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RESUMO 

 

A co-circulação de Dengue virus, Zika virus, Yellow fever virus, Chikungunia virus e 

Mayaro virus tem causado grande impacto na saúde pública brasileira e mundial. Os programas 

de controle e prevenção de arboviroses e estudos epidemiológicos poderiam ser muito 

beneficiados e aperfeiçoados com a utilização de metodologias de detecção direta dos vírus em 

mosquitos, pois possibilitaria uma vigilância mais precisa nas populações de vetores ao longo do 

tempo. Porém, os métodos de diagnósticos hoje disponíveis, apesar de possuírem alta 

sensibilidade e especificidade são, em sua maioria, onerosos, demandam treinamento específico 

para aplicação e interpretação e não provem um diagnóstico rápido. Neste contexto, o 

desenvolvimento de novas tecnologias de biossensores que apresentem benefícios quanto ao 

tempo de análise, sensibilidade e simplicidade de manipulação têm sido objeto de pesquisa nas 

esferas pública e privada. A partir deste fato, este trabalho propõe desenvolver e analisar a 

eficácia de metodologias de funcionalização de nanobastões de ouro (NBs) com anticorpos 

específicos anti-DENV2 e anti-flavivirus para testar a capacidade de detecção de ligação 

anticorpo-partícula viral. A detecção de biomoléculas ligadas às nanopartículas de ouro (AuNPs), 

tais como proteínas e anticorpos, pode ser feita a partir da análise do seu espectro de absorção. 

Para isso, nanobastões de ouro foram sintetizados, funcionalizados a 4 mM de polietilenoimina, 

conjugados a 0,4 μg/mL de anticorpos e incubados com 103 UFP/mL de vírus. Os dados foram 

obtidos através da leitura da ressonância plasmônica de superfície localizada em espectrômetro de 

varredura UV-Vis. A síntese dos nanobastões, que utilizou o método de crescimento com 

sementes com a utilização de diferentes agentes redutores, mostrou-se reprodutível. Além disso, 

um deslocamento muito expressivo no pico de absorção foi observado quando biossensores 

contendo anti-flavivirus foram incubados em solução com DENV2 e ZIKV, mas não foi 

observado após incubação com MAYV, um Alphavirus utilizado como controle negativo. Como 

esperado, nos biossensores contendo anti-DENV2 o deslocamento foi observado apenas na 

presença de DENV2, demonstrando a especificidade dos anticorpos utilizados. Na presença de 

soro humano diluído 1:3200 e macerado de mosquito diluído 8x, contendo DENV2 ou ZIKV, o 

limite de detecção estimado foi de 100 UFP/mL. Assim, sugere-se que os nanobastões de ouro 

apresentam potencial para o desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico mais rápidos, 

precisos e práticos que as técnicas já existentes e viabilizar estudos de vigilância da virologia em 

mosquitos.
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ABSTRACT 

 

The co-circulation of Dengue virus, Zika virus, Yellow fever virus, Chikungunia virus 

and Mayaro virus has a major impact on Brazilian and world’s public health. Arbovirus 

prevention and control programs and epidemiological studies can be greatly benefited and 

improved by the use of direct virus detection methodologies in mosquitoes, as would enable 

more accurate monitoring of vector populations over time. The diagnostic methods available 

today, despite having high sensitivity and specificity, are mostly costly, require specific 

training for application and interpretation and do not provide a rapid diagnosis. In this 

context, the development of new biosensor technologies that present benefits regarding the 

time of analysis, sensitivity and simplicity of manipulation have been the object of research in 

the public and private spheres. From this fact, this work proposes to develop and analyze the 

effectiveness of functionalization methodologies of gold nanorods with specific anti-DENV 

and anti-flavivirus antibodies to test the ability to detect binding antibodies-viral particle. The 

detection of biomolecules bound to gold nanoparticles (AuNPs), such as proteins and 

antibodies, can be done from analysis of the absorption spectrum. For this, gold nanorods 

(NRs) were synthesized, functionalized to 4 mM polyethyleneimine, conjugated to 0.4 μg/mL 

of antibodies and incubated with 10
3 

PFU/mL virus. The data were included by reading the 

surface plasmon resonance localized in the UV-Vis scanning spectrometer. The synthesis of 

nanorods, which use the seed-mediated method using different reducing agents, was 

reproducible. In addition, one of the most expressive peaks occurred when anti-flavivirus-

containing biosensors were incubated in solution with DENV2 and ZIKV but were not 

incubated with MAYV, an Alphavirus use as a negative control. As expected, in the 

biosensors containing anti-DENV2 the displacement was only in the presence of DENV2, 

demonstrating a specificity of the antibodies used. In the presence of a 1:3200 diluted human 

serum and 8x diluted mosquito maceration containing DENV2 or ZIKV, the estimated 

detection limit was 100 PFU/mL for both. Thus, the gold nanorods have the potential to 

develop new diagnostic methods, faster and more precious, than existing techniques and 

enable studies of virology vigilance in mosquitoes. 
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INTRODUÇÃO 

1. Gênero Flavivirus 

 

 O gênero Flavivirus tem seu nome derivado do termo flavus, que significa amarelo em 

latim, devido a icterícia causada pela infecção do vírus da febre amarela (HUANG et al., 

2014; TOMAR; MUDGAL; FATMA, 2017). Todos os membros deste gênero compartilham 

sítios antigênicos comuns, o que originalmente formaram a base para a sua classificação. 

Entretanto, por testes que utilizam anticorpos monoclonais é possível distinguir vírus 

individuais bem como subgrupos de vírus intimamente relacionados (KNIPE et al., 2001).  

 Em 1974, com base em métodos tradicionais de classificação, os Flavivirus foram 

classificados como da família Togaviridae pelo Comitê Internacional de Taxonomia de vírus 

(FENNER et al., 1974). No entanto, por meio de estudos do genoma, estrutura, ciclo e 

multiplicação viral, estes vírus foram identificados como suficientemente distintos e então, 

reclassificados em 1984 como membros da família Flaviviridae (SOLOMON; MALLEWA, 

2001; WESTAWAY, E. G., BRINTON, M. A., GAIDAMOVICH, 1985).   

 Esse gênero é constituído por aproximadamente 70 vírus diferentes e grande parte deles 

é transmitido para humanos por artrópodes, infectando uma variedade de hospedeiros por 

meio da picada de mosquitos ou carrapatos (COOK et al., 2012). Tais vírus podem causar 

várias doenças e, por isso, alguns são de grande importância e muito conhecidos como, 

Dengue virus, Zika virus, Japanese encephalitis virus, West Nile virus e Yellow fever virus 

(MACKENZIE; GUBLER; PETERSEN, 2004).  
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1.1. Estrutura Viral 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Os vírus do gênero Flavivirus apresentam-se como partículas esféricas de 

aproximadamente 50 nm de diâmetro (Figura 1) (SMITH et al., 1970). São vírus envelopados 

e que possuem genoma de RNA fita-simples senso positivo de 11 kilobases (Kb), contendo 

uma única janela aberta de leitura que codifica uma poliproteína que posteriormente é clivada 

em 3 proteínas estruturais – C (capsídeo), prM (membrana) e E (envelope) e sete proteínas 

não estruturais (Figura 2). (SIROHI et al., 2016).  

 A proteína “C”, com aproximadamente 11 kDa, é responsável pela encapsidação do 

genoma viral (MA et al., 2004), já a glicoproteína “prM” (19 kDa) é muito importante no 

processo de maturação viral. Ela é clivada em um sítio próximo a membrana pela protease 

furina do hospedeiro, assim, uma porção “M” fica ancorada à membrana e uma molécula “pr” 

permanece associada ao virion até ser secretada. Após a secreção da célula hospedeira, a 

proteína “pr” se desassocia, ocorrendo a maturação dos vírus. Ainda, a proteína “M” 

juntamente com a proteína “E” compõem a estrutura externa do vírus e esta clivagem evita 

que o vírus promova fusões de membrana antes de ser liberado das células (SCREATON et 

al., 2015).  

   

 

Proteína E 

(dímero) 

Proteína 

M 

Proteína C 

ssRNA (+) 

 

Figura 1. Estrutura da partícula viral de Flavivirus. A partícula viral é composta por três proteína 

estruturais: proteína de envelope (E) disposta em dímeros; a proteína associada à membrana (M) e a 

proteína do nucleocapsídeo (C). O genoma de RNA fita-simples de polaridade positiva se encontra dentro 

do nucleocapsídeo. Fonte: adaptado de http:// http://viralzone.expasy.org/ 

 



Ribeiro, E. M. C.________________________________________________________Introdução 

 
 

17 
 

 

Figura 2 Organização do genoma de Flavivirus e topologia de membrana da célula hospedeira. A ORF que 

codifica a poliproteína do vírus da dengue e as estruturas secundárias previstas das regiões 5ʹ e 3ʹ não traduzidas 

(NTR) estão representadas no topo do painel. A clivagem da poliproteína por peptidases de sinal celular é 

indicada por uma tesoura; as setas denotam a clivagem pela protease viral, enquanto a seta vertical preta indica 

clivagem pela furina da protease residente no aparelho de Golgi. O ponto de interrogação indica uma clivagem 

da poliproteína de DENV realizada por uma protease desconhecida. As proteínas estruturais de DENV, proteína 

C, prM e proteína E do envelope são constituintes do virion; as sete proteínas não estruturais – NS1, NS2a, 

NS2b, NS3, NS4a, NS4b e NS5 –, estão associadas à replicação do RNA viral e à expressão das proteínas virais. 

