feita por um componente biológico que gera 

um sinal (A), o qual é convertido (B) e processado (C). (Adaptado de Calil et al., 2010) 

 
As amostras a serem analisadas pelos biossensores podem ser desde amostras humanas 

(sangue, urina, saliva), alimentares, culturas de células ou amostras ambientais. (Grieshaber et al., 

2008) 

Um biossensor é desenhado de acordo com o analito que se pretende determinar devendo 

ser o mais selectivo possível. A especificidade da detecção num biossensor é determinada pelo 

componente biológico. (Chaubey et al., 2008) Muitas vezes, a superfície do sensor tem de ser 

alterada de modo a suprimir a interacção com outras moléculas não específicas. Nos últimos tempos, 

têm sido efectuados grandes avanços científicos no sentido de encontrar modificações na superfície 

de sensores de modo a obter capacidades de interacção específicas durante períodos de tempo 

prolongados. (Kasemo, 2002) 

 
2.2.2 Classificação de biossensores 

 

Os biossensores podem ser classificados de acordo com a natureza do elemento biológico de 

reconhecimento, pelo seu sistema transdutor ou pela combinação de ambos. 

 

2.2.2.1 Reconhecimento biológico 

 

De acordo com a natureza do elemento de reconhecimento biológico os biossensores podem 

ser definidos como catalíticos ou de afinidade. 

Nos primeiros, a interacção entre o elemento de reconhecimento biológico com o elemento 

em análise resulta na conversão de um substrato, inicialmente não detectado, num produto 

mensurável por meios ópticos ou electroquímicos. Estes elementos de reconhecimento biológico são 

principalmente enzimas, organelos, células ou mesmo microorganismos. 

Nos biossensores de afinidade, o elemento de reconhecimento biológico interage 

estequiometricamente com o elemento em análise, ou seja, a ligação entre ambos segue uma 

cinética particular e previamente conhecida. Nestes biossensores, os elementos de reconhecimento 
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biológico podem ser, por exemplo, o ácido desoxirribonucleico (ADN), anticorpos, células, tecidos, 

etc. 

O elemento de reconhecimento interage com o analito a ser detectado e, desta forma, ocorre 

uma alteração de alguma propriedade físico-química, como a massa, índice de refracção, 

absorvância, potencial de redução, etc. Entre os elementos de reconhecimento disponíveis, os 

anticorpos são os mais utlizados devido à excelente selectividade e sensibilidade. Se os elementos 

biológicos aplicados são anticorpos ou fragmentos de anticorpos, o dispositivo denomina-se por 

imunossensor. Actualmente, os imunossensores são o maior desenvolvimento no campo 

imunoquímico e do diagnostico clínico. Os imunossensores combinam a inerente especificidade das 

imunoreacções com a sensibilidade dos transdutores, além de apresentar rapidez de análise e a 

possibilidade de serem portáteis. (Luppa et al., 2001; Lin et al., 2005) 

 

2.2.2.2. Imunossensores e Imunoensaios 

 

A selectividade do reconhecimento do analito, pelo componente biológico activo, aliada à 

sensibilidade do transdutor tem sido alvo de um grande número de investigações na área dos 

biossensores. No entanto, a determinação de níveis de concentrações aceitáveis de determinados 

compostos requerem o desenvolvimento de metodologias confiáveis com detecção na ordem de 

           . (Ricciardi et al., 2002)   

A especificidade do reconhecimento molecular entre antigénios e anticorpos na formação de 

um complexo estável é o principal fundamento para o desenvolvimento de dispositivos analíticos 

baseados em imunoensaios. (Luppa et al., 2001; Yamanaka et al., 2006) 

Os ensaios imunológicos, ou imunoensaios, são actualmente técnicas analíticas 

predominantes em grupos de pesquisa ou em laboratórios de análises clínicas para detectar diversos 

alvos em diferentes matrizes biológicas. O imunoensaio é um método de diagnóstico que utiliza a 

capacidade de um anticorpo ligar-se química e especificamente a uma única molécula ou um grupo 

limitado de moléculas, que é denominado de antigénio, formando um complexo, conforme a equação 

(2.1). Esta interacção é caracterizada pela constante de afinidade,   , definida pelo quociente entre a 

concentração do complexo (    ) formado, e as concentrações do antigénio (  ) e dos anticorpos 

(  ) no equilíbrio, de acordo com a equação (2.2). 

 

            (2.1) 

 

 

  

 
   

[    ]

[  ][  ]
 

 

(2.2) 

Os valores das contantes de afinidade variam entre     e     
 
M

-1
, devido à elevada 

sensibilidade que caracteriza os imunoensaios. (Ricciardi et al., 2002) A interacção antigénio-
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anticorpo (    ) envolve ligações não-covalentes como Van der Waals, ligações electrostáticas e 

pontes de hidrogénio.  

A imunoglobina  ,    , o anticorpo (  ) mais utilizado em imunoensaios, é uma proteína 

globular em forma de   com três porções de tamanhos iguais. Estas porções são constituídas por 

duas cadeias de polipeptídios leves (25 kD) e duas pesadas ligadas (50 kD), as quais se ligam entre 

si por pontes de sulfuretos (Figura 3). (Ricciardi et al., 2002) 

As cadeias possuem um grupo amina (NH2) terminal no topo da estrutura   – região variável 

–, constituindo a região de ligação do antígeno,    . As sequências de aminoácidos neste fragmento 

determinam a especificidade do anticorpo.   

 Os antigénios podem ser classificados como uni ou multideterminados e uni ou multivalentes. 

Os primeiros relacionam-se com a possibilidade de ser ter um ou mais epítopos - grupos funcionais 

determinantes da interacção (    ) -, os segundos relacionam-se com a repetição de cada tipo de 

epítopo. (Yamamoto et al., 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema ilustrativo das estruturas funcionais dos anticorpos. (Yamamoto et al., 1999) 

 

O biossensor que se baseia nesta interacção designa-se por imunossensor. Nos 

imunossensores, o antigénio ou anticorpo é imobilizado numa superfície chamada de camada 

sensora a qual está conectada ao transdutor. Este é responsável por detectar as mudanças físicas ou 

químicas na camada sensora devido à interacção, de alta especificidade e selectividade, entre o 

antigénio e o anticorpo e transformá-la num sinal mensurável. Do ponto de vista analítico, a formação 

do complexo pode ser monitorada pelo método directo, ou seja, sem marcador ou pelo método 

indirecto, o qual necessita da utilização de marcador, esta última tem sido a estratégia mais utilizada. 

Tanto    ou    podem ser marcados, e quando tal ocorre, são denominados conjugados. (Luppa et 

al., 2010) 

A maioria dos imunossensores desenvolvidos são baseados nos ensaios do tipo competitivo 

ou sanduíche, quando aplicados à detecção de moléculas de baixa e alta massa moléculas, 

respectivamente. 
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 Imunoensaio competitivo 

 

Neste tipo de ensaio, o antigénio presente na amostra e um antigénio idêntico, mas marcado 

com um radioisótopo, ou outro agente de detecção, competem pela ligação a um anticorpo 

específico.  

Os antigénios marcados e não marcados são adicionados em solução, e como o anticorpo 

não distingue antigénios marcados de não marcados, os dois tipos de antigénios vão competir pela 

ligação ao anticorpo (Figura 4). 

                               

Figura 4 – Ilustração de um ensaio competitivo. (Ramos, 2012) 

 

Assim, quanto maior for a concentração de antigénio não marcado na amostra, menor será a 

quantidade de antigénio marcado que se liga ao anticorpo. Há uma correlação  inversa entre a 

quantidade de antigénio marcado ligado ao anticorpo e a concentração de antigénio presente na 

amostra. Ou seja, o sinal originado pelo antigénio marcado é inversamente proporcional à quantidade 

de antigénio presente na amostra biológica, seja plasma, soro ou urina. O ensaio competitivo utiliza-

se sobretudo, para pequenos analitos de baixo peso molecular.  

 

 Imunoensaio sanduiche ou não competitivo 

 

O anticorpo é usualmente marcado em vez do antigénio. O ensaio decorre em duas etapas. 

Na primeira, o antigénio presente na amostra reage com um anticorpo específico (anticorpo primário) 

imobilizado numa superfície. Em seguida, é adicionado um outro anticorpo (anticorpo secundário) que 

reconhece uma região do antigénio distinta daquela que se liga ao anticorpo primário (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Ilustração de um ensaio do tipo sanduiche ou não competitivo. (Ramos, 2012) 
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A intensidade do sinal emitido pelo complexo anticorpo primário – antigénio – anticorpo 

secundário é directamente proporcional à quantidade de antigénio presente na amostra. 

Este método é particularmente útil para antigénios que não podem ser facilmente marcados. 

Utiliza-se vulgarmente para antigénios com elevado peso molecular, desde que possuam duas ou 

mais regiões moleculares que possam funcionar como determinantes antigénicos (antigénios 

divalentes ou polivalentes). 

 

2.2.2.3 Transdutores  

 

O transdutor converte o sinal biológico resultante da interacção do biocomponente num sinal 

eléctrico ou digital que pode ser quantificado, reproduzido e analisado. São vastas as propriedades 

físicas que podem ser exploradas, no entanto as propriedades electroquímicas, ópticas e 

piezoeléctricas têm sido as mais usadas. O sistema de transdução mais adequado pode ser adaptado 

ao sensor dependendo da natureza bioquímica das espécies de interesse. 

De maneira geral, os transdutores podem-se dividir em quatro categorias: electroquímicos, 

ópticos, térmicos e piezoeléctricos (Figura 6). Entre estes, os biossensores ópticos têm sido cada vez 

mais alvo de investigações e, também, cada vez mais aplicados devido aos atributos que 

apresentam.  

 

 
Figura 6 – Componentes dos biossensores. Os materiais biológicos podem ser usados como 

elemento de reconhecimento em combinação com uma ampla variedade de transdutores 

electroquímicos, ópticos, piezoeléctricos e calorimétricos. Permitindo diversas combinações e 

estratégias de desenvolvimento de biossensores para análise nas mais variadas áreas de actuação. 

 

Os biossensores ópticos baseiam-se em mudanças nas propriedades ópticas das substâncias 

com o objectivo de determinar a concentração do analito. As propriedades ópticas que podem ser 

utilizadas são a absorção, índice de refracção, fluorescência, fosforescência, reflectividade e 

comprimento de onda. Estes biossensores apresentam diversas vantagens relativamente aos outros 

tipos de biossensores utilizados destacando-se o consumo mínimo de reagentes, a ausência de ruído 

electromagnético na zona de detecção, a rápida análise dos resultados e o facto de poderem ser 

usados em testes analíticos point-of-care. (Moreira et al. 2010) 



12 
 

Entre os sistemas ópticos de detecção existentes destacam-se os baseados no princípio de 

ressonância de plasmão de superfície (SPR – Surface Plasmon Resonance). Além das 

características atrás citadas estes exibem, também, elevada selectividade e sensibilidade. 

Os biossensores que utilizam a técnica SPR para tradução óptica permitem monitorizar em 

tempo real alterações no índice de refracção na interface de um dieléctrico com uma superfície 

metálica, podendo-se, deste modo, seguir a formação de um complexo em solução. (Moreira et al. 

2010) 

A técnica de SPR foi a técnica utilizada para os ensaios experimentais deste trabalho, 

encontrando-se descrita detalhadamente na secção 2.3. Técnica de Ressonância de Plasmão de 

Superfície. 

 

2.2.3 Técnicas de Imobilização de Proteínas em Superfícies Sólidas 

 
A imobilização de biomoléculas é uma etapa chave no desenvolvimento eficiente de 

biossensores. As biomoléculas imobilizadas devem manter a sua estrutura, função e actividade 

biológica. O tipo de imobilização afecta a actividade e estabilidade das biomoléculas. Factores como 

a precisão e a repetibilidade das medidas são fortemente influenciadas pela estabilidade da 

biomolécula imobilizada. (Oliveira et al. 2013) 

Dada a sua importância, este tema tem sido bastante investigado no sentido de desenvolver 

estratégias de imobilização cada vez mais eficientes devido ao facto do desempenho analítico de um 

biossensor ser extremamente influenciado pelo processo de imobilização. 

A escolha da técnica de imobilização mais adequada depende da natureza da biomolécula, 

do transdutor e do método de detecção utilizado. 

São aplicadas várias metodologias para imobilizar proteínas. A imobilização química inclui a 

retenção da proteína no material de suporte por ligações covalentes e ligações covalentes cruzadas 

entre proteínas por substâncias multifuncionais. Por outro lado, a imobilização física compreende 

interacções fracas entre a proteína e o material de suporte, como forças atractivas de Van der Walls, 

ligações de hidrogénio e iónicas. Este tipo de imobilização pode ser realizado por oclusão da proteína 

numa matriz polimérica, por encapsulação numa membrana sólida ou líquida, ou por adsorção numa 

matriz insolúvel em água. 

Ambos os métodos químicos e físicos de imobilização oferecem vantagens e desvantagens. 

Pelos métodos químicos, a perda da actividade biológica é observada como maior frequência, sendo 

dependente do tipo de suporte e reagentes utilizados. As ligações covalentes formadas como 

resultado deste tipo de imobilização podem perturbar a estrutura da proteína, e ao mesmo tempo, 

fornecem uma forte e estável retenção da mesma no material suporte. Os métodos de imobilização 

física podem perturbar ou não a estrutura da proteína, porém neste tipo de imobilização a proteína 

liga-se ao material de suporte por ligações fracas (ligações de hidrogénio fracas, iónicas ou forças 

atractivas de Van der Waals), podendo ser observado uma fácil dessorção da proteína do suporte.  