Adaptado de NEUFELDT et al., 2018. 

  

 A proteína “E” possui tamanho aproximado a 60 kDa e é responsável pela indução de 

anticorpos neutralizantes e por promover a adsorção e de entrada do vírus nas células (REY et 

al., 1995; MODIS et al., 2005; GROMOWSKI et al 2008; SIROHI et al., 2016). Estas 

proteínas mudam de conformação de maneira irreversível ao se fusionarem com membranas 

do hospedeiro e podem ser divididas em duas classes: Classe I e Classe II (KLENK; 

GARTEN, 1994). 

 Na classe I as proteínas são ativadas por clivagem proteolítica (KLENK; GARTEN, 

1994). Enquanto na classe II as proteínas são estruturalmente conservadas e sua mudança de 

conformação é induzida por baixo pH (HERNANDEZ; HOFFMAN; WOLFSBERG, 1996). E 

é nesta classe que se classifica a proteína E (KANAI et al., 2006), que possui cerca de 500 

aminoácidos, dos quais 400 aminoácidos da porção N-terminal formam o ectodomínio 
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(MODIS et al., 2003). Este pode ser dividido em três domínios estruturais (Figura 3) que 

possuem importantes funções na ligação a receptores, na entrada e na montagem dos vírus 

(HERNANDEZ; HOFFMAN; WOLFSBERG, 1996; PIERSON et al., 2007). 

O domínio I pode ser responsável pelo rearranjo da conformação da proteína necessário 

para que a fusão ocorra (MUKHOPADHYAY et al., 2005) e o domínio II parece promover a 

fusão entre membranas viral e do hospedeiro (MUKHOPADHYAY, et al., 2003). O domínio 

III, por sua vez, fica saliente a partir da superfície facilitando a sua ligação a receptores 

celulares (MUKHOPADHYAY et al., 2005). Além disso, este domínio parece apresentar 

epítopos específicos, que induzem principalmente anticorpos neutralizantes (OLIPHANT et 

al., 2007). 

 

Figura 3 A estrutura da proteína E de dengue virus. Subunidades individuais de proteína E composta por três 

domínios beta-barril denominados: I (EDI; vermelho), II (EDII; amarelo) e III (EDIII; azul), com a proteína 

nativa formando uma cauda de homodímero que se encontra sobre a superfície do vírus. Adaptado de WAHALA 

et al., 2012. 

 

 Além disso, a clivagem da poliproteína dá origem também a sete proteínas não 

estruturais – NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b e NS5 (CHAMBERS et al., 1990; 

PUGACHEV et al., 2003). A NS1, durante a fase aguda da infecção pelo vírus da dengue, é 

encontrada circulando no soro de pacientes em concentrações detectáveis por métodos 

imunoenzimáticos. Além disso, é a única proteína não estrutural que reside no lúmen do 

retículo endoplasmático (RE), e, assim como a NS2A, é essencial para a replicação do 

genoma viral e produção de partículas infecciosas; A subunidade de protease de serina, NS2B 

atua como um co-fator para a protease de serina NS3 e a recruta para as membranas de ER; A 

NS3 é uma proteína multifuncional com protease, nucleotídeo 5'-trifosfatase (NTPase), RNA 

5'-trifosfatase e atividades de helicase; A NS4A é uma proteína integral da membrana com 

atividade indutora de curvatura da membrana; o peptídeo 2K atua como um peptídeo de sinal 

Peptídeo de fusão 
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para inserção de NS4B co-translacional na membrana do RE; A NS4B é uma proteína sem 

atividade enzimática relatada que interage com a NS3 e é absolutamente necessária para a 

replicação do genoma viral; A NS5 consiste de um domínio N-terminal que possui as 

atividades envolvidas no capeamento do 5’-RNA e na metilação do genoma viral, e um 

domínio C-terminal com atividade da RNA polimerase dependente de RNA responsável pela 

síntese de RNA viral (NEUFELDT et al., 2018). 

 

1.2. Multiplicação Viral 

 

 A partir do momento que um vírus se adere a uma célula hospedeira permissiva tem-se 

o início do ciclo de multiplicação viral. Os virions penetram na célula, por um mecanismo 

mediado por endocitose, por meio da interação da proteína do envelope com receptores da 

superfície das células do hospedeiro. Os receptores ou fatores de ligação que foram 

identificados em células alvo relevantes incluem (Figura 4): (a) o antígeno CD209 de lectina 

do tipo C (também conhecido como DC-SIGN), que é explorado pelos quatro sorotipos de 

dengue virus (DENV) e vírus do Oeste do Nilo (WNV do inglês “West Nile virus”) para se 

ligar a células dendríticas; (b) o receptor de manose, descrito como um receptor de DENV em 

macrófagos; (c) membros da família de receptores de fosfatidilserina TIM (Imunoglobulina de 

células T e domínio da mucina, do inglês T-cell immunoglobulin and mucin domain) e TAM 

(receptor tirosina quinase - Tyro3, Axl, e Mer), facilitando a infecção por DENV das células 

epiteliais primárias e a entrada do Zika vírus (ZIKV) nas células da placenta e fibroblastos; e 

(d) proteoglicanas de heparam sulfato (HSPG do inglês “Heparin Sulfate Proteoglycans”) 

(NEUFELDT et al., 2018).  

 

Figura 4 Receptores ou fatores de ligação que foram identificados em células alvo relevantes Adapatada de 

Neufeldt et. al., 2018. 
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 A proteína “E” é responsável tanto pela ligação ao receptor da célula hospedeira quanto 

pela fusão das membranas viral – hospedeiro (HEINZ; ALLISON, 2000). No endossoma, o 

pH baixo induz uma mudança conformacional irreversível e estável na proteína E, que 

Figura 5 Ciclo de multiplicação de Flavivirus. 1. Partículas totalmente maduras e algumas parcialmente 

maduras são infecciosas. 2. Os vírus se ligam aos receptores na superfície da célula. 3. Ocorre a endocitose dos 

vírus mediada por receptores. 4. Devido ao baixo pH dentro dos endossomas, ocorre a fusão de membranas 

viral-celular mediada por proteínas virais, resultando na liberação do RNA viral no citoplasma (desnudamento) 

e apresentado ao retículo endoplasmático rugoso 5. O genoma viral é traduzido em uma única poliproteína que 

é processada por proteases do vírus e da célula hospedeira. 6. O RNA é replicado por proteínas não-estruturais 

do próprio vírus 7. O RNA recém-sintetizado é subsequentemente empacotado pela proteína do capsídeo (C), 

formando um nucleocapsídeo. 8. A montagem do vírus ocorre na membrana do Reticulo endoplasmático, no 

qual a proteína do capsídeo e o RNA viral são envolvidos por glicoproteínas e pela membrana da organela para 

formar partículas virais imaturas. 9. Partículas virais imaturas utilizam a via secretora da célula hospedeira e 

sob o baixo pH do Complexo de Golgi a proteína precursora prM é clivada em proteína M, completando a 

maturação do vírus. Os vírus maduros são então liberados das células por exocitose. Adaptado de SCREATON 

et. al., 2015. 
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catalisa a fusão das membranas lipídicas do envelope viral com a membrana endossomal, 

liberando o genoma viral em um processo denominado, desnudamento (BRESSANELLI et 

al., 2004; CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006b; STIASNY; HEINZ, 2006). Então, o RNA viral, 

por ser senso positivo e semelhante a um RNA mensageiro, é traduzido e a poliproteína 

processada em dez proteínas (estruturais e não-estruturais) (REY et al., 1995). 

 Seguindo vias metabólicas da célula hospedeira, e com auxilio das proteínas não 

estruturais, o RNA, agora senso negativo, é replicado (MACKENZIE; KHROMYKH; 

WESTAWAY, 2001) e as novas moléculas são envoltas pelas proteínas estruturais. Estas 

partículas imaturas possuem heterodímeros de proteína e um precursor da proteína M (prM) e 

utilizam a via secretora da célula hospedeira e migram para o aparelho de Golgi. Nele 

encontram um ambiente de baixo pH, que auxilia na clivagem mediada por uma protease 

celular de prM para M (furina), culminando na maturação do vírus (ELSHUBER et al., 2003; 

HEINZ; ALLISON, 2000). As partículas virais são então liberadas por exocitose capazes de 

infectar novas células (Figura 5) (STIASNY; HEINZ, 2006). 