Existem cinco métodos principais de imobilização baseados em diferentes mecanismos de 

interacção entre o elemento biológico e a superfície do transdutor: adsorção, ligação covalente e 

ligação covalente cruzada, encapsulamento e por afinidade (Figura 7). (Oliveira et. al., 2013) 
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Figura 7 – Principais estratégias de imobilização: (a) adsorção; (b) ligação covalente; (c) 

ligação cruzada; (d) encapsulamento; (e) afinidade. (Oliveira et. al., 2013) 

 

A adsorção fundamenta-se nas interacções electrostáticas, iónicas e hidrofóbicas entre as 

proteínas e o suporte. A sua simplicidade e a grande variedade de materiais de suporte que podem 

ser usados para a adsorção, tornam este o método o mais utilizado. No entanto, a variação de pH, 

força iónica ou de temperatura pode causar a dessorção da proteína do suporte. E existe a 

possibilidade de as proteínas saírem do suporte no processo de lavagem. Outra desvantagem reside 

no facto de este ser um método aleatório que não permite controlar a orientação das proteínas na 

superfície.  

A retenção de proteínas ao material suporte por ligações covalentes é um dos métodos mais 

utilizados. A ligação é realizada quimicamente por meio de grupos funcionais do material biológico 

que não sejam essenciais à actividade biológica, sendo necessário o conhecimento da sua estrutura. 

Este método tem como vantagem a forte ligação da proteína com o suporte sólido, diminuindo o 

processo de dessorção da proteína e apresentando maior estabilidade em relação aos efeitos de 

variação de pH, da força iónica e do solvente, uma vez que a proteína é ligada irreversivelmente ao 

suporte de imobilização. 

A imobilização de proteínas por ligação covalente cruzada é independente do material 

suporte e baseia-se na formação de ligações covalentes entre as moléculas da proteína através da 

utilização de agentes de reticulação (glutaraldeído, diazobenzidina, triclorotriazina, entre outros). Este 

método de imobilização é atractivo devido à sua simplicidade, e ao facto de as ligações serem 

irreversíveis, apresentando elevada resistência a variações de pH, temperatura e  desnaturação das 

proteínas.  Porém, a possível perda de actividade devido aos rearranjos estruturais e a toxicidade dos 

agentes de reticulação são factores limitantes da aplicação desta metodologia. 

O método de encapsulação baseia-se no confinamento das proteínas num suporte polimérico 

ou poroso como agarose, alginato, gelatina ou papel. Neste sistema, as proteínas não interagem 

quimicamente com o material suporte, permanecendo envoltas por uma membrana que limita a sua 

contaminação e deterioração. O encapsulamento pode proteger o componente biológico em relação a 

mudanças de temperatura, pH, força iónica e composição química. No entanto, a membrana pode ser 
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permeável a algumas susbtâncias que se desejam detectar e a velocidade de difusão pode 

comprometer o tempo de resposta do biossensor. O material poroso pode sevir, também, de barreira 

à difusão do analito e resultar na perda da sua funcionalidade. (Oliveira et. al., 2013) 

A imobilização por afinidade, foi a metodologia utilizada neste projecto através da reacção de 

afinidade biotina/estreptavidina (Streptomyces avidinii). Esta possui uma constante de associação de 

10
15

 M
-1

 (Välimaa, 2008) (Figura 8). Esta ligação é a ligação não covalente mais forte que existe na 

natureza, resistindo a altas concentrações de base. Em solução, quatro moléculas de biotina podem 

ligar-se à estreptavidina; já quando a estreptavidina se encontra ligada ao suporte, apenas duas 

moléculas de biotina podem associar-se-lhe. Uma das desvantagens da estreptavidina é o facto de se 

ligar de forma pouco específica a outras moléculas. (Välimaa, 2008)  Na secção 2.5 A importância do 

complexo estreptavidina-biotina como camada de reconhecimento biológico universal irá abordar-se 

este tema com maior detalhe. 

 

 

Figura 8 – Reacção de afinidade entre a biotina e a estreptavidina. 

 

A imobilização de componentes biológicos em superfícies, de forma específica, é de grande 

interesse na área de biossensoriamento. Para que o biossensor apresente boas características a 

imobilização deve garantir que a biomolécula não perca a sua funcionalidade. A Tabela 1 apresenta 

um sumário das principais vantagens e desvantagens de cada método de imobilização citado. Em 

alguns casos, os protocolos de imobilização podem ser uma combinação de diversos métodos. 

(Oliveira et. al., 2013) 
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Tabela 1 – Principais metodologias de imobilização de biomoléculas. (Oliveira et. al., 2013) 

Tipo de 

imobilização 
Natureza Vantagens Desvantagens 

Adsorção Forças fracas Simplicidade 

Dessorção;  

Adsorção não 

específica 

Ligação covalente 

Ligações química 

entre grupos 

funcionais da 

enzima e matriz de 

imobilização 

Sem barreira de 

difusão; 

Estabilidade; Baixo 

tempo de resposta 

Matriz não 

regenerável; Uso de 

reagentes tóxicos 

Encapsulamento 
Incorporação em gel 

ou matriz polimérica 

Versatilidade;  Não 

existem ligações 

químicas que 

possam afectar 

actividade 

abiológica. 

Barreira de difusão 

Ligação Cruzada 

Ligação entre a 

biomolécula e o 

agente de 

reticulação 

Simplicidade 
Perda da actividade 

biológica 

Afinidade 

Ligações devido a 

afinidade biológica 

entre grupos 

funcionais 

específicos 

Imobilização 

controlada e 

orientada 

Necessidade de 

existência de grupos 

específicos 

 

2.2.3.1 Superfícies de ouro e SAMs 

 

Os suportes disponíveis para biossensores são influenciados pelo mecanismo de transdução, 

destacando-se: o sílicio, materiais de carbono como o grafeno e grafite, e materiais condutores 

nomeadamente ouro. (Vericat et al., 2005) Neste trabalho, o material do suporte utilizado foi o ouro. 

Quando o suporte é de ouro, recorre-se muita vezes à imobilização indirecta, explorando-se a 

elevada afinidade do enxofre para a superfície de ouro. Esta imobilização indirecta sobre a superfície 

de detecção é muitas vezes realizada através de monocamadas auto-oganizadas a partir de n-

alcanotióis, dialquilsulfuretos e dialquildissulfuretos, usualmente conhecidos por SAMs – Self 

Assembled Monolayers. Este termo, por definição, aplica-se a estruturas produzidas pela formação 

espontânea de monocamadas organizadas de compostos orgânicos em superfícies sólidas, a partir 

de soluções ou da fase de vapor. (Love et al., 2005; Ulman A.,1996) 

Consideradas a forma mais elementar de fime orgânico ultra fino, as SAMs são, elas próprias, 

nanoestruturas, com uma espessura que varia tipicamente entre 1-3 nm, e as suas propriedades 

intrínsecas conferem-lhes uma vasta gama de aplicações. (Love et al., 2005) 

Uma parte substancial da versatilidade deste tipo de estruturas advém da facilidade com que 

podem ser funcionalizadas, permitindo o controlo de diversos parâmetros da superfície modificada. 

Assim, através da composição da cadeia alifática (comprimento, substituintes), é possível seleccionar 
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o nível de empacotamento e, a natureza química do grupo terminal confere selectividade quanto ao 

tipo e orientação dos compostos com os quais a estrutura irá interagir. 

Na Figura 9 encontram-se representadas as diferentes componentes e características por 

elas conferidas, da estrutura de uma SAM. 

 

 
Figura 9 – Diagrama esquemático de uma SAM ideal, formada por alcanotiol numa superfície 

de Au. (Adaptado de Love et al., 2005) 

 
Uma outra característica consiste na possibilidade de se formarem em objectos de todos os 

tamanhos e formas (e não apenas em superfícies planas) e a capacidade de funcionarem como 

auxiliares na estabilização e funcionalização de nano-objectos (nanopartículas, nanotubos, nanofios). 

Por fim, é possível proceder à sua monitorização, através das propriedades electrónicas 

(electroquímica) e ópticas (índice de refracção local, frequência de superfície) das estruturas 

metálicas. (Love et al., 2005; Vericat et al., 2005) 

O sucesso da imobilização de proteínas na superfície das SAMs depende principalmente de 

três factores:  

i. Impedir a adsorção não específica das proteínas ou biomoléculas à superfície (só 

interacções entre moléculas e ligandos de interesse são permitidas); 

ii. Permitir a modificação da composição e densidade dos ligandos imobilizados ou 

biomoléculas (proteínas, antigénios, açúcares); 

iii. Ligandos de interesse deverão ser apresentados numa maneira estruturalmente bem 

definida de modo a minimizar a influência na superfície. 

As SAMs servem parcialmente de “barreira” impedindo que as proteínas ou outros ligandos 

estejam em contacto directo com o metal, o que poderia conduzir a alterações na sua conformação 

ou mesmo a desnaturação das proteínas. O sucesso das SAMs na superfície de metais nobres é 

devida a diversos factores, tais como a facilidade do seu método de preparação, a estabilidade, 

reprodutibilidade e confiança das superfícies formadas, assim como a possibilidade de uma variedade 

de técnicas para a sua caracterização. (Gomes, 2009) 

As características acima mencionadas tornam o estudo das SAMs particularmente 

interessante nas áreas de prevenção de corrosão, fabico de nanodispositivos para aplicação em 

sistemas informáticos, implantes médicos e, claro, na construção de sensores. (Love et al., 2005; 

Vericat et al., 2005) 
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A aplicação de SAMs em dispositivos contempla, não só, a construção de biossensores 

enzimáticos, mas também biossensores de ácidos nucleicos (baseados na hibridação de DNA) e 

imunossensores (reconhecimento anticorpo-antigeneo). A modificação de SAMs através da 

imobilização de elementos de reconhecimento biológico, com o objectivo de construir biossensores, 

pode ser atingida através de diversas estratégias, de acordo com o dispositivo que se pretende 

desenvolver e o tipo de biomolécula em causa. A forma mais simples de modificação destas 

estruturas consiste na adsorção, baseada em interacções electroestáticas entre cargas presentes na 

superfície de uma SAM contendo grupos terminais iónicos e a biomolécula, de acordo com a 

distribuição superficial de cargas desta última. A correcta selecção do tipo de SAM e das condições 

experimentais (essencialmente pH) em que a adsorção ocorre pode, inclusivamente, permitir modular 

a orientação espacial das biomoléculas, potenciando assim um melhor desempenho do biossensor. 

(Love et al., 2005; Vericat et al., 2005) 

 

2.3 Técnica de Ressonância de Plasmão de Superfície 

 

A técnica de Ressonância de Plasmão de Superfície, ou simplesmente, SPR (Surface 

Plasmon Resonance), tem vindo a despertar grande interesse, na área da biologia, no estudo de 

interacções biomoleculares e bioespecíficas devido à possibilidade de caracterização em tempo real 

de interacções entre biomoléculas. Esta técnica também tem sido bastante aplicada na 

caracterização de monocamadas e bicamadas orgânicas auto-montadas. Diversos autores 

demostraram que se pode obter as constantes de velocidade e de equilíbrio nas associações e 

dissociações de biomoléculas e estimar a espessura de filmes finos. (Thillaivinayagalingam et al., 

2009; Homola, 1999; Carvalho, 2003; Szabo et al., 1995; Green et al.1997) 

A técnica de ressonância de plasmão de superfície baseia-se nas propriedades ópticas e é 

recorrentemente aplicada em estudos de fenómenos de superfície, monitorando a medida do índice 

de refracção devido, por exemplo, a ligação de uma camada orgânica à superfície do metal. O efeito 

de ressonância de plasmão de superfície é uma oscilação da densidade de carga longitudinal, ao 

longo da interface de dois meios com constantes dieléctricas de sinais opostos, onde um é metal - 

normalmente ouro - e outro, um dieléctrico. (Carvalho et al., 2003) 

Os primeiros trabalhos realizados utilizando esta técnica foram realizados em 1902, pelo 

físico Wood, que observou estreitas faixas escuras no espectro de luz difractada numa superfície 

metálica. Estas faixas foram apelidadas pelo autor como irregularidades e estavam associadas à 

excitação de ondas electromagnéticas na superfície metálica. (Homola, 2003) 

Mais tarde, na década de 60, Otto e Kretschmann tornaram-se pioneiros na investigação da 

técnica de SPR. Estes verificaram que quando um feixe de luz monocromática incide sobre uma 

superfície metálica, com propriedade de reflexão total, ocorre a diminuição da intensidade de luz 

reflectida (Figura 10). Este fenómeno foi associado à excitação de plasmões de superfície na 

superfície metálica.  
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Figura 10 - Configurações de Otto (à esquerda) e de Kretschmann (à direita) utilizando o 

método de reflexão total. Estas configurações podem ser usadas para excitação dos plasmões de 

superfície, originando as ondas de plasmões de superfície, ou ondas evanescentes. Na configuração 

de Otto, o meio dieléctrico é colocado entre o prisma e o metal. Na configuração de Kretschman, o 

filme metálico é colocado directamente sobre o prisma e os plasmões são excitados na interface 

externa. A maioria dos equipamentos de SPR, comerciais ou construídos em laboratório, utilizam a 

configuração de Kretschmann. 

 

Os sistemas de SPR que operam segundo a configuração proposta por Kretschmann são os 

mais usados de entre as configurações, na maior parte dos instrumentos de SPR, pois geralmente 

apresentam maior sensibilidade e resolução. (Homola, 2003; Carvalho, 2003) 

A configuração de Kretschamann baseia-se no fenómeno de reflexão interna total, isto é, 

quando um feixe de luz se propaga de um meio com elevado índice de refracção para um meio com 

baixo índice de refracção, não há refracção se o ângulo de incidência for maior que um determinado 

ângulo, designado por ângulo crítico, θ. Deste modo, o feixe de luz é totalmente reflectido, no meio 

original, designando-se assim por reflexão interna total.  

Quando um feixe luminoso incide numa interface entre os meios indicados na Figura 11 (ou 

seja, prima, metal e meio dieléctrico), acima do ângulo de reflexão total, ocorre a formação de uma 

oscilação de densidade de carga superficial, devido à excitação dos electrões livres presentes na 

superfície metálica em que atingem um máximo de energia e consequente regresso ao estado de 

energia mínima. Este comportamento origina a formação de uma onda electromagnética, 

denominada, por onda evanescente, cujo vector do campo é máximo na superfície e decai 

exponencialmente com a distância da interface metal/dieléctrico. 
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Figura 11 - Decaimento exponencial da onda evanescente a partir da superfície metálica. 

 

A ressonância de plasmão de superfície ocorre quando num determinado ângulo de 

incidência, bem definido, o vector de onda do campo evanescente (   ) coincide com o vector de 

onda correspondente à dispersão dos electrões presentes numa dada interface metal-meio 

dieléctrico, plasma de superfície (   ). O vector de onda do campo evanescente (   ) é dado pela 

equação (2.3). 

 

 
    

  

 
       

 

 

(2.3) 

Onde    é a frequência da luz incidente,  
 
 o índice de refracção do meio,   o ângulo de 

incidência da luz e c a velocidade da luz no vácuo. O vector de onda do plasma de superfície (   ) 

pode ser aproximado à equação (2.4). 
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)

 
 ⁄

 

 

(2.4) 

 

Onde    é a constante dieléctrica da película metálica e    o índice de refracção do meio 

dieléctrico. (Carvalho et al. 2003; Homola 2003) 

Assim, quando a condição         é satisfeita ocorre o acoplamento dos electrões livres 

da superfície metálica com a radiação incidente, traduzindo-se num mínimo acentuado na reflexão, 

como se pode observar na Figura 12. O ângulo de incidência na qual ocorre este fenómeno é 

designado por ângulo de ressonância de plasmões de superfície (    ) e é dado pela equação (2.5). 
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(2.5) 

Desta forma, alterações nas proximidades da interface metal/dieléctrico promovem uma 

alteração nas condições de ressonância do sistema, como resultado, ocorre um deslocamento no 

     (Figura 12 (a)) e 12 (b)). 

 

 

Figura 12 -  a) Representação esquemática da configuração de Kretschmann para SPR. O 

dieléctrico em contacto com o metal possibilita a transferência de energia da onda incidente para a 

onda evanescente (OPS); (b) Curvas de refletância na ausência (θSPR1) e presença (θSPR2) de 

espécies na superfície do filme metálico; (c) Sensograma esquemático representativo da relação 

entre o θSPR (dado em mDA -miligraus de ângulo) e o tempo. 

 

Nesta última equação pode-se verificar que as propriedades ópticas do sistema, como as 

constantes dieléctricas do metal, do prisma e da meio, provocam mudanças no ângulo de 

ressonância, tornando possível aplicar o fenómeno de SPR como medida de alterações na superfície 

do sensor, mediante um acompanhamento do ângulo de ressonância com o tempo (Figura 12 (c)). A 

posição do ângulo em que ocorre o máximo de ressonância depende do índice de refracção do meio 

em que está em contacto com o metal, e varia proporcionalmente com a concentração das moléculas 

presentes na solução, pois, uma alteração na concentração provoca uma alteração no índice de 

refracção. 
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 Assim, mediante o índice de refracção nas proximidades da superfície do sensor é possível 

aplicar a técnica de SPR para obter informações em tempo real e sem a necessidade de marcadores 

biológicos e/ou químicos sobre velocidade e extensão da adsorção, determinação de propriedades 

dieléctricas, cinética de associação e dissociação, bem como constantes de afinidades em 

interacções específicas. (Green et al., 1997; Szabo et al., 1995) 

Um sensograma típico de SPR obtido durante a adsorção de analito sobre uma superfície 

metálica encontra-se representado na Figura 13. Inicialmente, a superfície é preparada com uma 

solução tampão adequada para gerar uma linha de base (Figura 13 - (1)). Aquando a introdução do 

analito, este ao entrar em contacto com a superfície ocorre uma adsorção rápida, a qual resulta num 

aumento do ângulo de ressonância do SPR, atingindo um patamar no pefil de adsorção devido à 

saturação da superfície com o analito e/ou porque o processo atingiu o equilíbrio. Por último, a 

solução de amostra é trocada pela solução tampão, que remove somente as espécies ligadas 

inespecificamente, donde resulta uma segunda linha de base (Figura 13 – (2)). A diferença entre a 

linha de base (1) e (2) fornece uma indicação sobre a extensão da adsorção. (Carvalho et al., 2003; 

Thillaivinayagalingam et al., 2009) 

 

 

Figura 13 - Exemplo esquemático de um sensograma de SPR para a adsorção de uma 

proteína numa superfície metálica.  A mudança no valor do ângulo de SPR em função do tempo é 

usada para monitorar as cinéticas de adsorção. Onde    – intensidade da radiação reflectida e mDA – 

miligraus de ângulo. (Adaptado de Carvalho et al. 2003) 

 

Desta forma, a técnica SPR é bastante aplicada como sistema de transdução em 

biossensores. Como sistema  de transdução em imunossensores destaca-se em investigações de 
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modelos de processos de reconhecimento molecular, nomeadamente, na monitorização de  

interações proteína-proteína, ou proteína-ligante em tempo real permitindo ainda a quantificação das 

espécies. A SPR acoplada aos métodos de superfície orientada mostra um grande potencial para 

desenvolvimento e preparação de biossensores de afinidade, permitindo análise em tempo real de 

interações bio-específicas sem uso de marcadores. (Carvalho et al. 2003; Szabo et al., 1995; Green 

et al.1997) 

 
2.4 Nanopartículas 

 
Para o desenvolvimento de um biossensor também é fundamental a escolha de um 

componente adequado para a interacção com as biomoléculas que se ligam ao analito de interesse. 

Dos inúmeros estudos sobre este tema surgiu um importante ramo designado por Nanobiotecnologia 

que cruza conhecimentos da Nanotecnologia e da Biotecnologia. Este ramo levou ao 

desenvolvimento de nanopartículas funcionais (ópticas, eléctricas, magnéticas ou estruturais) que 

podem ser conjugadas com biomoléculas (por exemplo proteínas, anticorpos, ácidos nucleicos). 

As nanopartículas de metal, especialmente as de ouro (AuNPS), têm vindo a despertar um 

enorme interesse devido às suas características únicas que lhes conferem grande potencial em 

aplicações tecnológicas. De entre todas as características do ouro, destaca-se o facto de ser o metal 

com maior estabilidade nesta configuração.  

 

2.4.1 Nanopartículas de Ouro 

 

As nanopartículas de ouro (AuNPS) são nanopartículas esféricas e estáveis em solução 

coloidal, de tamanhos variáveis entre 1 e 100 nm. A cor da solução coloidal depende do tamanho 

médio das nanopartículas que a compõem. As nanopartículas de pequenas dimensões apresentam 

uma cor vermelho intenso e à medida que o tamanho médio das nanopartículas vai aumentando a 

sua cor vai mudando para azul, como se pode observar na Figura 14. Este fenómeno deve-se à 

oscilação colectiva de electrões condutores, designado por ressonância plasmónica superficial (SPR). 

Esta banda de SPR está centrada em redor dos 520 nm para AuNPS esféricas, sendo o seu 

comprimento de onda fortemente dependente da forma da AuNPS e da distância inter-partícula, e 

sensível ao tamanho da partícula e ao índice de refracção do meio. 
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Figura 14 - Soluções de nanopartículas de ouro de diferentes tamanhos com as suas cores 

características. (Adaptado de What causes the colors of metals like gold?) 

 

 
Figura 15 - Influência do tamanho das nanopartículas de ouro em relação à SPR, onde o 

máximo de absorção (λ máximo) aumenta de 520 nm para 570 nm, respectivamente, para as 

nanopartículas de ouro esféricas com diâmetros de 20 nm e 100 nm. (Adaptado de Cytodiagnostics  - 

Gold Nanoparticles Properties) 

 
A solução de AuNPS é uma solução coloidal sendo uma solução em que partículas numa 

determinada fase física, neste caso sólida, estão perfeitamente estáveis numa solução de uma fase 

física distinta, neste caso líquida. As AuNPS encontram-se dispersas no meio líquido devido às 

interacções electrostáticas repulsivas entre as nanopartículas, provocadas pelo agente de 

revestimento.  
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Um importante factor a ter em conta é a possível agregação das AuNPS, na medida em que 

as AuNPS ao agregarem, além de exibirem uma cor diferente, vão apresentar características 

diferentes (como diferente área superficial), podendo influenciar o desempenho do biossensor. A 

agregação das AuNPS pode ser induzida pela alteração da força iónica e do pH da solução. Como já 

foi referido anteriormente a banda plasmónica depende das interacções entre nanopartículas, assim 

estas ao estarem agregadas e muito próximas umas das outras vão fazer com que a banda 

plasmónica sofra um grande alargamento e se desloque para comprimentos de onda maiores, 

tomando assim a solução de AuNPS uma coloração azul (Figura 16). 

 

 
Figura 16 - Espectro de UV/Visível de uma solução de nanopartículas de ouro dispersas (A; 

linha vermelha) e agregadas (B; linha azul). (Adaptado de Cytodiagnostics - Gold Nanoparticles 

Properties) 

 
2.4.2 Funcionalização e Aplicações Biotecnológicas das Nanopartículas de 

Ouro 

 
A funcionalização é também um factor importante, na medida em que as AuNPS ao serem 

funcionalizadas (revestidas) poderão tornar-se mais estáveis, modificando (ou até evitando) a 

agregação, quando em solução coloidal. Esta funcionalização aumenta a especificidade para a 

ligação de proteínas, permitindo a formação de bionanoconjugados com diferentes propriedades e 

funcionalidades e que podem encontrar aplicações em biossensores.  

Um dos agentes de revestimento muito utilizados para aplicações biotecnológicas das AuNPS 

são moléculas tioladas, pois os grupos sulfidrilo irão ligar-se covalentemente às AuNPS deixando na 

superfície destas uma carga uniforme negativa, mantendo a solução estável e mono dispersa. A 

aplicação das AuNPS em métodos clínicos tem sido amplamente estudada nomeadamente para a 

detecção, utilizando anticorpos conjugados com AuNPS optimizados para a detecção de antigénios, 

responsáveis por doenças infecciosas, em amostras de sangue do paciente. 

Na presente investigação usaram-se AuNPS revestidas com grupos de biotina. As moléculas 

de biotina são muito utilizadas na conjugação de AuNPS uma vez que possuem um grupo tiol que se 

liga covalentemente às nanopartículas e um grupo carboxílico virado para a solução (Figura 17) que 

além de conferir carga negativa uniforme à superfície das nanopartículas, possibilita ainda 

interacções electrostáticas com biomoléculas.  
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Figura 17 - Esquema representativo de uma nanopartícula de ouro funcionalizada com 

biotina (à esquerda). Estrutura molecular da biotina (à direita). (Adaptado de Cytodiagnostics - Gold 

Nanoparticles Properties) 

 

As AuNPS conjugadas com proteínas (bionanoconjugados) têm sido amplamente estudadas, 

nomeadamente em termos da interacção da proteína com a nanopartícula ou como potencial 

utilização do conjugado em aplicações biotecnológicas, nomeadamente em biossensores. A 

interacção proteína-nanopartícula tem sido intensamente estudada de modo a determinar e 

compreender o mecanismo de interacção para possibilitar o controlo da conjugação, nomeadamente 

da face da proteína que interage directamente com as AuNPS. 

 

2.5 A importância do complexo estreptavidina-biotina como camada de 

reconhecimento biológico universal 

 

A estreptavidina é produzida pela bactéria Streptomyces avidinii. Esta proteína foi descoberta, 

no início dos anos 60, durante a pesquisa da actividade antibiótica de filtrados de fermentação de 

Estreptomicetos. A actividade antibiótica da estreptavidina está relacionada com a sua capacidade de 

se ligar fortemente a um cofactor de crescimento, a biotina, também conhecida como vitamina H. A 

estreptavidina é uma proteína tetramérica de aproximadamente 60 kD, cada uma das quatro 

subunidades idênticas pode ligar-se a uma molécula de biotina. A constante de afinidade,   , 

resultante da interacção estreptavidina-biotina é igual a          M
-1

 e é uma das ligações não-

covalentes mais fortes que se conhece, juntamente com a interacção avidina-biotina. 

A avidina é uma proteína derivada da albumina do ovo, e inibe a acção da biotina ao ligar-se 

a esta. Esta propriedade foi descoberta no início dos anos 40 como resultado de vários estudos em 

animais com uma alimentação em excesso ou deficiência em biotina e as respectivas lesões 

encontradas. 

Tal como a estreptavidina, a avidina é também uma proteína tetramérica que tem quatro 

locais de ligação idênticos para a biotina. A estreptavidina é preferível face à avidina uma vez que 
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possui um ponto isoeléctrico (pI) mais baixo, (pI 5 e 10,5 respectivamente) permitindo uma melhor 

redução de ligações não específicas. 

Através de estudos realizados com a molécula de estreptavidina, foi verificado que quatro 

aminoácidos de triptofano estão em contacto com cada molécula de biotina e que a ligação, biotina-

estreptavidina envolve numerosas ligações de hidrogénio e forças de Van der Waals. Os resíduos de 

triptofano na molécula de estreptavidina são muito importantes para a sua interacção com a biotina. 

Diversos autores realizaram mutações substituindo triptofano por arginina, e verificaram que a 

afinidade pela biotina reduz drasticamente. Cada monómero de estreptavidina é formado por oito 

folhas-β conectadas entre si de forma antiparalela (Figura 18). (Välimaa, 2008) 

 

 

Figura 18 – Representação das estruturas tridimensionais da estreptavidina: o modelo da 

esquerda representa a organização das quatro subunidades idênticas; o diagrama da direita exibe as 

estruturas β dos quatro monómeros e em cada um a presença das moléculas de biotina representado 

a preto. (Välimaa, 2008) 

 

Cada subunidade da estreptavidina liga-se a uma molécula de biotina ou a uma matriz 

biotinilada, assim, esta proteína pode servir como uma matriz de ligação a uma face sólida ou como 

amplificador de sinal de um sistema. 