 

1.3. Transmissão 

 

Os vetores dos Flavivírus são membros do subgênero Stegomyia, que inclui algumas 

espécies como, Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes polynesiensis. Entretanto, os dois 

primeiros são responsáveis pela maior parte da transmissão, segundo dados epidemiológicos 

(RIGAU-PÉREZ et al., 1998). Os mosquitos possuem uma fase aquática em estágio imaturo e 

uma fase terrestre na fase adulta, que é a fase em que ocorrem o acasalamento, alimentação de 

sangue e oviposição (HIGA, 2011).  

O A. aegypti é antropofílico, vive em habitats urbanos e, ao contrário dos demais 

mosquitos, se alimenta no período diurno. O macho e fêmea são fitófagos, ou seja, 

alimentam-se de plantas, porém, a fêmea necessita de sangue para que ocorra a maturação dos 

ovos (PONLAWAT; HARRINGTON, 2005; SUWONKERD et al., 2006). Ainda hoje, 

primatas africanos e asiáticos são reservatórios naturais dos vírus dengue. No entanto, com a 

ampla distribuição geográfica de mosquito do gênero Aedes, especialmente em áreas urbanas, 

os vírus da dengue são hoje completamente adaptados a humanos e perderam a necessidade 

de um ciclo zoonótico (MACKENZIE; GUBLER; PETERSEN, 2004). 
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O A. albopictus, por sua vez, apesar de ser um vetor secundário foi o principal 

responsável por disseminar a dengue para regiões mais frias. Isso porque, ele tolera baixas 

temperaturas, é capaz de hibernar e se abrigar em micro-habitats (KNIPE et al., 2001). Este 

vetor não é doméstico como o A. aegypti, uma vez que tem preferência por depositar seus 

ovos em ocos de árvores e tem hábitos antropofílicos e zoofílicos fora dos domicílios 

(BARRETO; TEIXEIRA, 2010). 

Diferentemente dos demais Flavivirus, os ZIKV podem ser transmitidos por outras 

formas que não envolvem mosquito vetor, tais como: transmissão sexual (MUSSO et al., 

2015a), transfusão sanguínea (MUSSO et al., 2014) e transmissão perinatal (BESNARD et al., 

2014). Ainda, alguns Flavivirus que incluem Tick-borne encephalitis virus, Powassan virus, 

Omsk hemorrhagic fever virus e Kyasanur Forest disease virus, podem causar encefalites 

meningites e/ou febre hemorrágica transmitidas por carrapatos, sendo encontrados 

principalmente na Europa Ocidental, Sibéria Ocidental e Extremo Oriente (ROBERTSON et 

al., 2009). 

 

1.4. Ciclo de multiplicação em hospedeiros invertebrados 

 

Em 1976, foi demonstrado a transmissão horizontal de DENV2 em mosquitos, na qual a 

infecção do mosquito fêmea ocorre após picada e subsequente ingestão de sangue de uma 

pessoa infectada com o vírus, mas tal infecção não causa efeito direto sobre o vetor. O vírus 

percorre o organismo do mosquito e ao chegar ao intestino médio, se liga aos receptores de 

células do epitélio, nas quais se replica e então, é liberado para a hemocele (CARRINGTON; 

SIMMONS, 2014). 

Na hemocele o vírus é capaz de infectar outros tecidos como, glândula salivar e trato 

genital. E após o intervalo de 7-10 dias pós-infecção o mosquito torna-se infectante e 

disseminador eficiente do vírus. No momento da picada, o vírus é liberado na saliva do vetor 

causando a infecção do hospedeiro (CARRINGTON; SIMMONS, 2014; GUBLER; ROSEN, 

1976; PUTNAM; SCOTT, 1995; ROSEN, 1987). 

Esta inoculação ocorre quando o mosquito injeta nos tecidos do hospedeiro uma porção 

de saliva que contem agentes vasoativos e anestésicos. Eles são importantes para garantir a 

eficiência na alimentação, uma vez que aumenta a disponibilidade de sangue no local e 

diminuem a percepção do hospedeiro frente a picada (RIBEIRO et al., 2007).  Ainda, na 

glândula salivar os genes quimiossensoriais que modulam a replicação do vírus são regulados 
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e, consequentemente, afetam a transmissão do DENV em humanos (RAMIREZ; 

DIMOPOULOS; SIM, 2012). 

Além disso, o vírus presente no trato genital pode infectar os ovos no momento da 

oviposição pela transmissão transovariana, resultando em novos mosquitos já infectantes 

(WOODRING; HIGGS; BEATY, 2005). Este tipo de transmissão é responsável pela 

manutenção do vírus circulante na natureza nos períodos interepidêmicos, fato este que 

enfatiza a relevância do controle larval, já que podem se tornar um reservatório viral. Além da 

importância de examinar a possibilidade de usar a presença de infecção viral em estágios 

imaturos, bem como nos insetos adultos para alerta precoce e ação para frenar ou prevenir os 

surtos (LEE & A. ROHANI, 2005). 

 

1.5. Ciclo de multiplicação em hospedeiros vertebrados 

 

Após a inoculação da picada de um mosquito infectado, os vírus se multiplicam nos 

tecidos do hospedeiro próximos ao local da picada. Em seguida, os vírus se replicam em 

monócitos e/ou macrófagos, resultando em uma viremia primária e uma subseqüente infecção 

de tecidos periféricos (KING et al., 2007). 

O sistema imune inato é a primeira resposta do hospedeiro frente a uma infecção, nele 

estão, células Natural Killers (NK), células dendríticas, macrófagos e monócitos. E ainda, o 

sistema do complemento, que pode também participar da resposta imune adaptativa. Além 

disso, a infecção por Flavivirus pode desencadear um efeito de modulação de proteínas do 

sistema imune e ainda, utilizar vários mecanismos que restringem a resposta imune do 

hospedeiro e auxiliam na replicação viral. Entretanto, os mecanismos como isso ocorre ainda 

não foram elucidados completamente e necessitam de mais estudos  (YE et al., 2012a). 

Na patogênese dos flavivírus neurotrópicos, como ZIKV, WNV e vírus da encefalite 

japonesa, após a amplificação periférica, o vírus entra na circulação e invade o sistema 

nervoso central (SNC), causando neuroinflamação e, consequentemente, danos a este sistema 

(KING et al., 2007). Contudo, não se tem conhecimento claro de quais os mecanismos 

utilizados, apenas evidencias de que podem infectar o SNC por meio de leucócitos, 

transpassamento pela barreira hematoencefálica ou por transporte axoanal retógrado do 

sistema nervoso periférico (KING et al., 2007). 
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Com a infecção viral, vários mecanismos de resposta imunológica podem ser 

desencadeados no SNC (KREUTZBERG, 1996). Em uma resposta imune inata o combate à 

infecção viral é realizado, principalmente, por micróglia (linhagem de macrófago residente no 

SNC) e astrócitos (SIMARD; RIVEST, 2004). Eles expressam receptores celulares 

importantes para o reconhecimento do vírus e apresentação do antígeno às células T e ainda 

são capazes de produzir Fator de Necrose Tumoral (TNF), Óxido Nítrico (NO), entre outros 

mediadores importantes para conter a infecção (JANA et al., 2001; SCHONEBOOM; LEE; 

GRIEDER, 2000; OLSON; MILLER, 2004). 

A maioria dos anticorpos neutralizantes contra os vírus do gênero Flavivirus é dirigida 

contra a proteína E, domínios II e III, principalmente, e inibem o ataque, a internalização e a 

multiplicação viral (COLOMBAGE et al., 1998). Na infecção por ZIKV os anticorpos IgG 

podem ser encontrados entre 7-11 dias após o aparecimento dos sintomas enquanto as IgM 

são encontradas após 2-3 dias (ALCON et al., 2002). 

Já os anticorpos IgM específicos para DENV podem aparecer com aproximadamente 3 

dias e se tornam mais presentes no quinto dia após infecção (ALCON et al., 2002) e os níveis 

no sangue deste anticorpo continuam a aumentar por mais alguns dias e pode persistir por 

meses (6 meses em infecção primária e 4 meses em infecção secundária) (PRINCE; MATUD, 

2011). Por sua vez, as IgGs podem ser detectadas após 10 dias do início da primeira infecção, 

mas pode aumentar rapidamente em uma segunda infecção e permitir um diagnóstico 

diferencial entre infecções primárias e secundárias quando comparadas com níveis de IgM 

(HUNSPERGER et al., 2009; WHO, 2009). 

Na existência de anticorpos neutralizantes adquiridos em uma infecção anterior, o vírus 

tem acesso a outras células imunes (monócitos e macrófagos) e a doença pode evoluir para 

dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue (MAROVICH et al., 2001). Isso porque 

anticorpos produzidos para combater um sorotipo serão sempre protetores contra este 

sorotipo, entretanto, apenas serão eficientes no combate a outros sorotipos no início da 

infecção (GUY; ALMOND, 2008). Depois disso, os anticorpos opsonizam as partículas 

virais, fazendo com que sejam reconhecidos por células fagocitárias e aumentem as taxas de 

infecção. Tal fenômeno é conhecido como intensificação dependente de anticorpos ou ADE, 

derivada da abreviação do termo cunhado em inglês “antibody dependent enhancement” 

(CLYDE; KYLE; HARRIS, 2006a). 
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1.6  Manifestações clínicas 

 

As arboviroses geralmente apresentam duas fases de infecção. A primeira fase 

caracteriza-se por 4-7 dias de febre, artralgia e leucopenia e, muitas vezes, não desenvolve 

para uma próxima fase, culminando em uma doença leve e com sintomas comuns entre as 

arboviroses, ou seja, inespecífica. Já na segunda fase, o individuo infectado pode apresentar 

encefalite, erupção cutânea, hemorragia, envolvimento do fígado e dos rins e aumento no 

nível de leucocitos no sangue, podendo apresentar as formas mais graves das doenças. A 

resposta humoral é iniciada logo após a infecção e pode garantir imunidade duradoura e 

impedir uma re-infecção pelo mesmo vírus (KASLOW; STANBERRY; LE DUC, 2014). 