As características únicas deste sistema de auto-reconhecimento tornam-no ideal para 

inúmeras aplicações. A elevada afinidade característica deste complexo assegura que este não é 

perturbado por mudanças de pH, temperatura, ou manipulações, tais como lavagens múltiplas 

quando o complexo é imobilizado.  

No sistema avidina-biotina ou estreptavidina-biotina, um dos componentes deve ser 

biotinilado. Existem muitos reagentes, kits e protocolos de biotinilação que se encontram disponíveis 

no mercado por vários fabricantes. A estreptavidina e a avidina, por outro lado, também se encontram 
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comercialmente disponíveis e são relativamente baratas. A disponibilidade destes produtos tem 

contribuído para a rápida disseminação de diversas aplicações. 

Deste modo, a ligação com a biotina confere à estreptavidina o potencial para várias 

aplicações em diagnósticos laboratoriais e processos de separação com elevada especificidade 

incluindo ensaios bioanaliticos, tais como os imunoensaios utilizados em diagnósticos clínicos. 

A estreptavidina é bastante utilizada no revestimento de superfícies de biossensores 

tornando-as superfícies de ligação universal para a ligação de moléculas biotiniladas de interesse. 

(Välimaa, 2008) Esta tese investiga as propriedades e aplicações do complexo estreptavidina-biotina 

e concentra-se, acima de tudo na sua utilização como uma superfície de ligação universal capaz de 

amplificar o sinal de um biossensor recorrendo a (imuno)ensaios de fase sólida.  

 
2.5.1 Imunoensaios em fase sólida 

 
Os imunoensaios são amplamente utilizados para o reconhecimento e quantificação de 

quantidades diminutas de proteínas e pequenas moléculas de vários fluidos biológicos. 

Os primeiros estudos de imunoensaios usando fases sólidas revestidas por estreptavidina 

foram relatados na década de 80 por Suter e Butler (1986). Os autores estudaram, essencialmente, 

as quantidades e as actividades de anticorpos que eram quer directamente adsorvidos numa 

superfície polímerica ou imobilizados através de um sistema proteína-estreptavidina-biotina à 

superfície. Neste conceito, a estreptavidina foi imobilizada por meio de proteínas biotiniladas na 

superfície do imunoensaio fazendo-se ligar, posteriormente, os anticorpos biotinilados. Donde se 

observou que, embora, na adsorção directa foram imobilizados anticorpos em maior quantidade, os 

anticorpos que foram imobilizados através do complexo estreptavidina-biotina apresentaram melhor 

actividade de ligação ao antigénio em comparação com a actividade de ligação dos anticorpos 

adsorvidos ou acoplados directamente. 

Uma das principais vantagens da utilização de superfícies revestidas por estreptavidina é a 

preservação da actividade de ligação. O cientista Davies e os seus colaboradores observaram que 

60% dos anticorpos permaneceram funcionais sobre a superfície revestida com estreptavidina 

enquanto que apenas 5% dos anticorpos adsorvidos directamente na superfície permaneceram 

funcionais. (Välimaa, 2008) 

 

2.5.1.1 Imobilização e adsorção da estreptravidina em superfícies sólidas 

 

A imobilização de proteínas constitui uma parte importante na preparação de um 

imunoensaio. A camada de ligação biologicamente activa e a introdução de uma superfície de ligação 

da funcionalidade correcta e adequada são essenciais para o desempenho do ensaio.  

A adsorção física – fisiossorção – tem sido amplamente utilizada na funcionalização de 

superfícies sólidas devido à sua simplicidade e relação custo-eficácia. 

Além de proporcionar uma superfície de ligação universal para qualquer molécula biotinilada, 

a imobilização de anticorpos através da estreptavidina, constitui vantagens no que diz respeito à 

actividade do anticorpo imobilizado. Na adsorção directa de proteínas numa superfície tendem a 
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formar-se aglomerados de proteínas activas, em vez de formar-se uma camada uniformemente 

distribuída. Ao contrário do que sucede no caso da imobilização de anticorpos biotinilados em 

superfícies revestidas por estreptavidina em que a camada biológica surge com distribuição uniforme. 

(Välimaa, 2008) 

 

 2.5.2 A interação estreptavidina - biotina como um sistema de detecção 

 

A interacção da estreptavidina-biotina pode ser usada para a detecção de um número diverso 

de moléculas de interesse com três diferentes configurações básicas: 

a) A estreptavidina é marcada com uma molécula detectável, por exemplo, uma enzima 

fluorescente ou quimiluminescente; um metal; ou outro grupo específico. Enquanto, que a  

biotina está presente noutro reagente (anticorpo, nucleotídeio, etc.) ligado à molécula de 

interesse com um sistema de marcação (Figura 19A). Este formato de detecção é 

amplamente usado em imunoensaios. 

b) A estreptavidina é usada sem marcação, servindo para ligar ligantes biotinilados com a 

molécula de detecção também biotinilada (Figura 19B). Este sistema possui a vantagem, em 

relação ao anterior, dos múltiplos sítios de ligação da biotina em cada molécula de 

estreptavidina. Este ensaio é também usado em imunoensaios e técnicas de hibridação de 

DNA. 

c) O terceiro método combina, efectivamente, os princípios de (a) e (b) para a construção de um 

sistema significativamente mais sensível (Figura 19C). Este método consiste em contactar, 

sob condições controladas, proteínas de estreptavidina sem marcação e um reagente 

biotinilado de detecção. Tendo em conta os múltiplos sítios de ligação da biotina na 

estreptavidina pode formar-se uma matriz. (Nara et al., 2008) 

 

 

Figura 19 – Configurações possíveis para o sistema de detecção estreptavidina-biotina. Em 

todos os casos a molécula de interesse T é imobilizada num suporte sólido. (A) O ligante específico, 

B, da molécula de interesse é biotinilado (→) e a estreptavidina encontra-se marcada. (B) Este caso é 

semelhante ao anterior, no entanto, não é necessária a marcação da estreptavidina para ligar o 

ligante biotinilado ao marcador biotinilado (C). A estreptavidina sem marcação é conjugada ao 

marcador biotinilado para formar uma matriz. Esta matriz liga-se ao ligante biotinilado como em (A). 

(Nara et al., 2008) 
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2.5.3 Fundamentos da adsorção de proteínas em superfícies sólidas 

 
A adsorção física é o mecanismo predominante na adesão de proteínas a substratos sólidos. 

A adsorção das proteínas a uma superfície sólida é um processo complexo que resulta de diversas 

forças entre proteína-superfície incluindo forças de Van der Waals, forças electrostáticas e 

hidrofóbicas. A adsorção depende de vários parâmetros como o pH, temperatura, força iónica e das 

propriedades da própria proteína e do substrato bem como do solvente. 

Para compreender o processo de adsorção de proteínas é necessário ter em conta a sua 

estabilidade. As propriedades estruturais da proteína direccionam a sua adsorção e integridade 

conformacional na superfície do substrato. Em geral, as proteínas podem ser classificadas como 

“macias” ou “duras”. As primeiras são proteínas com baixa estabilidade interna e que por isso tendem 

a adsorver em todas as superfícies. Enquanto que as proteínas designadas por “duras” apresentam 

elevada estabilidade interna.  

Apesar, da razão adsorção/tempo depender de vários fatores, para as proteínas “duras” este 

processo é relativamente rápido, enquanto que para as proteínas “moles” é mais lento e 

acompanhado de mudança estrutural, principalmente, quando há uma repulsão electrostática entre a 

proteína e a superfície. (Dietschweiler, 2011) 

A  adsorção ocorre em dois passos: inicialmente as moléculas da proteína adsorvem rápida e 

diretamente à superfície sem alterar a sua conformação; o segundo processo ocorre lentamente e a 

espessura de camadas aumenta gradativamente com a quantidade de proteína adsorvida na direção 

normal à superfície. (Dietschweiler, 2011; Välimaa, 2008) 

A adsorção é um processo espontâneo, o que implica que a energia de Gibbs (  )  seja 

menor que zero. A energia de Gibbs é definida pela seguinte equação: 

 

            (2.6) 

 

em que   refere-se à a entalpia do sistema,   é a temperatura absoluta, e   é a entropia. Por outro 

lado, o fenómeno é acompanhado por uma diminuição do número de graus de liberdade, isto é 

    . E tendo em conta a equação (2.6)     , ou seja a adsorção é um processo exotérmico. Em 

muitos estudos anteriores presumiu-se que as proteínas comportavam-se como corpos rígidos de tal 

modo que não ocorreriam mudanças conformacionais.Todavia, hoje sabe-se que esta é uma 

suposição incorrecta. De facto, as alterações conformacionais na estrutura das proteínas pode, em 

muitos casos, ser a força motriz da adsorção. As proteínas são estruturas altamente ordenadas (ou 

seja, encontram-se no estado de baixa entropia conformacional). O desdobramento parcial ou total  

das proteínas na superfície do substrato, induz a um aumento de entropia conformacional que pode 

ser a força motriz da adsorção. Deste modo, a estabilidade proteica é um factor determinante para a 

adsorção de proteínas em superfícies sólidas. (Dietschweiler, 2011; Välimaa, 2008) 

O carácter hidrofóbico ou hidrofílico das moléculas da proteína é extremamento importante no 

processo de adsorção. Quando a superfície sólida é hidrofóbica as regiões hidrofóbicas das 

moléculas constituintes da proteína interactuam com esta tornando-se o factor dominante na 
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adsorção. Da mesma maneira, as regiões hidrofílicas da proteína interactuam com as regiões 

hidrofílicas do substrato sólido tornando-se a força motriz da adsorção. Para superfícies sólidas 

heterógeneas no que diz respeito à hidrofobicidade, os dois tipos de interacções ocorrerão com as 

moléculas da proteína. 

A superfície do substrato pode ser modificada para aumentar a capacidade de adesão, além 

de garantir a orientação específica dos sítios ativos das proteínas e  evitar uma possível 

desnaturação da proteína.  

A adsorção da proteína em superfícies hidrofílicas neutras tende a ser relativamente fraca, 

enquanto que a adsorção em superfícies hidrofóbicas tende a ser mais forte e parcialmente 

irreversível. Já em superfícies carregadas as interações estão intimamente relacionadas com as 

cargas da superfície, o pH do meio e a concentração iónica da solução. 

A orientação e o estado conformacional da proteína adsorvida a uma superfície são 

consequências das propriedades da proteína: estabilidade, adsorção e dessorção, a superfície sólida, 

composição de aminoácidos e hidrofobicidade. (Ferreira, 2008) 

Quando a proteína possui uma forma aproximadamente rectangular com dimensões       

(Figura 20), considera-se que existem dois tipos de configurações na camada de adsorção: a proteína 

deposita-se segundo o eixo longitudinal, ou, segundo o eixo perpendicular à superfície. O tipo de 

configuração pode ser estimado simplesmente pela quantidade de proteínas adsorvidas, enquanto 

que a espessura, fornece a informação acerca da quantidade de camadas adsorvidas. (Dietschweiler, 

2011) 

 

 

Figura 20 – Diagrama das possíveis orientações de adsorção de proteínas de forma 

rectangular de dimensões       numa superfície sólida. (Ferreira, 2008) 

 

Esta situação varia dependendo da combinação proteína/substrato e da deformação da 

proteína sobre o substrato. Quando a concentração da solução é elevada pode ocorrer a cristalização 

destas na interface, fornecendo um arranjo mais empacotado e organizado. 

As proteínas deformam-se de maneira a que estrutura conformacional se altere a fim de 

maximizar as interacções com a superfície (Figura 21), esta mudança conformacional depende das 

ligações internas que mantêm a proteína na sua conformação particular. (Dietschweiler, 2011) 
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Figura 21 - Diagrama esquemático que mostra a adsorção de (a) proteínas globulares cuja 

conformação pode ficar distorcida devido à superfície e (b) proteínas de forma rectangular que passa 

pelos dois estágios durante o processo de adsorção em que (i) inicialmente as proteínas adsorvem 

segundo o seu eixo longitudinal, paralelo à superfície e, em seguida, (ii) ocorre um rearranjo 

aumentado a interacção proteína-proteína e a concentração de proteínas na superfície. 

(Dietschweiler, 2011) 

 
A adsorção de biomoléculas às superfícies sólidas pode ser optimizada ajustando-se o pH, 

força iónica e a composição da solução que contém a biomolécula.  

As interacções electrostáticas são importantes na adesão da proteína e são dependentes do 

pH e da força iónica do sistema que contém a proteína. As interacções electroestáticas, bem como 

outros tipos de interacções fracas fazem com que as proteínas tendam a agregarem-se e a 

precipitarem, adoptando uma estrutura mais compacta, no seu pH isoeléctrico chamado de ponto 

isoeléctrico, pI. No pI há o equilíbrio entre as cargas negativas e positivas dos grupos iónicos de um 

aminoácido ou de um proteína e a carga líquida da molécula, neste ponto é zero. Neste pH as 

proteínas apresentam menor repulsão entre as moléculas de proteínas vizinhas. Abaixo ou acima do 

valor do pI, as proteínas possuem tanto cargas positivas quanto negativas na superfície, 

respectivamente, atraindo ou repelindo-se. A magnitude da carga eléctrica efectiva  de uma proteína 

é função da distância entre o pH da solução e do seu pI. Vários estudos têm confirmado que o pH 

ideal para a adsorção é geralmente próximo ao pI da proteína. (Välimaa, 2008) 

 

2.5.3.1 Isotérmicas de adsorção 

 

A eficiência da imobilização depende, também, da concentração da solução proteica. A 

quantidade de proteínas adsorvidas no suporte aumenta com o aumento da concentração da solução, 

atingido um patamar de saturação. 

Considerando que o processo ocorre a temperatura constante este pode ser descrito por 

isotérmicas de adsorção que permitem relacionar a quantidade de proteínas adsorvidas com a 

quantidade de proteínas não adsorvidas no equilíbrio. O modelo mais simples e mais utilizado são as 

isotérmicas de Langmuir. Este modelo foi originalmente desenvolvido para modelar a adsorção de 

gases em fases sólidas mas, também, tem sido aplicado para descrever a adsorção de soluções 

proteicas. De acordo com Langmuir, a adsorção na interface sólido-líquido é, em geral, similar àquela 

que ocorre na interface sólido-gás. (Dietschweiler, 2011; Välimaa, 2008) 

Devido à sua simplicidade bem como à correspondente racionalidade, embora o modelo 

apresente algumas limitações no que se refere à representação e consequente interpretação das 
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isotérmicas de equilíbrio experimentais, a isotérmica de Langmuir é geralmente preferida para a 

elaboração de modelos cinéticos, o que tem sido feito com sucesso. As hipóteses do modelo são os 

seguintes (Ramôa Ribeiro et al., 2007):: 

i. A adsorção é um fenómeno reversível; 

ii. Forma-se uma única camada molecular adsorvida (ausência de camadas 

secundárias superiores); 

iii. A superfície de ligação (substrato) é homogénea, isto é, toda a superfície tem igual 

afinidade para a ligação das moléculas adsorvidas e não ocorrem interacções entre 

estas.  

 

A equação da isotérmica de Langmuir para a estequiometria de adsorção 1/1 (Ramôa Ribeiro 

et al. 2007) é dada pela expressão (2.7), em que    é a constante de equilíbrio de adsorção e    a 

concentração molar do adsorvido (A). A demonstração desta equação encontra-se no Anexo A.1. 

 

 
   

    
      

 
(2.7) 

 

Na Figura 22 estão representadas várias isotérmicas de Langmuir, correspondentes a 

diferentes valores da constante de equilíbrio. As formas assimptóticas da equação de Langmuir 

correspondem a: 

i. Para concentrações molares baixas,       , donde         , isto é, a quantidade 

adsorvida é directamente proporcional à concentração molar ou seja a isotérmica 

aproxima-se da linearidade; 

ii. Para concentrações molares elevadas,       , e     , isto é, a monocamada 

está praticamente saturada. 
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Figura 22 – Isotérmicas de adsorção de Langmuir com elevado    (linha contínua) e baixo 

   (linha a tracejado). A constante de equílbiro    é considerada como uma medidade de afinidade 

para a ligação entre o adsorvente (proteína) e a superfície. (Adaptado de Välimaa, 2008) 

 

2.6 Síntese da Revisão Bibliográfica 

 

Vários autores têm investigado processos e protocolos no desenvolvimento de imunoensaios 

de forma a promover uma melhoria do reconhecimento biológico tornando-os mais sensíveis e com 

menor limite de detecção. Entre estes, Lasse Välimaa, cientista do Departamento de Biotecnologia da 

Universidade de Turku na Finlândia tem publicado diversos artigos sobre a aplicação do sistema 

estreptavidina-biotina como sistema de detecção em imunoensaios para a imobilização indirecta de 

anticorpos ou antigénios numa fase sólida. A utilização deste sistema de detecção tem provado ser 

um óptimo método para biossensores que usam as técnicas de fluorescência e quimiluminescência. 

Os estudos de Välimaa baseiam-se na imobilização de uma camada de estreptavidina a partir 

de ligações covalentes cruzadas (cross-linking) em superfícies de poliestireno para fixação de 

anticorpos, uma vez que proporcionam uma superfície de ligação universal para qualquer molécula 

biotinilada, a fim de analisar o efeito das propriedades das superfícies revestidas por estreptavidina 

no desempenho de imunoensaios competitivos e de sanduíche e optimizá-los através de 

modificações das ligações de superfície.    

O autor demonstra que a capacidade máxima de ligação de amostra revela-se 2,5 vezes 

superior quando comparada com ensaios que não usam este sistema de afinidade, verificando a 

formação de uma camada homogénea na superfície do substrato e a diminuição de ligações não 

específicas. 

Analisou, também, a imobilização de estreptavidina introduzindo grupos sulfídricos através de 

aminas primárias, onde averiguou que a camada de estreptavidina tiolada apresenta melhor 

capacidade de imobilização à superfície de poliestireno, e de ligação às moléculas biotiniladas, 

verificando um aumento de eficiência de ligação à biotina. Conclui-se, que através deste método as 
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proteínas podem ser imobilizadas com menor risco de desnaturação. As propriedades de 

imobilização optimizadas pela introdução da estreptavidina tiolada permitiram que o processo de 

revestimento pode-se ser realizado com tempos de incubação mais curtos, fornecendo ainda 

propriedades melhoradas em fase sólida, em comparação com uma superfície de estreptavidina não 

tiolada. 

Este autor considera que a imobilização de proteínas utilizando o sistema estreptavidina - 

biotina constitui uma vantagem em comparação com a imobilização directa em termos de 

preservação da actividade molecular e de estabilidade e homogeneidade da superfície, apresentando 

uma melhoria significativa no desempenho de imunoensaios, tornado-os mais rápidos e sensíveis. 

Este autor atenta, também, que a estreptavidina pode servir tanto como uma matriz de ligação de 

fase sólida ou como um dos componentes principais do sistema de recolha e amplificação do sinal.  

Välimaa destaca ainda, que uma das aplicações tecnológicas que beneficiam do sistema 

estreptavidina-biotina inclui ensaios bioanalíticos, tais como os imunoensaios utilizados em 

diagnósticos clínicos.  

Neste contexto, no presente trabalho desenvolveu-se uma camada de reconhecimento 

biológico a partir do sistema de auto-reconhecimento estreptavidina-biotina utilizando como substrato 

superfícies de ouro usando a técnica SPR. O capítulo seguinte descreve os principais objectivos. 
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3. Objectivos 

 

3.1 Objectivo geral 

 

Esta dissertação tem como objectivo o desenvolvimento de uma camada de reconhecimento 

de ligação universal para utilização posterior em imunoensaios, a partir de um sistema de detecção 

que envolve uma ligação de elevada afinidade entre a estreptavidina e a biotina, baseado na 

tecnologia lab-on-a-disk usando como técnica espectroscópica a Ressonância de Plasmão de 

Superfície. 

 

3.2 Objectivos específicos 

 

Os objectivos específicos contemplam a: 

 Investigação e desenvolvimento de procedimentos e protocolos para a imobilização 

de uma camada estável saturante em estreptavidina a um substrato de ouro; 

 Análise e optimização da amplificação do sinal do sensor de SPR através de um 

screening de dimensões, concentração e densidade óptica de nanopartículas de ouro 

biotiniladas; 

 Realizou-se um ensaio inibidor para demonstrar o sistema modelo desenvolvido, com 

a duração de 15 minutos (5 minutos de preparação da amostra e 10 minutos de 

ensaio SPR) com um volume de amostra de 1  L. Usaram-se nanopartículas de ouro 

biotiniladas, como reveladoras do sinal do sensor SPR, e BSA biotinilada como 

amostra ligante da camada saturada em estreptavidina.  
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4. Materiais e Métodos 

 

Toda a metodologia e procedimentos quer da produção dos descartáveis quer dos ensaios 

foram realizados de acordo com os protocolos utilizados pela Biosurfit S.A, sendo propriedade 

intelectual da mesma. 

 

4.1 Produção dos discos descartáveis 

 

A produção dos discos descartáveis que contém a camada de reconhecimento biológico, 

BRL, também designados por discos de biograting envolve diversas etapas de acordo com um 

processo proprietário da Biosurfit, S.A. 

Cada disco de biograting é inicialmente metalizado através de um processo físico sob vácuo 

denominado por Sputtering. Após a metalização do disco de policarbonato este apresenta onze zonas 

de ouro homogéneas, sendo que duas destas zonas servem de controlo em relação a ligações 

inespecíficas, estas são designadas por zonas nsb (non-specific binding). 

 

4.1.1 Preparação e deposição do filme proteico de estreptavidina sobre as superfícies 

de ouro  

 

Com o intuito de se estudar qual a melhor condição para se imobilizar um filme proteico de 

estreptavidina em ouro, prepararam-se soluções tampão de fosfato de potássio (PB) a 0,1M e a pH 

diferentes: a pH 6 por ser o valor que mais se aproxima do pI da estreptavidina (pI 5), a pH 7 uma vez 

que é a este valor de pH que se verifica maior actividade de ligação estreptavidina-biotina e é 

também o pH mais frequentemente usado em vários protocolos de biotinilação de anticorpos para 

além de que este corresponde ao pH fisológico do sangue, a pH 8 por forma a delimitar o intervalo do 

tampão. Escolheu-se usar a solução de fosfato de potássio a 0,1M, uma vez que esta solução tem 

poder tampão no intervalo de pH entre 5,7 e 8 (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Preparação da solução tampão PB a 0,1M tendo em conta o pH desejado para um 

volume de 200 mL, se o volume pretendido for diferente os valores terão de ser ajustados. 

pH pretendido  KH2PO4 0,2M K2HPO4 0,2M H20 ultra pura 

5,7 93,5 6,5 100 

5,8 92,0 8,0 100 

5,9 90,0 10,0 100 

6,0 87,7 12,3 100 

6,1 86.0 15,0 100 

6,2 81,5 18,5 100 

6,3 77,5 22,5 100 

6,4 73,5 26,5 100 

6,5 68,5 31,5 100 

6,6 62,5 37,5 100 

6,7 56,5 43,5 100 

6,8 51,0 49,0 100 

6,9 45,0 55,0 100 

7,0 39,0 61,0 100 

7,1 33,0 67,0 100 

7,2 28,0 72,0 100 

7,3 23,0 77,0 100 

7,4 19,0 81,0 100 

7,5 16,0 84,0 100 

7,6 13,0 87,0 100 

7,7 10,5 90,5 100 

7,8 8,5 91,5 100 

7,9 7,0 93,0 100 

8,0 5,3 94,7 100 

 

A partir da solução tampão de fosfato de potássio (PB) a 0,1M foram preparadas várias 

soluções de concentrações de estreptavidina (sAv) diferentes para os três pHs estudados (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Resumo das soluções tampão com as respectivas concentrações de 

estreptavidina para o estudo da imobilização da estreptavidina na BRL. 

Solução tampão pH Concentração de estreptavidina (µg/mL) 

PB 0,1 M 

6 

5 

20 

50 

100 

7 

0,5 

20 

50 

100 

8 50 

 

A solução stock de estreptavidina foi preparada com concentração de 1 mg/mL em PBS, 

donde a partir desta se fizeram as respectivas diluições. Na Tabela 4 encontram-se listados os 

reagentes utilizados na preparação das soluções de estreptavidina. 
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Tabela 4 – Reagentes utilizados  na preparação das soluções que contém estreptavidina. 

Reagente Fabricante Cas no. 

KH2PO4 (pureza 99%) Sigma Aldrich 7778-77-0 

K2HPO4 (pureza 99%) Sigma Aldrich 7758-11-4 

H20 ultra pura gibco - 

PBS gibco - 

 

O método utilizado para a preparação de filmes uniformes é designado por coating. Este é o 

método de deposição da solução tampão de estreptavidina em nove zonas de ouro de cada disco de 

biograting e consiste em depositar estaticamente um volume pré-determinado de solução sobre cada 

zona por pipetação sobre o centro de cada superfície. Estas são, posteriormente, bloqueadas com 

uma solução comercial e lavadas com uma solução tampão. 

Os discos descartáveis são assemblados em ambiente de sala limpa através de um processo 

proprietário da Biosurfit, S.A. 

Todos os ensaios efectuados foram realizados nos discos descartáveis produzidos. Quando 

colocado no leitor spinit
®
, o descartável roda a velocidades pré-determinadas, e a força centrífuga 

resultante nas estruturas microfluídicas vai efectuar as funções de tratamento da amostra 

necessárias. As medidas são obtidas através da alteração do índice de refracção na BRL a partir da 

técnica SPR. 

 

4.2 Ensaios para a detecção da ligação estreptavidina-biotina a partir do uso de 

nanopartículas de ouro biotiniladas 

 

Na tentativa de se obter uma amplificação do sinal do sensor SPR foi necessário variar o 

tamanho das nanopartículas e a densidade óptica das mesmas de forma a analisar diferentes 

concentrações na BRL. 

A densidade óptica de uma solução é calculada pela lei de Lambert-Beer. 

 

4.2.1 Lei de Lambert-Beer 

 

A lei de Lambert-Beer é uma lei empírica que relaciona a absorção de luz com as 

propriedades do meio atravessado por esta, deste modo, fornece de forma quantitativa a fracção 

absorvida (ou transmitida) da radiação incidente monocromática sobre o meio.  

A fração de luz incidente absorvida por uma solução num  determinado comprimento de onda, 

absorvância, relaciona-se com a espessura do caminho óptico e a concentração da amostra 

(equação 2.8):  

 

           (2.8) 
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Onde A representa a absorvância, ε é a absortividade molar (M
-1

cm
-1

) característico de cada 

meio material, c (M) é a concentração e L é o percurso óptico (cm). Ou seja, a absorvância, ou 

densidade óptica (D.O), é directamente proporcional à concentração da amostra. 

A densidade óptica também pode ser determinada simplesmente a partir da intensidade da 

luz incidente, I0,e da intensidade de luz transmitida através do meio, I (equação 2.9): 

 

 
        (

  
 
) 

(2.9) 

 

Para a detecção da ligação de afinidade entre a estreptavidina imobilizada na superfície de 

ouro e as nanopartículas de ouro biotiniladas (Tabela 5) fizeram-se três tipos de ensaios.  

 

Tabela 5 – Nanopartículas de ouro biotiniladas usadas neste estudo e as suas principais 

características. 

Diâmetro das 

nanopartículas de ouro 

biotiniladas (nm) 

Fabricante 
λmáx. 