A dengue é uma doença causada por cinco sorotipos diferentes e o DENV após ser 

transmitido pela picada do mosquito passa por um período de incubação de 4-7 dias no 

organismo do hospedeiro. Durante este período a Dengue pode se manifestar de forma 

assintomática e, mais comumente, de forma sintomática, o que depende da cepa do vírus, 

idade e condição imunológica do indivíduo (SINGHI; KISSOON; BANSAL, 2007). Além 

disso, a proteína NS1 circula em altos níveis na corrente sanguínea de pacientes durante a fase 

aguda da doença, o que sugere que esta proteína pode estar envolvida na fisiopatologia da 

infecção do DENV (ALCON et al., 2002). 

As manifestações sintomáticas incluem dengue clássica (DC), febre hemorrágica da 

dengue (FHD) e síndrome do choque da dengue (SCD) (MC BRIDE; BIELEFELDT-

OHMANN, 2000). A dengue clássica pode causar sintomas como febre, calafrios, cefaleia, 

dor nos olhos, no corpo e nas articulações, além de náuseas, vômitos, ou erupções cutâneas 

(COBRA et al., 1995). Por outro lado, a dengue hemorrágica é caracterizada, principalmente, 

por febre alta e hemorragia, podendo agravar para falência do sistema circulatório. Em alguns 

casos ainda mais graves, pode ocorrer o extravasamento do plasma sanguíneo, resultando na 

chamada síndrome do choque da dengue (WHO, 1997). 

 Dengue hemorrágica e Síndrome do choque da dengue ocorrem mais comumente em 

infecção secundária por um sorotipo diferente (KALAYANAROOJ et al., 1997). Tal fato 

pode ser explicado em parte pelo fenômeno conhecido como ADE, um complexo 

imunopatológico desencadeado por infecção sucessiva com diferentes sorotipos virais 

(HOLMES; BURCH, 2000). Entretanto, formas mais graves também podem ocorrer em 

pacientes com infecção primária (THEIN et al., 1997). 
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A febre Zika em humanos muitas vezes é assintomática. Mas, quando sintomática, pode 

ser acompanhada por febre, erupção maculopapular, cefaleia, conjuntivite, mialgia e artrite. 

Entretanto, os sintomas, de forma geral, se apresentam de maneira não específica, exibindo 

similaridade com outras arboviroses e assim, dificultando o diagnóstico (PLOURDE; 

BLOCH, 2016). 

Os sintomas aparecem após um período de incubação de 3 a 12 dias e, geralmente, são 

leves e permanecem por 4 a 7 dias (KOOL et al., 2009; FARIA et al., 2016). E segundo 

Mansuy e colaboradores (2017) a viremia de ZIKV pode persistir por mais de 28 dias após o 

início dos sintomas. Com isso, as recomendações utilizadas para reduzir o risco de 

transmissão do ZIKV devem ser modificadas, prolongando, por exemplo, do período de teste 

de detecção direta dos vírus em amostras de sangue total provenientes de doação sanguínea 

(MANSUY et al., 2017). 

Além disso, pode surgir formas mais graves como Síndrome de Guillain-Barré (SGB), 

uma doença autoimune séria que causa paralisia flácida aguda ou subaguda, desencadeada por 

alguma infecção (BARZON et al., 2016; OEHLER et al., 2014).  Um estudo realizado na 

Polinésia Francesa entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014 por Cao-Lormeau e 

colaboradores demonstrou que todos os 42 pacientes diagnosticados com SGB apresentavam 

anticorpos neutralizantes contra ZIKV. E 93% dos pacientes apresentavam IgM contra ZIKV, 

bem como 88% dos pacientes relataram sintomas semelhantes a febre Zika num período de 6 

dias antes do aparecimento dos sintomas neurológicos característicos de SBG. Dessa maneira, 

os autores sugeriram que os pacientes tiverem uma infecção recente por ZIKV e, portanto, a 

incidência SGB pode ser relacionada a infecção por este vírus (CAO-LORMEAU et al., 

2016). 

Ainda, durante os surtos recentes de febre Zika foi observada a associação entre 

infecção por ZIKV e malformações congênitas, incluindo a microcefalia em fetos e recém-

nascidos (CALVET et al., 2016). Essa associação já foi apoiada por vários casos relatados, 

uma vez que em alguns deles a infecção por ZIKV foi confirmada em laboratório em amostras 

de tecido fetal, placenta, líquido amniótico no caso de gravidez interrompida e também no 

cérebro de fetos com microcefalia (MLAKAR et al., 2016). Contudo, não se tem 

conhecimento das sequelas a longo prazo desencadeadas por esta malformação (BARZON et 

al., 2016). 
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1.7. Epidemiologia 

 

Para doenças transmitidas por mosquitos, temperaturas elevadas melhoram as taxas de 

reprodução dos vetores e prolongam o período anual de procriação dos mesmos (BESERRA 

et al., 2009; HAWLEY, 1988) além de reduzir o período de incubação dos vírus (ROHANI et 

al., 2009). Consequentemente, nos últimos 50 anos as mudanças demográficas e sociais 

influenciadas pelo aquecimento global, alterações climáticas, crescimento da população 

mundial, facilidade de mobilidade entre países e territórios e a urbanização desordenada, têm 

sido associadas a fatores responsáveis pelo aumento de arboviroses como um problema 

mundial de saúde pública. Esta urbanização, associada a habitações precárias e danos em 

redes de água e esgoto contribuíram para a criação de um ambiente propicio para o aumento 

da transmissão de doenças transmitidas por mosquitos em centros urbanos de regiões tropicais 

(DE PAULA, 2004). 

Em 2016, foram relatados casos de febre amarela silvestre no Brasil e alguns outros 

países da América Latina, culminando na intensificação da vacinação das pessoas que entram 

em contato com áreas de matas, florestas ou cerrado, de regiões com risco de transmissão da 

doença (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2017). Isso porque, o vírus da febre amarela (YFV do 

inglês Yellow fever virus) é mantido no ambiente em dois ciclos: um ciclo urbano envolvendo 

seres humanos e mosquitos A. aegypti e um ciclo silvestre envolvendo primatas e mosquitos 

de áreas florestais, com infecções humanas tangenciais ao ciclo de transmissão (WHO, 1971).  

No Brasil, os surtos de febre amarela são sazonais e ocorreram entre dezembro e maio. 

Segundo a OMS, no período sazonal de 2016 - 2017, houve a confirmação de 778 casos 

humanos, incluindo 262 mortes, já no mesmo período 2017–2018, a confirmação foi de 

1376 casos humanos, dos quais 483 foram a óbito. E ainda, na atual temporada de 2018 a 

março de 2019, um total de 75 casos humanos confirmados e 17 mortes (23%), foram 

relatados no Brasil nos estados de São Paulo (62), Paraná (12) e Santa Catarina (1) . O 

quadro epidemiológico tornou-se ainda mais complicado devido aos surtos concomitantes dos 

vírus Zika, chikungunya e dengue.(WHO, 2019). 

A dengue é uma infecção transmitida por mosquitos urbanos encontrados em regiões 

tropicais e subtropicais ao redor do mundo, motivos pelos quais esta doença é encontrada em 

tais regiões (Figura 6). Sua primeira epidemia foi registrada em 1885, na Austrália 

(CLELAND et al., 1918) e, nos últimos anos, a transmissão tem aumentado principalmente 

nas zonas urbanas, tornando-se uma das principais preocupações de saúde pública 
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internacional. A OMS estima que atualmente possa haver 50-100.000.000 infecções por 

dengue em todo o mundo a cada ano (WHO, 2014). 

Entre os anos de 1980 e 1994 houve um aumento da incidência de Dengue nas 

Américas, sendo as infecções causadas pelos sorotipos DENV1, DENV2 E DENV4 e 

somente no final de 1994 houve o registro de infecção por DENV3 (GUBLER, 1998). No 

Brasil, a disseminação do Aedes aegypti foi o principal fator responsável pelo aumento de 

casos da doença no país. Até o ano 2000, as infecções registradas eram causadas por DENV1 

e 2, mas em dezembro deste ano e novembro de 2001 o DENV3 foi detectado (BARBOSA 

DA SILVA et al., 2002). 