(nm) 
D.O/mL 

Partículas/

mL 

Nº de grupos de 

biotina na superfície 

(f) (nm
-2

) 

10 

Cytodiagnostics 

520 

50 

2.99x10
14

 

0,04 

15 520 8.19x10
13

 

20 524 3.27x10
13

 

30 526 8.96x10
12

 

40 530 3.58x10
12

 

60 540 9.8x10
11

 

100 572 1.92x10
11

 

 

Um deles  tratou-se de um ensaio meramente qualitativo, onde a amostra se fez passar como 

um único líquido, no qual as soluções das nanopartículas de ouro biotiniladas foram preparadas à 

chama e diluidas para a concentração pretendida. A solução de nanopartículas foi injectada no 

descartável junto às zonas de detecção. 

Os dois restantes ensaios tinham carácter quantitativo a partir dos quais se mediram as 

variações dos ângulos de ressonância de plasmões de superfície (ΔθSPR), tendo-se obtido um 

sensograma para cada uma das zonas de detecção, onde as nanopartículas foram introduzidas como 

amostra e diluídas em PBS no interior do disco descartável, fazendo-as passar pelas zonas de 

detecção onde se encontra imobilizada a camada saturante de estepretavidina, quando sujeito à força 

centrifuga no interior do spinit
®
, recorrendo deste modo à tecnologia lab-on-a-disk. 

Num destes ensaios as nanopartículas de ouro biotiniladas foram introduzidas no descartável 

à D.O desejada, sob a forma de solução líquida no reservatório da amostra. No outro ensaio as 

soluções de nanopartículas foram depositadas sob a superfície do disco de microfluídica pela técnica 

de coating, anteriormente referida, antes do processo de assemblagem.. 
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4.3 Ensaio utilizando como amostra BSA biotinilada e como sistema de 

detecção a ligação de afinidade estreptavidina-biotina 

 

Depois do análise da amplificação do sinal do sensor variando a dimensão e a densidade 

óptica das nanopartículas de ouro biotiniladas, estudou-se a sensibilidade do sistema de detecção 

estreptavidina-biotina. Como tal, fez-se um ensaio em que se usou como amostra concentrações de 

BSA biotinilada de 1000; 500; 200; 100; 50; 20; 10  e 5 µg/mL em PBS e nanopartículas de ouro 

biotiniladas como reveladoras do sinal. Estas soluções foram preparadas a partir de uma solução a 

1000 µg/mL a partir de diluições seriadas. 

 

Tabela 6 – Reagentes usados na preparação das soluções de BSA biotinilada. 

Reagente Fabricante 

BSA liofilizada Sigma Aldrich 

PBS gibco 
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5. Apresentação e Discussão de Resultados 

 

5.1 Tratamento Estatístico dos Dados  

 

A fim de se desenvolver uma metodologia para a funcionalização de um sensor a partir de 

uma camada de reconhecimento biológica universal, para utilização futura em imunoensaios, utilizou-

se como método de detecção a ligação de afinidade entre a biotina e a estreptavidina. As 

nanopartículas de ouro biotiniladas ligam-se à camada saturante de estreptavidina adsorvida no 

substrato de ouro, pois a estreptavidina contém quatro sítios ligantes equivalentes para a biotina, 

permitindo a construção de filmes moleculares. O complexo estreptavidina-biotina possui uma 

constante de afinidade de 10
15

 L/mol. O elevado valor desta constante deve-se a um reconhecimento 

molecular, mediado por pontes de hidrogénio, forças de Van der Waals e efeito hidrofóbico entre as 

cadeias laterias de aminoácidos específicos, que compõem as duas proteínas. Esta é uma estratégia 

muito utilizada na literatura para a construção de filmes moleculares. 

A fim de demonstrar a interacção da estreptavidina-biotina como método de detecção na 

construção de biossensores, foi necessário avaliar as características do desempenho dos vários 

ensaios realizados utilizando a técnica de SPR. Para a validação das medidas obtidas a partir do 

sensor SPR teve-se em conta a especificidade do método de detecção e a reprodutibilidade e 

repetibilidade dos ensaios. 

A especificidade é um parâmetro que define a capacidade que o método possui para medir 

exactamente um composto em presença de outros tais como impurezas, produtos de degradação e 

componentes da matriz. Uma amostra, de maneira geral, é constituída não só pelos analitos que se 

pretendem medir, da matriz, mas também por outros componentes que podem ter efeito na medição, 

mas que não se quer quantificar. Uma vez que, o método de detecção em estudo se baseia na 

especificidade de ligação entre dois compostos diferentes foi crucial medir a especificidade de cada 

ensaio. Como tal, cada disco descartável possui onze zonas de detecção, duas das quais são zonas 

nsb que não contêm a camada da proteína imobilizada, ou seja, o que o sensor SPR mede nestas 

zonas são apenas ligações inespecíficas.  

A análise da reprodutibilidade e da repetibilidade da resposta do biossensor são dois 

princípios bastante importantes no desenvolvimento de qualquer sistema de detecção como 

indicadores da precisão. 

O estudo da reprodutibilidade do sinal do sensor tem como intuito verificar se a preparação do 

método de detecção é eficaz no sentido de reproduzir medidas que apresentem variações similares 

entre as mesmas nas mesmas condições testadas. Como tal, ao longo do procedimento experimental 

deste trabalho efectuaram-se vários lotes para analisar este parâmetro.  

O estudo da repetibilidade de medidas  do sensor analisa se a leitura do sensor permanece 

constante ou com pouca variação durante um ensaio, e é portanto um indicativo do grau de 

confiabilidade dos resultados obtidos. Assim, testaram-se  pelo menos três discos para cada ensaio  

(isto é, cada ensaio compreendeu no mínimo 27 amostras) nas mesmas condições experimentais. 
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A precisão do método analítico foi avaliada pelo desvio padrão (S) e pelo coeficiente de 

variação (%CV) dos pontos experimentais obtidos. Estes parâmetros foram calculados segunda a 

equação 2.10 e 2.11, respectivamente. Não se admitiram valores de coeficientes de variação 

superiores a 15%. 

 

   √
∑(    ̅) 

   
 

(2.10) 

 

 

 
    

 

 ̅
 

(2.11) 

Em que,    é o valor ΔθSPR medido para cada zona de detecção de cada descartável,  ̅ é a 

média dos ΔθSPR medidos para cada zona de detecção considerando o conjunto de descartáveis 

utilizados em cada ensaio. Cada zona de detecção foi considerada como uma amostra,  , 

independente, isto é, cada descartável compreende nove amostras (  ) para o tratamento estatístico. 

 

5.2 Estratégia de imobilização de uma camada saturante de estreptavidina 

numa superfície de ouro 

 

O substrato escolhido para a imobilização da solução de estreptavidina foi o ouro. Este 

apresenta várias características que o tornam uma boa escolha como substrato para o estudo de 

imobilização de camadas biológicas por ser fácil a sua preparação tanto como um filme fino, tanto 

como um colóide, através de Sputtering. O ouro é um metal inerte, e por isso não oxida, o que torna 

possível a sua manipulação em condições atmosféricas; os filmes finos de ouro são substratos 

comumente utilizados em várias espectroscopias e técnicas de análise incluindo a técnica de 

Ressonância de Plasmão de Superfície e é compatível com matérias biológicos não revelando 

toxicidade. 

Com o intuito de se imobilizar uma solução de estreptavidina numa superfície de ouro 

testaram-se várias soluções de coating a partir da solução tampão fostato, PB, a 0,1M variando o pH. 

Como o pI da estreptavidina se situa entre 5 e 6 testaram-se soluções a pH 6, pH 7 e a pH 8. A 

escolha destes três valores de pH seleccionados para as soluções de imobilização a serem testadas 

residiu em vários factores, nomeadamente, considera-se que o pH ideal para a adsorção de uma 

proteína corresponde ao pH que mais de aproxima do seu pI, donde se testou a solução tampão a pH 

6. A solução tampão a pH 7 foi, também, avaliada porque a reacção de ligação de afinidade entre a 

estreptavidina e a biotina é favorável a pH fisiológico (pH ≈ 7,4), por este motivo os protocolos de 

biotinilação de anticorpos são descritos a este pH. A imobilização de estreptavidina em que se usou a 

solução tampão a pH 8 foi apenas para delimitar o intervalo de pH seleccionado para os ensaios e 

por isso só foi testada à concentração de saturação da superfície em estreptavidina. 

Nestes ensaios, onde se testou a capacidade de imobilização das diferentes soluções 

proteicas de estreptavidina usou-se como amostra nanopartículas de ouro biotiniladas diluídas em 

PBS a pH 7, à densidade óptica (D.O) igual 3. 
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As nanopartículas de ouro biotiniladas são adquiridas pelo fabricante em solução aquosa 

coloidal com D.O a 50. Para cada D.O de uma solução corresponde uma determinada concentração 

de nanopartículas e consequentemente uma dada concentração de biotina. O fornecedor específica  

para a D.O de 50 a concentração de nanopartículas em solução, e ainda, para cada diâmetro destas 

faculta a área superficial e um factor que corresponde ao número de grupos de biotinas que se 

encontram na superfície de cada nanopartícula (Tabela A.2 em Anexo). Deste modo, através de 

cálculos simples para qualquer D.O determinou-se as concentração de nanopartículas e biotina em 

solução. 

Assim, à D.O de 3 corresponde uma concentração de nanopartículas de ouro biotiniladas de 

1,79x10
13

 AuNPS/mL possuindo uma concentração de moléculas de biotina de 3,76x10
15

 biotina/mL. 

(Cytodiagnostics) 

A concentração de moléculas de biotina em solução foi calculada pelo produto de 3 factores 

fornecidos pela Cytodiagnostics expressos pela equação 2.12: 

 

 (         ⁄ )  (     )⁄                 (  
 )                                     (    ) (2.12) 

 

Em cada zona de detecção,  , obteve-se o respectivo sensograma pela técnica de SPR onde 

se determinou a ΔθSPR. Efectuaram-se as médias de todas as zonas de detecção consideradas em 

cada ensaio, em que cada disco descartável inclui 9 zonas (9 ). Na Tabela 7 apresentam-se para 

cada condição de coating os ΔθSPR médios para 9   discos descartáveis e os desvios padrões e 

coeficientes de variância, respectivos. 

 

Tabela 7 - Ensaios para a optimização da imobilização das soluções de coating nos 

substratos de ouro em   zonas de detecção e os ΔθSPR médios obtidos para cada condição com os 

respectivos desvio-padrão e o coeficiente de variância.  

Condições de Coating  

n 
ΔθSPR 

médios 
(graus) 

S 

 

Solução 
Tampão 

pH 
[sAv] 

(µg/mL) 
CV (%) 

PB 0,1M  

6,0 

5 36 0,29 0,04 13,2 

20 36 0,23 0,03 13,6 

50 36 0,25 0,04 14,7 

100 36 0,25 0,04 14,6 

7,0 

0,5 27 0,03 - - 

5 27 0,24 0,03 14,2 

20 27 0,30 0,04 13,6 

50 27 0,35 0,05 14,7 

100 27 0,38 0,05 12,0 

8,0 50 27 0,36 0,04 10,3 

 

De acordo com a Tabela 7 verifica-se que para a condição de coating a pH 6 atinge-se a 

saturação em sAv da superfície de ouro a partir do intervalo de concentração de sAv entre 20 µg/mL 

e 100 µg/mL em que o sinal máximo obtido atingido é 0,25±0,04 graus. Embora, para a condição de 

coating a pH 7 se verifica que a saturação da superfície ocorre apenas a 50 µg/mL de sAv, a este pH 
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o sinal obtido é 0,35±0,05 graus, superior ao sinal a pH 6. E à concentração de 0,5 µg/mL de sAv 

apenas se obteve ruído (ΔθSPR 5). A condição de coating a pH 8 à concentração de 50 µg/mL 

revelou um sinal próximo ao verificado a pH 7, quando atingida a saturação do substrato (0,36±0,04 

graus). 

Na Figura 23 encontram-se representadas as curvas obtidas no ensaio de imobilização 

directa das soluções de coating nas superfícies de ouro a várias concentrações de estreptavidina, 

[sAv], em função do pH das respectivas soluções. 

 

 

Figura 23 - Variação do sinal do sensor SPR obtido em função da concentração de sAv para 

três condições de coating a pHs diferentes. Os pontos experimentais foram obtidos através dos ΔθSPR 

médios para   zonas de detecção, obtidos em cada sensograma, e as barras verticais indicam os 

respectivos desvios-padrões. 

 

A partir da Figura 23 verifica-se que para a condição de coating a PB 0,1M  a pH 7 obtém-se 

uma curva de adsorção não linear idêntica a uma isotérmica de Langmuir em que para concentrações 

de sAv baixas, o sinal SPR apresenta um declive positivo, o que corresponde a uma rápida adsorção 

das moléculas proteicas no substrato, até que a partir de uma determinada concentração se atinge 

um patamar onde o sinal SPR é máximo e a sua variação deixa de ser considerável, este patamar 

corresponde à formação de uma monocamada saturada em sAv. 

A concentração mínima à qual se obtém um sinal máximo do sensor de SPR corresponde a 

50 µg/mL, encontrando-se o substrato de ouro saturado por uma monocamada de sAv. 

As moléculas de sAv aderem ao substrato de ouro através de interacções electrostáticas. A 

solução de coating a pH 7 encontra-se acima do valor do pI da estreptavidina (pI 5-6) pelo que os 

grupos carboxilo dos aminoácidos apresentam cargas negativas (COO
-
) repelindo-se mutuamente. 

Assim as proteínas de sAv são atraídas para a superfície pelos átomos de ouro (com estado de 

oxidação Au
+
) do substrato onde assumem uma determinada conformação molecular estendida, 
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conferindo-lhe muitos pontos de interacção com a superfície e consequentemente maior eficiência de 

adsorção. A partir da concentração de 50 µg/mL de sAv verifica-se a formação de uma monocamada 

saturante. 

Por outro lado, a reacção de ligação da sAv-biotina é favorecida a este pH. Por estes motivos, 

os ensaios que se efectuaram, posteriormente, para a optimização da amplificação do sinal do sensor 

SPR foram efectuados com a condição de coating a PB 0,1M, a pH 7 e à concentração de 50 µg/mL 

de sAv. 

 

5.3 Amplificação do sinal do sensor 

 

Depois de optimizada a condição de coating para a imobilização da sAv no substrato de ouro 

- em que se escolheu a condição a PB 0,1M à concentração de sAv de 50 µg/mL -, estudou-se a 

amplificação do sinal do sensor SPR a partir do sistema de detecção sAv-biotina, utilizando AuNPS 

biotiniladas. 

Fizeram-se diferentes ensaios uns de carácter qualitativo e outros de carácter quantitativo, 

onde se analisou a variação do sinal do sensor SPR obtido a partir da ligação entre as AuNPS 

biotiniladas com a sAv imobilizada nas zonas de detecção. A resposta do sensor SPR é proporcional 

à massa adsorvida à superfície. Por esta razão foi investigado um intervalo de tamanhos de AuNPS 

no substrato para se avaliar o aumento do tamanho como estratégia de amplificação. 

 

5.3.1 Efeito da variação da densidade óptica e da dimensão das nanopartículas  

 

Com o intuito de se analisar o efeito da variação da densidade óptica e da dimensão das 

AuNPS biotiniladas realizaram-se ensaios qualitativos.  

Assim, para avaliar qualititativamente o sinal do sensor a partir do sistema de detecção 

baseado na ligação de afinidade entre uma camada saturante de sAv e AuNPS funcionalizadas por 

moléculas de biotina, prepararam-se soluções de AuNPS à densidade óptica de 12,5 e de 25 para 

uma gama de diâmetros que varia entre 10 nm e 100 nm, como apresentado na Tabela 8. Estas 

soluções foram preparadas no exterior do descartável, só depois se introduziram junto às zonas de 

detecção fazendo-as passar como único líquido, não havendo a etapa de lavagem das zonas de 

detecção onde são removidas as AuNPS que não se ligaram à sAv imobilizada e espécies que se 

ligaram inespecificamente. Portanto, os sensogramas obtidos neste ensaio não contemplam esta 

linha de base (Figura 13 na secção 2.3 Técnica de Ressonância de Plasmão de Superfície) e por este 

motivo os valores medidos para ΔθSPR não correspondem a valores reais, pois a alteração do índice 

de refracção tem em conta não só as AuNPS biotiniladas que se ligaram à camada saturante de sAv, 

mas, também as restantes AuNPS que não se ligaram e permanecem em solução, e por isso, a 

natureza destes ensaios é meramente qualitativa. 
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Tabela 8 – Soluções de AuNPS biotiniladas usadas como reveladoras para o ensaio 

qualitativo de amplificação do sinal. Especificação da massa de AuNPS, concentrações em AuNPS e 

biotina para cada diâmetro (d) e D.O de cada solução, utilizando como condição de coating PB 0,1M 

pH 7 a 50 µg/mL de sAv. 

Solução de AuNPS 

biotiniladas 
AuNPS/mL Biotina/mL 

m AuNPS 

(g)* 
n 

ΔθSPR médio 

(graus) d 

(nm) 

Solução 

tampão 

D.O 

10 

PBS pH ≈ 7,4 12,5 

7,5x10
13

 2,3x10
16

 7,59x10
-04

 9 0,25 

15 2,0x10
13

 1,4x10
16

 7,01x10
-04

 9 0,80 

20 8,2x10
12

 1,0x10
16 

6,64x10
-04

 9 1,17 

30 2,2x10
12

 6,3x10
15

 6,15x10
-04

 9 0,83 

60 2,5x10
11

 2,8x10
15

 5,38x10
-04

 9 0,22 

10 

PBS pH ≈ 7,4 25,0 

1,5x10
14

 

4,1x10
13

 

1,6x10
13

 

4,5x10
12

 

4,9x10
11

 

9,6x10
10

 

4,7Ex10
16

 

2,9Ex10
16

 

2,1x10
16

 

1,3x10
16

 

5,5x10
15

 

3,0x10
15

 

1,52x10
-03

 9 0,21 

15 1,40x10
-03

 9 0,65 

20 1,33x10
-03

 9 1,03 

30 1,23x10
-03

 9 1,35 

60 1,08x10
-03

 9 0,43 

100 9,75x10
-04

 9 0,02 

*massa (g) de AuNPS presente em 1 mL de solução.
 

 
Tal como referido no ensaio anterior, as soluções de AuNPS biotiniladas são adquiridas à D.O 

a 50. Para esta D.O o fabricante especifíca a concentração, a área superficial, o número de grupos de 

biotina presentes na superfície e massa de cada AuNPS para cada diâmetro. Assim, diluíndo as 

soluções de AuNPS biotiniladas de 1:2 (D.O 25) e de 1:4 (D.O 12,5) consegue-se calcular as 

respectivas concentrações de AuNPS e de moléculas de biotina expostas (equação 2.12) e a 

respectiva massa de AuNPS em solução. Na Tabela 8 constata-se que, para cada D.O, quanto maior 

for o diâmetro menos concentrada se encontra a solução. 
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Figura 24 - Representação da variação do ΔθSPR médio em função do diâmetro das 

nanopartículas de ouro biotiniladas para D.O a 12,5 (linha azul) e D.O a 25 (linha vermelha) usando 

como condição de coating PB 0,1M pH 7 a 50 µg/mL de sAv. 

 

Na Figura 24 observa-se que à D.O de 12,5 a maior amplificação do sinal do sensor SPR foi 

obtida com AuNPS biotiniladas a 20 nm e à D.O igual a 25 o sinal máximo conseguiu-se com AuNPS 

biotiniladas de 30nm.  

Para as D.O analisadas verifica-se que ambas as curvas apresentam um máximo em função 

do diâmetro das AuNPS usadas.  

Para a mesma D.O, o sinal SPR aumenta com a massa das espécies adsorvidas mas diminui 

com a concentração dessas mesmas espécies. A partir do sinal máximo verifica-se o efeito contrário, 

isto é, o sinal SPR diminui com a massa das espécies adsorvidas mas aumenta com a concentração 

destas. 

Verificou-se, também, que apesar dos pontos experimentais obtidos para as soluções de D.O 

a 25 possuirem maior concentração em AuNPS e biotina quando comparado com as respectivas 

soluções a D.O 12,5, o sinal SPR revelado é superior para as soluções de D.O a 12,5 para diâmetros 

inferiores a 30 nm, este resultado pode ser explicado pelo facto do sinal diminuir com a concentração 

de biotina em solução. Para diâmetros superiores a 30 nm o sinal SPR obtido é superior para as 

soluções a D.O de 25 por existir maior quantidade de moléculas de biotina em solução para se 

ligarem à camada saturante de sAv. 
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5.3.2 Efeito da dimensão das nanopartículas 

 

O efeito da dimensão das AuNPS no sinal do sensor SPR foi analisado para várias condições 

de coating de sAv mantendo, no primeiro estudo, a concentração de AuNPS idêntica, e no segundo a 

concentração de biotina, ambos para AuNPS de 10 nm e 20 nm. 

 
Tabela 9 – Condição de coating  e soluções de AuNPS usadas como reveladoras de sinal à  

mesma concentração de AuNPS biotiniladas para 10 nm e 20 nm e respectivos ΔθSPR médios, S e 

CV. 

Condição de Coating Solução de AuNPS 

biotiniladas AuNPS 

/mL 

Biotina 

/mL 
n 

ΔθSPR 

médio 

(graus) 

S 
CV 

(%) Solução 

Tampão 

pH [sAv] 

(µg/mL) 

d (nm) Solução 

Tampão 

D.O 

PB 0,1M 6 
50 10 PBS 

pH ≈7,4 

2,5 1,5x10
13 

4,7x10
15 

27 0,18 0,03 14,7 

100 20 25 1,6x10
13 

2,1x10
16 

27 0,87 0,13 15,0 

 

 

Com a condição de coating a pH 6 e usando como solução reveladora do sinal AuNPS 

biotiniladas diluídas em PBS com diâmetros de 10 nm e 20 nm com concentração similar de AuNPS, 

dispõe-se de um sinal superior para a solução de AuNPS de 20 nm, pois, a concentração de biotina é 

23% superior às de 10 nm acrescido do factor de massa ser oito vezes superior para o caso das 

AuNPS de 20 nm. Verifica-se, também, um coeficiente de variância aproximadamente igual a 15% 

para ambas as soluções testadas o que indica alguma variabilidade entre o sinal obtido das zonas de 

detecção dos discos descartáveis considerados. 
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Figura 25 - Sinal do sensor SPR obtido para soluções de AuNPS biotiniladas de 10 nm e 20 

nm de igual concentração à condição de imobilização de PB 0,1M pH 6,0 de sAv. As medidas 

experimentais foram obtidas através dos ΔθSPR médios para   zonas de detecção, obtidos em cada 

sensograma. 

 

Na Figura 25 observa-se que as AuNPS biotiniladas revelam um sinal do sensor SPR 

superior ao sinal obtido com as de 10 nm com semelhante concentração de AuNPS. Pois, as de 20 

nm possuem maior área superficial, o que confere maior concentração de biotina exposta em solução 

e maior massa adsorvida. 

Estudou-se, também, a amplificação do sinal para a condição de coating a pH 7, com a 

concentração de sAv correspondente à saturação da superfície do substrato, para soluções de 

AuNPS de 10 nm e 20 nm à mesma concentração de biotina. 

 
Tabela 10 – Condição de coating  e soluções de AuNPS usadas como reveladoras de sinal à  

mesma concentração de biotina para 10 nm e 20 nm e respectivos ΔθSPR médios, S e CV. 

Condição de Coating Solução de AuNPS 

biotiniladas AuNPS 

/mL 

Biotina 

/mL 
n 

ΔθSPR 

médio 

(graus) 

S 
CV 

(%) Solução 

Tampão 

pH [sAv] 

(µg/mL) 

d (nm) Solução 

Tampão 

D.O 

PB 0,1M 7 50 
10 PBS 

pH ≈7,4 

12,5 7,5x10
13 

2,3x10
16 

27 0,27 0,04 14,6 

20 25 1,6x10
13 

2,1x10
16 

27 1,14 0,17 14,7 

 

Na Tabela 10, verifica-se que à condição de imobilização correspondente à saturação da 

superfície em sAv e usando soluções de AuNPS biotiniladas como sistema de detecção do sinal do 

sensor SPR obteve-se um sinal superior para a solução de AuNPS de 20 nm, devido ao efeito de 

massa das mesmas, apesar, de se encontrarem a uma concentração inferior comparativamente à 

solução de AuNPS de 10 nm. Os resultados obtidos, apresentam também alguma variabilidade 

obtendo-se um coeficiente de variância próximo de 15%. 
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Figura 26 - Sinal do sensor SPR obtido para soluções de AuNPS biotiniladas de 10 nm e 20 

nm com concentração de biotina similar, à condição de imobilização de PB 0,1M pH 7,0 de sAv. As 

medidas experimentais foram obtidas através dos ΔθSPR médios para   zonas de detecção, obtidos 

em cada sensograma. 

 

 
5.3.3 Efeito da concentração das nanopartículas 

 
Embora, os ensaios referidos até aqui sobre amplificação do sinal do sensor tenham sido de 

carácter qualitativo realizaram-se, também, ensaios quantitativos. Nestes últimos obtiveram-se para 

cada zona de detecção, dos discos descartáveis, os sensogramas característicos pela técnica de 

SPR (Figura 13 na secção 2.3 Técnica de Ressonância de Plasmão de Superfície).  

Nos próximos ensaios que se seguem, as AuNPS biotiniladas foram dispostas em gotas no 

disco de microfluídica e posteriormente secas, antes de se proceder ao processo de assemblagem.   

O efeito da concentração das AuNPS biotiniladas no sinal do sensor SPR foi analisado para a 

condição de coating correspondente à saturação da superfície de ouro em sAv usando soluções de 

AuNPS de 10 nm, 20 nm e 30 nm duas D.O, em que a segunda D.O analisada é o dobro da primeira 

(Tabela 11). 
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Tabela 11 - Condição de coating  e soluções de AuNPS usadas como reveladoras de sinal 

com D.O diferentes para 10 nm, 20 nm e 30 nm e respectivos ΔθSPR médios, S e CV. 

Condição de Coating Solução de AuNPS 

biotiniladas AuNPS 

/mL 

Biotina 

/mL 
n 

ΔθSPR 

médio 

(graus) 

S 
CV 

(%) Solução 

Tampão 

pH [sAv] 

(µg/mL) 

d (nm) Solução 

Tampão 

D.O 

PB 0,1M 7 50 

10 

H20  

 

3,0 1,8x10
13 

5,6x10
15 

27 0,26 0,03 10,7 

6,0 3,6x10
13

 1,1 x10
16

 27 0,38 0,03 8,4 

20 
15,0 9,8x10

12
 1,2 x10

16
 27 0,23 0,03 11,7 

30,0 2,0x10
13

 2,5 x10
16

 27 1,21 0,13 11,1 

30 
15,0 2,7x10

12
 7,6 x10

15
 27 0,11 0,02 15,0 

30,0 5,4 x10
12

 1,5 x10
16

 27 0,26 0,04 14,0 

 

 
Figura 27 - Sinal do sensor SPR obtido para soluções de AuNPS biotiniladas de 10 nm, 20 

nm e 30 nm a duas D.O diferentes em que a segunda D.O é o dobro da primeira, à condição de 

imobilização de PB 0,1M pH 7,0 de sAv. As medidas experimentais foram obtidas através dos ΔθSPR 

médios para   zonas de detecção, obtidos em cada sensograma. 

 

Na Figura 27, verifica-se que à condição de imobilização correspondente à saturação da 

superfície em sAv e usando soluções de AuNPS biotiniladas como sistema de detecção do sinal do 

sensor SPR a duas D.O, em que a segunda é o dobro da primeira, o sinal aumenta com o aumento 

da D.O da solução, uma vez que mais concentrada se encontra a concentração de AuNPS. Observa-

se que a 20 nm existe um aumento bastante significativo do sinal entre as duas soluções. 