Um estudo realizado em 2010 se baseou na evidência de risco de dengue e nas 

estimativas de infecções aparentes e não aparentes em todo o mundo com base na população 

deste ano. Nele foi previsto que as maiores zonas de risco eram nas Américas e Ásia, com 

13,3 e 66,8 milhões de infecções aparentes e 40,5 e 204,4 milhões de infecções assintomáticas 

de dengue, respectivamente. Na África, com 15,7 milhões de infecções aparentes e 48,4 de 

infecções inaparentes de dengue, a distribuição não se mostrou uniforme, principalmente 

devido à falta de registros de ocorrência da doença nas regiões mais pobres. Entretanto, em 

comparação ao que foi sugerido anteriormente, a Dengue está muito mais difundida neste 

continente e isso pode ser explicado pela condição precária de infraestrutura de algumas 

regiões e temperatura adequada para a transmissão da doença (Figura 6) (BHATT et al., 

2013; BRADY et al., 2012). 

Em relação ao ZIKV, foi nomeado após ter sido isolado na Floresta Zika, em Uganda no 

ano de 1947, do sangue de macaco Rhesus (GALINDO-FRAGA et al., 2015). No ano 

seguinte esse vírus foi isolado de um mosquito da espécie Aedes africanus na mesma floresta 

e, em 1954, a infecção em humanos por este vírus foi descrita na Nigéria (MACNAMARA, 

1954; MARTÍNEZ DE SALAZAR et al., 2016).   

No período de 1983 a 2006, não houveram publicações com relação a febre Zika, até o 

primeiro surto relevante que ocorreu na Ilha Yap, no ano de 2007, no qual, pelo menos, 75% 

da população foi infectada (GALINDO-FRAGA et al., 2015; HAMEL et al., 2015; PAIXÃO 

et al., 2016). A escassez de relatos de casos de febre Zika pode ocorrer, principalmente, 

devido ao diagnóstico realizado de forma inespecífica e sintomatologia semelhante na fase 

inicial da doença a outras arboviroses, como a Dengue e Chikungunya (BARZON et al., 

2016). 
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 Em maio de 2015 os primeiros casos de infecção pelo ZIKV no continente americano 

foram reportados com a confirmação de 17 casos em três estados do Brasil. A partir daí, o 

vírus se espalhou rapidamente para outros países da América do Sul e Central, bem como no 

Caribe, sendo que, de acordo com Organização Pan Americana de Saúde e Organização 

Mundial de Saúde e o Center for Disease Control and Prevention (CDC), até Março de 2019, 

48 países e territórios nas Américas relataram transmissão autóctone de ZIKV (Figura 7) 

(MARTÍNEZ DE SALAZAR et al., 2016; PAHO/WHO, 2017). Entretanto, deve-se 

considerar a possibilidade de surgimento de estirpes mais virulentas, uma vez que já foram 

reportadas alterações genômicas anteriores (FAYE et al., 2014).  

 Ainda, a alta transmissibilidade e as mudanças nos ecossistemas associados à ocupação 

humana transformaram essas doenças em grandes desafios para a saúde pública. A entrada 

dos arbovírus, ZIKV e chikungunya vírus (CHIKV), em países endêmicos à dengue impactam 

consideravelmente os serviços de saúde, levando a consequências econômicas, políticas e 

sociais negativas (FULLER et al., 2017; RODRIGUEZ-MORALES; VILLAMIL-GÓMEZ; 

FRANCO-PAREDES, 2016; VEGA et al., 2019). 

 

Figura 6 Panorama da distribuição mundial de casos dengue relatados nos últimos meses de 2018 e início de 

2019. Imagem adaptada de DengueMap – A CDC Health-Map Collaboration. 

(https://www.healthmap.org/dengue/en/, acessado em abril, 2019. 

https://www.healthmap.org/dengue/en/
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Figura 7 Panorama da distribuição mundial de casos de febre Zika relatados até o início de 2019. Imagem 

adaptada de Zika Travel Information – A CDC Traveler’s Health. (https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-

travel-information, acessado em abril de 2019). 

 

 Segundo Leta e colaboradores, até 2018 o número total de países ou territórios que 

relataram ocorrências autóctones transmitidas por vetores foi de 85 para Zika, 111 para 

dengue, 106 para Chikungunya e 43 para febre amarela. A maioria desses países está 

localizada em partes tropicais e subtropicais do globo, o que coincide com áreas de maior 

incidência do mosquito vetor. Além disso, a ocorrência de pelo menos uma das arboviroses 

consideradas foi relatada em 146 (58,4%) países ou territórios, dos quais 123 (49,2%) 

relataram múltiplas doenças (Figura 8) (LETA et al., 2018). 

 A transmissão de DENV, ZIKV, YFV e CHIKV ocorre principalmente em áreas 

urbanas e peri-urbanas - geralmente consistindo em distritos grandes e heterogêneos. Dessa 

forma, torna-se necessário uma ferramenta que identifique áreas prioritárias de ação, 

particularmente onde as intervenções devem começar, e idealmente inclui um teste rápido de 

diagnóstico capaz de distinguir entre as diferentes doenças transmitidas pelo Aedes. Na 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information
https://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information
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presença de alarmes preditivos de surto, um método que permita intervenções direcionadas 

provavelmente aumentaria a eficiência dos recursos disponíveis (OLLIARO et al., 2018). 

 

 

Figura 8 Panorama da distribuição mundial de casos de Dengue, Zika, Febre amarela, Chikungunya e Rift 

Valley relatados até 2018. O mapa mostra as ocorrências das arboviroses selecionadas, sem ocorrência, 

mostradas em branco, para a ocorrência de todas as doenças as arboviroses selecionadas, mostradas em 

vermelho. Adaptado de (LETA et al., 2018). 

 

2. Diagnóstico 

 

O diagnóstico clínico dos flavivírus é comumente realizado pela análise dos sintomas 

comuns das doenças, como febre alta acompanhada de náusea e dores atrás dos olhos e nas 

articulações. Entretanto, são sintomas comuns que dificultam um diagnóstico específico 

(TANG; OOI, 2012). Dessa maneira, para se diferenciar infecções causadas por vírus do 

gênero Flavivirus e outros gêneros, como os Alphavirus, que possuem sintomatologia 

semelhante, deve-se utilizar o diagnóstico laboratorial (SHU; HUANG, 2004).  

O vírus é encontrado no soro ou plasma do indivíduo aproximadamente do segundo ao 

sétimo dia pós-infecção, correspondendo ao período de febre (GOULD, 2004; WHO, 1997). 

Além disso, o RNA de ZIKV foi encontrado na saliva e urina de pacientes, contudo, a 

detecção pode ser negativa neste tipo de amostra e positiva no sangue. Portanto, não deve-se 

substituir o sangue por outros tipos de amostra, mas uma combinação, na fase aguda da 
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doença, de saliva, urina e sangue poderia ser utilizada como alternativa para aumentar a 

sensibilidade da detecção (GOURINAT et al., 2015; JANSEN, 2016; MUSSO et al., 2015b). 

 

 

Figura 9 Comparação entre os métodos laboratoriais diretos e indiretos para detecção de infecções por DENV. 

‘Oportunidade’ se refere ao fato de que testes utilizando anticorpos são usualmente mais práticos que outras 

opções de diagnóstico. Adaptada de Peeling et al., 2010. 

 

O diagnóstico laboratorial pode ser dividido em: método direto e indireto (Figura 9). 

Os métodos diretos são caracterizados pelo isolamento do vírus, detecção do genoma viral e 

de antígenos. Eles são mais específicos com relação à detecção dos patógenos e podem 

identificar sorotipos e genótipos. No entanto, em sua maioria, necessitam de equipamentos 

específicos e profissionais especializados. E ainda, o isolamento viral requer uma semana para 

a conclusão do diagnóstico, a detecção do RNA pode apresentar falsos positivos e o resultado 

é liberado entre 24 e 48 horas. Por fim, algumas metodologias de detecção de antígeno, como 

testes de Elisa lateral, são de simples execução, mas não possuem a mesma elevada 

sensibilidade das demais técnicas de diagnóstico direto (PEELING et al., 2010). 

Embora os vírus possam ser isolados de mosquitos em taxas de 71,5 a 84,2% 

(JARMAN et al., 2011), a eficácia deste processo é muito dependente da integridade da 

amostra e podem não prover um diagnóstico rápido. Por isso, não são utilizados na rotina 

laboratorial (VAUGHN et al., 1994; KB et al., 2011). Dessa maneira, torna-se necessário a 

adoção de métodos de detecção direta que sejam rápidos, sensíveis e de fácil execução. 

Já os métodos indiretos se baseiam na detecção de anticorpos específicos, que na 

resposta humoral frente a infecção por flavivírus consiste em anticorpos dirigidos 
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principalmente contra as proteínas virais prM, E e NS1. A detecção destes anticorpos, mais 

especificamente IgM e IgG, é o método mais utilizado na rotina de laboratórios para a 

detecção de Dengue, por exemplo (DE PAULA, 2004). A metodologia é de fácil detecção, 

entretanto, não possui a especificidade dos métodos diretos e a confirmação requer duas ou 

mais amostras  (PEELING et al., 2010). 