Contudo, neste ensaio as soluções de AuNPS biotiniladas encontravam-se secas e 

depositadas no interior do descartável tendo-se verificado que nalguns discos não ocorria a 

ressuspensão total das AuNPS em PBS ficando um pequeno resíduo o que poderá adulterar os 

resultados. Também, por este motivo os resultados obtidos apresentam variabilidade entre si quer 

nas zonas de detecção de um único disco como entre discos, sendo esta variabilidade mais 

acentuada quanto maior for a D.O da solução em que se encontram as AuNPS biotiniladas. 
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5.3.4 Comparação dos ensaios de avaliação qualitativa e quantitativa 

 
Para se comparar a competência das duas configurações diferentes de ensaios realizados - o 

primeiro, de natureza qualitativa, em que a solução de AuNPS  foi preparada no exterior e introduzida 

no disco junto às zonas de detecção, e o segundo com carácter quantitativo, em que a solução de 

AuNPS se encontrava no interior do disco sob a forma de gotas secas ocorrendo a resuspensão no 

interior do disco descartável – repetiu-se o estudo da variação do diâmetro das AuNPS com a 

configuração deste último para a mesma concentração de AuNPS em solução. 

 

Tabela 12 - Condição de coating  e soluções de AuNPS usadas como amplificadoras de sinal 

à mesma concentração de AuNPS, no interior do disco, para AuNPS de diâmetros iguais a 10 nm, 20 

nm e 30 nm e respectivos ΔθSPR médios, S e CV. 

Condições de Coating 
Solução de AuNPS 

biotiniladas 
AuNPS/mL Biotina/mL n 

ΔθSPR 
médio 
(graus) 

S CV(%) 
Solução 
Tampão 

pH 
[sAv] 

(µg/mL) 
d 

(nm) 
Solução 
Tampão 

D.O 

PB 0,1M  7,0 50 

10 

H20  

3,0 1,8E+13 5,6E+15 27 0,36 0,05 14,9 

20 12,5 2,0E+13 1,4E+16 27 0,92 0,14 15,0 

30 30,0 2,0E+13 2,5E+16 27 1,21 0,13 11,1 

 

 
Na Tabela 12, verifica-se que à condição de imobilização correspondente à saturação da 

superfície em sAv e usando soluções de AuNPS biotiniladas como sistema de amplificação do sinal 

do sensor SPR, com aproximadamente a mesma concentração de AuNPS em solução, verifica-se 

que o sinal obtido é crescente com o aumento do tamanho de AuNPS e, devido ao aumento de 

massa de biotina na superfície das AuNPS. Os resultados obtidos, apresentam também alguma 

variabilidade obtendo-se um coeficiente de variância próximo de 15%. 



55 
 

 

 

 

 
Figura 28 - Sinal do sensor SPR obtido para soluções de AuNPS biotiniladas de 10 nm, 20 

nm e 30 nm à mesma concentração de AuNPS, no interior disco, para a condição de imobilização de 

PB 0,1M pH 7,0 de sAv. As medidas experimentais foram obtidos através dos ΔθSPR médios para   

zonas de detecção, obtidos em cada sensograma. 

 

Verifica-se, na Figura 28, que para soluções com aproximadamente a mesma concentração 

em AuNPS, o sinal do sensor SPR aumenta com o aumento do diâmetro das AuNPS devido ao 

aumento de massa e de biotina exposta.  

Os resultados obtidos na análise do efeito da variação das AuNPs para ensaios que 

contemplam uma avaliação qualitativa (Tabela 9 e Figura 25 na secção 5.3.2 Efeito da dimensão das 

nanopartículas) quer para os ensaios de natureza quantitativa do sistema de detecção, confirma-se 

que o comportamento do sinal do sensor é análogo.  

 

5.4 Ensaio utilizando como amostra BSA biotinilada e como sistema de 

detecção a ligação de afinidade estreptavidina-biotina 

 

Realizou-se um ensaio para demonstrar o sistema modelo desenvolvido, com a duração de 

15 minutos (5 minutos de preparação da amostra e 10 minutos de ensaio SPR) com um volume de 

amostra de 1  L. Usaram-se nanopartículas de ouro biotiniladas, como reveladoras do sinal do 

sensor SPR, e BSA biotinilada como amostra ligante da camada saturada em estreptavidina. Este é 

um ensaio típico de inibição, ou seja, concentrações pequenas do inibidor (amostra) proporcionam 

sinais elevados na revelação e vice-versa. 

Neste ensaio usou-se como amostra BSA biotinilada em soluções com diferentes 

concentrações preparadas por diluições seriadas em PBS pH 7,4 (Tabela 6 da secção 4. Materias e 

Métodos). 
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A BSA biotinilada ao atravessar as zonas de detecção liga-se à camada saturante de sAv que 

se encontra imobilizada na superfície do substrato. De seguida, fez-se atravessar uma solução de 

AuNPS como reveladora do sinal do sensor SPR.  

Neste ensaio, a solução das AuNPS foi colocada no interior do disco sob a forma de gotas 

secas. Tendo em conta as particularidades deste processo e o comportamento do sinal do sensor, 

anteriormente discutido, usou-se para este ensaio soluções de AuNPS de 15 nm em solução tampão. 

O comportamento do sinal do sensor SPR aproxima-se de uma curva logística característica 

de ensaios em superfícies, em que quanto mais concentrada estiver a solução da amostra menor é o 

sinal revelado (Figura 29).  

 

 

 

Figura 29 - Variação do sinal do sensor SPR em função da concentração da amostra (BSA 

biotinilada), para a condição de coating a PB 0,1M pH7 e usando uma solução de AuNPS biotiniladas 

de 15 nm com D.O igual a 12. Para cada concentração da amostra foram representados três pontos 

experimentais. 

 

À medida que a solução de BSA biotinilada passa pelas zonas de detecção, as proteínas vão 

se ligando ao substrato revestido pela camada saturante em sAv. 

Posteriormente, quando se faz passar a solução com AuNPS biotiniladas verifica-se que 

estas só se conseguem ligar às sAv disponíveis. Deste modo quanto maior a concentração em BSA 

biotinilada menor o sinal do sensor SPR uma vez que as AuNPS biotiniladas têm menos sítios de 

ligação disponíveis para se ligarem a camada de sAv.  
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6. Conclusões e Perspectivas de Trabalho Futuro 
 

 
Cada vez mais os exames laboratoriais tomam um papel de relevo no sector da saúde, em 

particular os dispositivos médicos para diagnóstico point-of-care (POCT), já que o uso de 

equipamentos portáteis vem facilitar o acesso aos cuidados de saúde, com impacto determinante em 

termos clínicos, operacionais e económicos. Uma vez que os POCT apresentam maior rapidez do 

diagnóstico, o que possibilita uma intervenção clínica mais célere e a referenciação precoce do 

doente para níveis de cuidados diferenciados, permitindo a avaliação da eficácia da terapêutica. O 

principal interesse da utilização de POCT é facilitar o acesso aos cuidados de saúde, sejam eles 

realizados em casa, na farmácia, no consultório médico ou num serviço hospitalar. 

Neste contexto, o desenvolvimento e a construção de biossensores tem sido crucial para o 

crescimento do mercado dos POCT. Assim sendo, esta Dissertação teve como principal objectivo o 

desenvolvimento de uma camada de reconhecimento biológico (BRL) de ligação universal para 

aplicação em imunoensaios utilizando a técnica de Ressonância de Plasmão de Superfície. 

 Para a funcionalização da BRL usou-se o sistema de auto-reconhecimento estreptavidina-

biotina. A elevada afinidade existente entre a estreptavidina e a biotina assegura a formação de um 

complexo praticamente indissociável, permitindo a sua utilização para ínumeras aplicações, 

nomeadamente, para o desenvolvimento de imunoensaios. 

A concepção desta BRL consistiu primeiramente em imobilizar a estreptavidina ao substrato 

de ouro de forma a obter-se uma camada saturante. O processo de imobilização foi optimizado 

através da selecção da solução tampão, pH e concentração de estreptavidina em solução. 

Posteriormente, analisou-se a amplificação do sinal do sensor SPR. Estudou-se a o efeito da 

variação da densidade óptica (D.O) e da dimensão das nanopartículas de ouro (AuNPS) biotiniladas 

no sinal do sensor SPR. Foi observado um comportamento não linear com o tamanho das 

nanopartículas devido ao efeito competitivo entre o aumento de massa com a diminuição de 

concentração das espécies em solução. Sendo que para o mesmo tamanho, o sinal é tanto maior 

quanto maior for a concentração de nanopartículas em solução. 

Com o intuito de se verificar a sensibilidade do sistema de interacção estreptavidina-biotina, 

fez-se um ensaio de inibição em que se usou como amostra BSA biotinilada e como solução 

reveladora do sinal nanopartículas de ouro biotiniladas. Concluiu-se que o sinal do sensor diminui 

com o aumento da concentração de BSA biotinilada, obtendo-se uma curva com comportamento de 

função logística, com duas décadas de intervalo analítico. 

Por outro lado, a aplicação da técnica SPR constituiu uma poderosa ferramenta neste estudo, 

possibilitando a análise do sistema de detecção biomolecular estreptavidina-biotina em tempo real 

sem o uso de reagentes marcadores, revelando sensibilidade e selectividade.  

Apesar das medidas obtidas demonstrarem especificidade e reprodutibilidade dos ensaios, 

obtiveram-se valores dos desvios-padrões e coeficientes de variância próximos do limite aceitável. 

Deste modo, deverá continuar-se a validar os ensaios de forma a tornar os métodos mais precisos e 

assim obter uma BRL estabilizada.  
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Neste seguimento, seria interessante imobilizar indirectamente a estreptavidina ao substrato 

de ouro através de monocamadas auto-organizadas (SAMs) a partir de n-alcanotióis. As SAMs 

conferem estabilidade e reprodutibilidade, evitando que ocorra ligações inespecíficas ao substrato de 

ouro e a desnaturação das proteínas, para além de ser um método de preparação fácil, e existir uma 

ampla variedades de técnicas para a sua caracterização. 
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Anexo A.1- Demonstração da equação de Langmuir 
 
 

Representado pelo símbolo * o substrato e considerando que cada molécula A do adsorvido 

(proteína) o equilíbrio de adsorção/dessorção pode ser representado pela equação A.1: 

 

             (A.1) 

 

No equilíbrio, as velocidades de adsorção e de dessorção são iguais (equilíbrio dinâmico 

entre as moléculas na fase fluida e as entidades adsorvidas na superfície, então: 

 

                                                (A.2) 

   

     (    )       (A.3) 

 

Em que ka e kd são as constantes de velocidade respectivamente da adsorção e da 

dessorção, CA é a concentração molar do adsorvido e ƟA é a taxa de recobrimento da superfície 

considerada como medida da concentração das entidades adsorvidas: 

 

 
   

  

  
 

 
(A.4) 

 

Onde    a quantidade adsorvida e   
  a quantidade máxima adsorvida. Sendo,  

 

 
   

  
  

 
(A.5) 

 

A constante de equilíbrio de adsorção A (a constante de equílibrio de um processo elementar 

reversível é igual à razão das constantes de velocidade no sentido directo e inverso) e rearranjando a 

equação a equação (A.3) obtém-se a equação da isotérmica de Langmuir para a estequiometria de 

adsorção 1/1 (Ramôa Ribeiro et al. 2007):  
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Anexo A.2 – Características das Nanopartículas de Ouro Biotiniladas  
 
 

Tabela A.2.1- Características das Nanopartículas de Ouro Biotiniladas (Cytodiagnostics) 

 

Diameter 
Peak SPR 

Wavelength 
(nm)* 

NPS/ml* 
Wt. 

Conc 
(mg/ml)* 

Molar Ext 
 (M

-1
 cm

-1 
) 

Size 
Dispersity  

(+/-nm) 

Particle 
Volume 
(nm

3
) 

Surface 
Area 
(nm

2
) 

Surface/ 
Volume 

Ratio 

Particle 
Mass (g) 

Molar Mass 
(g/mol) 

Molar 
Concentration* 

O.D 

10 520 2,99E+14 3,04 1,01E+08 <15% 524 314 0,600 1,02E-17 6,11E+06 4,97E-07 50 

15 520 8,19E+13 2,81 3,67E+08 <12% 1770 707 0,400 3,43E-17 2,06E+07 1,36E-07 50 

20 524 3,27E+13 2,66 9,21E+08 <12% 4190 1260 0,300 8,12E-17 4,89E+07 5,43E-08 50 

30 526 8,96E+12 2,46 3,36E+09 <12% 14100 2830 0,200 2,74E-16 1,65E+08 1,49E-08 50 

40 530 3,58E+12 2,33 8,42E+09 <12% 33500 5030 0,150 6,50E-16 3,91E+08 5,94E-09 50 

50 535 1,76E+12 2,23 1,72E+10 <10% 65400 7850 0,120 1,27E-15 7,64E+08 2,91E-09 50 

60 540 9,80E+11 2,15 3,07E+10 <10% 113000 11300 0,100 2,19E-15 1,32E+09 1,63E-09 50 

70 548 6,00E+11 2,09 5,03E+10 <10% 180000 15400 0,086 3,48E-15 2,10E+09 9,95E-10 50 

80 553 3,91E+11 2,03 7,70E+10 <10% 268000 20100 0,075 5,20E-15 3,13E+09 6,49E-10 50 

90 564 2,69E+11 1,99 1,12E+11 <8% 382000 25400 0,067 7,40E-15 4,46E+09 4,46E-10 50 

100 572 1,92E+11 1,95 1,57E+11 <8% 524000 31400 0,060 1,02E-14 6,11E+09 3,19E-10 50 

       *10 nm: Peak SPR Wavelength 515-520 

 