Existem disponíveis no mercado alguns testes para o diagnóstico de dengue, na maioria 

ensaios de ELISA, e alguns destes kits podem detectar IgM e/ou IgG e ainda distinguir 

simultaneamente uma infecção primária de uma infecção secundária (HUNSPERGER et al., 

2009; WHO, 2009). 

Estes incluem imunoensaios enzimáticos (EIA) IgM e IgG dos laboratórios MRL 

Diagnotics e PanBio, teste imunocromatográfico rápido (RIT) da PanBio, ensaios de 

imunofluorescência (IFA) da Progen Biotechnik, ensaio de dot blot da Genelabs Diagnostics 

e um EIA de medição indireta de Integrated Diagnostics (INDX). Todavia fazem detecção 

indireta e não podem ser detectados nos primeiros dias de infecção, tornando-os inviáveis 

para um diagnóstico rápido (GROEN et al., 2000). 

Já o diagnóstico de febre Zika, em fevereiro de 2016 a Anvisa publicou o deferimento 

de três produtos registrados, dentre eles, um de origem nacional e dois de origem alemã. O 

primeiro é fabricado pelo Quibasa, laboratório mineiro, e é denominado Bio Gene Zika Vírus. 

Este kit se baseia na identificação do genoma viral por meio da reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (qPCR) do vírus na fase aguda da doença e circulante no sangue e 

então, se caracteriza como um método direto de diagnóstico (ANVISA, 2016).  

Já os últimos são fabricados pela empresa Euroimmun e permitem a identificação 

simultânea de anticorpos de ZIKV, além de DENV e CHIKV por imunofluorescência indireta 

(IIFT). Estes kits são chamados de IF: Mosaico Arbovírus 2 IgG, para a detecção do período 

pós-infecção, e IF:Mosaico Arbovírus 2 IgM, para a fase aguda da infecção. Além disso, o 

primeiro teste rápido para a detecção de anticorpos IgM e IgG contra ZIKV foi desenvolvido 

pela Fundação Bahiafarma e fabricado pela empresa canadense Biocan Diagnostics INC. Este 

kit também foi aprovado e registrado pela Anvisa e, assim como os demais kits de detecção de 

anticorpos, é um método indireto de diagnóstico (ANVISA, 2016). 

O exame sorológico pode ser positivo para DENV em pacientes com Zika devido a 

reações cruzadas entre os vírus do gênero Flavivirus e a confirmação pode ser realizada por 

métodos de detecção direta (KORHONEN et al., 2016). Por isso, o desenvolvimento e 
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implantação de detecção direta desses viírus tornam-se necessários em laboratórios clínicos de 

referência regionais e não apenas laboratórios de saúde pública  (MALONE et al., 2016). 

Além disso, com a recente co-circulação do CHIKV, DENV e ZIKV a dificuldade de 

uma detecção específica e precoce foi aumentada e se faz ainda mais necessário um 

diagnóstico diferenciado daqueles já existentes. Isso porque CHIKV é um Alphavirus que 

causa uma doença – Chikungunya- que pode apresentar sintomas iniciais (fase aguda) 

semelhantes às Flaviviroses, com maior proporção de casos sintomáticos, menor tempo de 

incubação, maior período de viremia e é ainda transmitida pelo mesmo mosquito vetor 

(DONALISIO; FREITAS, 2015). Com isso, há a necessidade de testes específicos, de baixo 

custo que possam ser utilizados para investigações de gestão clínica, de vigilância e de surtos, 

e ainda, que possam permitir a intervenção precoce para o tratamento de pacientes e prevenir 

ou controlar epidemias (PEELING et al., 2010). 

Nesse contexto, a utilização de anticorpos monoclonais contra epítopos específicos tem 

se tornado uma alternativa viável para a inclusão em kits diagnósticos que utilizam como 

antígeno partículas virais ou proteínas recombinantes. Diversos clones produtores de 

anticorpos anti-dengue já foram obtidos e caracterizados por imunização de animais 

(FALCONAR; YOUNG, 1991; PUPO-ANTUNEZ et al., 2001). 

Muitos dos anticorpos grupo-específicos para dengue são dirigidos tanto contra a 

proteína “E” quanto contra proteína “prM” (CHEN et al., 2007). Além disso, várias 

estratégias têm sido desenhadas para produzir anticorpos monoclonais capazes de reconhecer 

antígenos contendo regiões conservadas de diferentes sorotipos do DENV e ainda os 

diferentes vírus de forma simultânea (CLEMENTI et al., 2012).  O fato é que a utilização de 

anticorpos monoclonais para confecção de kits para o diagnóstico da dengue pode levar a um 

aumento da especificidade da reação, consequentemente melhorando a qualidade de kits 

destinados para a detecção desta doença.   

O progresso está sendo feito na prevenção primária, com várias vacinas candidatas, bem 

como na adoção de melhorias nas medidas de controle de vetores. Além disso, novas técnicas 

para a detecção precoce de doença grave, tais como o uso de biomarcadores tem o potencial 

para diminuir a mortalidade. As recentes tecnologias desenvolvidas para a detecção rápida 

oferecem a promessa de diagnósticos aprimorados para gestão de casos e detecção precoce de 

surtos (PEELING et al., 2010). 

Além disso, a detecção direta do vírus em mosquitos vetor possibilitará uma vigilância 

de vírus mais precisa nas populações de vetores ao longo do tempo, podendo causar um 
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impacto nos programas de controle e prevenção de arboviroses e estudos epidemiológicos. 

Sendo assim possível examinar a circulação autóctone ou qualquer vírus introduzido em áreas 

de transmissão endêmicas (URDANETA et al., 2005).  

3. Nanotecnologia 

 

 A utilização de materiais em escala nanométrica (0,1 – 1000 nm) é denominada de 

nanotecnologia (NIOSI; REID, 2007), que foi definida pela Iniciativa Nacional de 

Nanotecnologia dos EUA como qualquer tecnologia associada à criação de imagens, de 

medida, modelagem ou manipulação da matéria em nanoescala (NATIONAL SCIENCE 

AND TECHNOLOGY COUNCIL, 2000).  

 As nanopartículas se assemelham em tamanho a várias biomoléculas comuns o que tem 

possibilitado sua utilização na biotecnologia. A nanobiotecnologia, por sua vez, poderia ser 

amplamente utilizada na medicina, produtos farmacêuticos, diagnóstico e processos 

industriais e agricultura (DIVYA TN et al., 2015; HULLMANN, 2007). 

 Várias nanopartículas podem ser empregadas nas diversas e distintas abordagens da 

nanotecnologia, entre elas: nanopartículas magnéticas, Quantum dots (STANISAVLJEVIC et 

al., 2015), nanotubos de carbono (HAN et al., 2004) , nanopartículas de prata (KANG et al., 

2018) e nanopartículas de ouro, entre outras (KRISHNA et al., 2018; NIE et al., 2007). 

 

3.7. Nanopartículas de Ouro 

 

 Quando os materiais são reduzidos a dimensões mesoscópicas (na faixa de 1 a 100 nm), 

novas propriedades aparecem devido às restrições impostas ao seu movimento eletrônico 

(HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009). As nanopartículas de metal nobre (ouro e prata) 

distinguem-se de outros materiais, pois além de suas propriedades catalíticas, possuem 

propriedades eletrônicas e ópticas únicas, que dependem do tamanho, da forma e do estado de 

agregação das nanopartículas (PRIYADARSHINI; PRADHAN, 2017).  

 As nanopartículas de ouro (AuNPs) são as nanopartículas metálicas mais estáveis que se 

tem conhecimento (DANIEL; ASTRUC, 2004) e suas propriedades eletrônicas e ópticas 

propiciam sua utilização em muitas aplicações biológicas. (PISSUWAN; VALENZUELA; 

CORTIE, 2008). Além disso, é possível controlar a forma das partículas, como nanoesferas, 
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nanocristais, nanoconchas e nanobastões (NBs), e fazer modificações na camada superficial 

para atingir uma melhor dispersão aquosa (WEST; HALAS, 2000).  

  

3.8. Nanobastões de ouro (NBs) 

 

Até 2005 os nanobastões de ouro foram utilizados em apenas algumas abordagens da 

pesquisa, desde sua descoberta em 1991, ano em que várias pesquisas foram direcionadas a 

síntese e aplicações de nanopartículas anisotrópicas. (CASWELL et al., 2003; DUJARDIN et 

al., 2001). 

As propriedades ópticas dos NBs se baseiam nas interações elétron-luz das 

nanopartículas metálicas. Sob incidência de luz, elétrons livres na banda de condução de uma 

nanopartícula metálica experimentam uma oscilação coletiva em resposta à radiação 

eletromagnética incidente, que induz uma separação de carga entre os elétrons oscilantes e o 

núcleo da nanopartícula metálica. Como consequência, uma força restauradora de Coulomb 

entre os elétrons e o centro iônico da nanopartícula é gerada para impulsionar os elétrons a 

oscilarem de acordo com o campo de incidência eletromagnético (HUTTER; FENDLER, 

2004).  

Quando a frequência oscilante intrínseca dos elétrons livres coincide com a da radiação 

eletromagnética incidente, a oscilação torna-se ressonante e leva a um realce altamente 

localizado do campo eletromagnético dentro de uma área confinada ao redor da nanopartícula. 

Este fenômeno é chamado de ressonância plasmônica de superfície localizada (LSPR do 

inglês Localized Surface Plasmon Resonance) (HUTTER; FENDLER, 2004; LOHSE; 

MURPHY, 2013; ZHANG et al., 2010; ZHAO et al., 2006)  

A excitação de LSPR resulta em uma forte absorção de luz e os NBs possuem dois 

picos de ressonância plasmônica correspondentes às bandas de absorção longitudinal e 

transversal, que os diferem das nanopartículas esféricas (Figura 10). Já que elas possuem 

excitação da oscilação plasmônica de superfície com comprimento de onda similar apenas ao 

do eixo transversal dos NBs (CENSABELLA; GRIMALDI; RUFFINO, 2019). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/localized-surface-plasmon-resonance
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Figura 10 Esquema de oscilação de uma nanopartícula após irradiação de luz. (A) Movimento ondulatório é 

proveniente da interação entre os elétrons livre da superfície e o campo elétrico gerado pela partícula metálica. 

(B) Diferença entre ressonância das nanoesferas para os nanobastões. Devido à forma anisotrópica dos 

nanobastões, dois picos de absorção podem ser observados. Adaptado de VERSIANI et al, 2016. 

 

A localização do LSPR longitudinal e suas propriedades são influenciadas pela forma, 

relação de aspecto (AR, relação entre comprimento e largura, do inglês Aspect ratio) e, 

consequentemente, pelo tamanho e volume das nanopartículas, bem como pela natureza do 

meio circundante local. Isso ocorre porque esses fatores afetam a densidade de carga de 

elétrons na superfície da partícula e a banda longitudinal é deslocada do visível para a região 

do infravermelho próximo com AR crescente (HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009; NI 

et al., 2008). 

Este comportamento óptico pode ser bem entendido de acordo com a teoria de Gans 

(GANS, 1915), que foi desenvolvida para a explicação das propriedades ópticas baseadas em 

uma aproximação dipolar. Em solução aquosa, o máximo de absorção de ressonância 

plasmônica de superfície (SPR - λmax) é linearmente proporcional à relação de aspecto (R) 

pela seguinte relação (BRIOUDE; JIANG; PILENI, 2005; EUSTIS; EL-SAYED, 2006; 

HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009): 

 

𝜆𝑚á𝑥 = 95 𝑅 + 420        (1) 
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Isso fornece a possibilidade de ajustar opticamente os nanobastões de ouro, 

simplesmente variando a relação de aspecto das partículas e fornece uma alternativa para 

calcular a relação de aspecto relativamente conveniente à microscopia eletrônica de 

transmissão (HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009). 

NBs maiores são melhores para aplicações baseadas em espalhamento, como imagens e 

aprimoramento de fluorescência. Já os NBs menores melhoram a conversão fototérmica 

devido à maior eficiência de absorção (HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009; PARK et 

al., 2014). O ajuste fino dos tamanhos de NB é garantido para alcançar um melhor controle 

sobre suas propriedades (CHANG; MURPHY, 2018). 

Diferentes métodos são propostos para sintetizar NBs com relações de aspecto 

semelhantes e alto rendimento de aproximadamente 90% (SAU et al., 2004; WU; HUANG; 

HUANG, 2007). Por exemplo, Murray e colaboladores demonstraram o uso de aditivos 

aromáticos para produzir alta modispersidade de NBs, próximo a 100% (YE et al., 2012b). 

Além da abordagem de crescimento mediada por/ou sem sementes, método de crescimento 

induzido por irradiação utravioleta (NIIDOME et al., 2003), síntese fotoquímica (KIM; 

SONG; YANG, 2002), método de bio-redução (CANIZAL et al., 2001) e síntese assistida por 

micro-ondas (ZHU; HU, 2003).  

A síntese por semente foi primeiramente desenvolvida por Murphy e colaboradores em 

2001 (JANA; GEARHEART; MURPHY, 2001) e aperfeiçoado em 2003 pelo grupo de El-

Sayed (NIKOOBAKHT; EL-SAYED, 2003). A partir de então, tornou-se uma técnica mais 

popular com alto rendimento, mais simples e direta para produzir a forma, o tamanho e 

monodispersividade desejados de NB (ZHOU et al., 2017). Esta técnica consiste em uma 

solução semente com nanomicelas de ouro e surfactante e uma solução de crescimento, a qual 

se adiciona uma pequena quantidade da solução semente. 

A solução de sementes contém nanopartículas de ouro de 4 nm preparadas por redução 

do ácido cloroaurico (HAuCl4) com borohidreto de sódio (NaBH4) na presença de um 

surfactante, tal como brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB, do inglês 

cetyltrimethylammoniumbromide). Acredita-se que o íon borohidreto forma um complexo 

com os demais reagentes, resultando em uma mudança de tamanho e reatividade do CTAB na 

superfície do ouro (NIKOOBAKHT; EL-SAYED, 2003).  

 A solução de crescimento contém o surfactante e íons de ouro, além de nitrato de prata 

(AgNO3) para fornecer controle de tamanho/forma do nanobastão e um agente redutor fraco, 

comumente usado o ácido ascórbico. Após a adição de pequena quantidade de semente, o 
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ânion ascorbato transfere elétrons às sementes, que então reduz os íons de ouro a forma de 

concha seguido do crescimento como bastão (PÉREZ-JUSTE et al., 2004). A formação dos 

NBs pode ser observada por meio da mudança de cor da solução do transparente para roxo em 

20 minutos de reação (ZHOU et al., 2017).  

A AR pode ser ajustada manipulando a concentração de nitrato de prata na solução de 

crescimento, uma vez que parece desempenhar importante influencia na formação dos NBs 

(NIKOOBAKHT; EL-SAYED, 2003; WU; HUANG; HUANG, 2007). Recentemente, o 

grupo de Murphy propôs que os íons de prata exercem o papel principal no crescimento de 

NBs no eixo longitudinal. Com isso, uma correlação inversa é observada quando aumenta a 

concentração de AgNO3 e o diâmetro diminui, resultando no aumento da relação de aspecto. 

Ainda, a AR é influenciada também pela concentração de semente acrescentada na solução de 

crescimento, quanto maior a concentração de sementes, menor o tamanho das nanopartículas 

(CHANG; MURPHY, 2018; LIU; GUYOT-SIONNEST, 2005; ORENDORFF; MURPHY, 

2006; RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ et al., 2005). 

O surfactante CTAB é importante para a síntese de NBs, porque não só funciona como 

um agente que direciona a estrutura para controlar a forma final da partícula, mas também 

atua como um estabilizador para proteger os NBs sintetizados contra agregação 

(NIKOOBAKHT; EL-SAYED, 2001). Além disso, moléculas de CTAB formam uma 

estrutura de bicamada na superfície das NBs que dão origem à carga positiva da superfície da 

partícula (NIKOOBAKHT; EL-SAYED, 2001). 

Apesar do fato de que a maior parte do CTAB livre pode ser removido por 

centrifugação, a remoção completa do CTAB livre em solução, assim como o CTAB ligado 

ao NBs, resultará em uma agregação irreversível. Portanto, é necessário modificar as 

condições de superfície das NBs cobertas pelo CTAB, a fim de estender suas aplicações, por 

exemplo, para biossensibilização, imagens biomédicas e administração de medicamentos 

(HUANG; NERETINA; EL-SAYED, 2009; ZHOU et al., 2017). Até agora, várias 

abordagens têm sido propostas para tal modificação de superfície de NBs cobertos por CTAB 

e, em geral, há duas estratégias aplicadas para este propósito: (a) revestimento de superfície e; 

(b) troca de ligante (CAO; SUN; GRATTAN, 2014; ZHOU et al., 2017). 

O método de revestimento de superfície compreende o encapsulamento de NBs por 

materiais inorgânicos e pode efetivamente remover CTAB e melhorar a biocompatibilidade de 

NBs. O grupo tiol, por outro lado, é o grupo funcional mais utilizado no método de troca de 

ligantes devido à forte ligação de Au-S (ZHOU et al., 2017). As vantagens deste método 
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incluem a redução da citotoxicidade de NBs devido à remoção das moléculas de CTAB e o 

aumento da biocompatibilidade de NBs quando são utilizados ligantes com grupos funcionais 

(CAO; SUN; GRATTAN, 2014).  

Os grupos funcionais adicionais (por exemplo, grupo carboxila e hidroxila) nos ligantes 

tiolados fornecem possibilidades de funcionalização secundária, a qual permite a ligação de 

diversas biomoléculas. Anticorpos monoclonais são amplamente utilizados como agentes 

direcionadores para detecção, liberação seletiva de fármacos, imageamento celular ou tecidual 

e terapia, pois podem ser projetados para explorar sua capacidade natural de reconhecer um 

único antígeno específico (ZHOU et al., 2017). 

Nesse contexto, a utilização de NBs poderia facilmente tornar-se a próxima geração de 

ferramentas de diagnóstico. Isso porque, mostram grande sensibilidade e especificidade que 

poderiam substituir os métodos moleculares convencionais, tais como PCR (LIZ-MARZA, 

2006). 

  

4. Biossensores 

 

 Técnicas de detecção foram aperfeiçoadas ao longo do tempo devido à necessidade de 

um diagnóstico rápido e que pudesse ser empregado na rotina de laboratório de todo o mundo. 

Vários métodos de detecção por biossensoriamento já foram desenvolvidos, dentre eles os 

mais utilizados e que são baseados em marcadores: fluorescência, quimiluminescência e 

radioativo. Entretanto, estas metodologias ainda possuem um alto custo e necessitam de 

treinamento especializado. Por isso, os biossensores livres de marcadores deverão se tornar os 

mais estudados e utilizados por serem de fácil manipulação, estáveis e passíveis de 

miniaturização (SANG et al., 2015). 

 Um dos principais desafios enfrentados no desenvolvimento de sensores bioanalíticos é 

melhorar a eficiência e sensibilidade, pelas quais biomoléculas de baixo peso molecular são 

detectadas em baixas concentrações em um fluido biológico complexo. O sinal do sensor é 

geralmente proporcional à cobertura da superfície, o que tipicamente é diretamente 

dependente da afinidade da interação e concentração de grandes quantidades de moléculas 

alvo. Quanto menor for a afinidade ou a concentração, menor se torna a superfície de 

cobertura. Portanto, é fundamental que os sensores sejam suficientemente sensíveis para 

detectar a baixa cobertura de biomoléculas alvo adsorvidas (proteínas, peptídeos, DNA e 

RNA) dentro de um curto prazo e pequenos volumes de amostras (ERIK REIMHULT AND 

FREDRIK HOOK, 2015).  
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 A crescente demanda por detectar uma ampla gama de moléculas em baixas 

concentrações com alta especificidade tem motivado o desenvolvimento de dispositivos 

sofisticados que incorporam materiais em nanoescala e elementos biológico, chamados 

coletivamente de nanobiossensores (BELLAN; LANGER, 2014).  

 Recentemente houve um grande crescimento no desenvolvimento de biossensores 

baseados em princípios de transdutores ópticos (CAO; SUN; GRATTAN, 2014). Entre os 

vários biossensores ópticos relatados na literatura, os que são baseados em SPR apresentam 

uma série de vantagens significativas em relação aos sensores convencionais, incluindo alta 

sensibilidade ao índice de refração, resposta rápida do sensor, detecção em tempo real e uma 

técnica livre de marcadores (CAO; SUN; GRATTAN, 2014). 

 Muitos biossensores baseados em SPR já foram estudados e desenvolvidos para a 

detecção de várias doenças, como por exemplo, a detecção da Síndrome da mancha branca em 

crustáceos utilizando DNA funcionalizado às nanopartículas de ouro (SEETANG-NUN et al., 

2013) e de detecção de DENV através da ligação de DNAzyme às AuNPs (CARTER et al., 

2013). Em 2011 um estudo desenvolveu um imunossensor promissor capaz de detectar o 

antígeno carcinoembrionário que é biomarcador de câncer (ALTINTAS et al., 2011). 

Inicialmente muitas pesquisas eram voltadas ao desenvolvimento do biossensor LSPR 

com nanopartículas de ouro esféricas, devido à sua facilidade de síntese. No entanto, estudos 

recentes permitiram o desenvolvimento de vários sensores LSPR, baseados em nanopartículas 

metálicas nobres e de várias formas, incluindo nanobastões de ouro, os quais se mostraram 

mais sensíveis e outras vantagens importantes, em comparação com o uso de nanoesferas de 

ouro (CAO; SUN; GRATTAN, 2014). 

Como os sensores baseados em LSPR são, por padrão, muito sensíveis às mudanças nas 

características das nanopartículas, a uniformidade no tamanho, a forma e a composição das 

nanopartículas melhoram a sensibilidade e a confiabilidade (ANKER et al., 2008). E os 

principais componentes funcionais dos biossensores convencionais incluem um receptor de 

reconhecimento biológico, tal como um anticorpo, enzima, ácido nucleico e célula total; um 

transdutor para converter o evento de ligação biológica a um sinal detectável (eletroquímico, 

óptico, etc.); e uma exibição de sinal ou leitura que indica a presença e a concentração da 

molécula do analito (TERRY; WHITE; TIGWELL, 2005). 

Os imunossensores são biossensores baseados em anticorpos policlonais ou 

monoclonais, que são geralmente utilizados em ensaios imunológicos, pois são capazes de 

identificar e até quantificar proteínas específicas em soluções repletas de outras proteínas, 
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componentes celulares, entre outros. A partir disso, também podem ser utilizados na 

identificação de doenças (CRUZ et. al., 2002; MILSTEIN, 1975) como biossensores baseados 

na detecção da interação especifica de anticorpos com antígenos (HAMMOCK, 1995). 

Portanto, a captura da molécula alvo resultará em uma mudança no índice de refração na 

superfície do NB e uma mudança de absorbância do LSPR correspondente, tal como um 

desvio para o vermelho da banda plasmônica longitudinal do sensor (CAO; SUN; 

GRATTAN, 2014). 

 O principal motivo de se utilizar imunorreações é pelo fato de serem altamente sensíveis 

e seletivas (PRICE, 1998). Com isso, várias abordagens de imunossensores associando 

nanopartículas a anticorpos estão sendo propostas para a detecção por LSPR e detecção 

colorimétrica de doenças e moléculas diversas (CHEN; XIANYU; JIANG, 2017; VERMA et 

al., 2015;  ZHAO et al., 2016). Por conseguinte, a partir das informações apresentadas, um 

biossensor baseado na utilização de nanobastões de ouro e sua propriedade óptica de LSPR 

acoplados a biomoléculas de reconhecimento específico, como anticorpos monoclonais, 

podem proporcionar benefícios comparados aos métodos tradicionais com relação ao tempo 

de análise, sensibilidade e facilidade de manipulação. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Dengue, Zika, Yellow fever virus e outros Flavivirus, além de Chikungunia e Mayaro 

vírus causam doenças que, na fase inicial, possuem sintomatologia semelhante. Além disso, 

são transmitidos pelo mesmo mosquito vetor, o Aedes aegypti, que apresenta grande dispersão 

mundial. Neste contexto, devido a co-circulação desses vírus e a dificuldade de controle do 

vetor, a disposição de métodos de diagnóstico em humanos e o monitoramento viral e 

controle epidemiológico do vetor com detecção precoce e específica torna-se ainda mais 

necessária. 

A detecção direta do vírus depende do isolamento viral, da detecção de antígenos virais 

ou RNA em macerado de mosquitos, soro ou tecidos, ou da detecção de indireta por avaliação 

de anticorpos específicos no soro dos pacientes. Os métodos diretos possuem alta 

sensibilidade e rapidez. Porém, são metodologias caras, que necessitam de treinamento 

específico, dependem da integridade da amostra e podem não prover diagnóstico rápido. Já os 

métodos sorológicos são de fácil execução, mas apresentam limitações: dependem do fim do 

período da resposta imunológica para que o diagnóstico seja concluído e apresentam 

sensibilidade diminuída em relação à possibilidade de identificação do sorotipo infectante, já 

que ocorrem reações cruzadas entre os diferentes vírus dos gêneros Flavivirus.  

Em mosquitos, a detecção direta do vírus pode causar um impacto nos programas de 

controle e prevenção de arboviroses e estudos epidemiológicos, uma vez que a incorporação 

deste método de detecção possibilitará uma vigilância de vírus mais precisa nas populações de 

vetores ao longo do tempo. Sendo assim possível examinar a circulação autóctone ou 

qualquer vírus introduzido em áreas de transmissão endêmicas. 

 Portanto, uma tecnologia de biossensor acoplada com o uso de nanopartículas metálicas 

oferece benefícios comparados aos métodos tradicionais com relação ao tempo de análise, 

sensibilidade e simplicidade de manipulação. A partir disso, este trabalho propõe desenvolver 

e analisar a eficácia de metodologias de síntese de nanobastões de ouro e funcionalização com 

anticorpos específicos anti-DENV e anti-flavivirus e a ligação dos mesmos aos antígenos. 

Logo, poderá ser implementado um novo método de diagnóstico de baixo custo de produção e 

ser ainda mais rápido, preciso e prático que as técnicas já existentes. E ainda contribuir para 

estudos de vigilância da virologia em mosquitos. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e avaliar a eficácia de um sistema de detecção direta de Flavivirus utilizando 

nanobastões de ouro por ressonância plasmônica de superfície localizada 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estabelecer e padronizar protocolo de síntese de nanobastões de ouro; 

 

2. Determinar melhor concentração de ligante (PEI ou MUDA) e analisar a eficiência da 

funcionalização; 

 

3. Determinar melhor concentração de anticorpos e analisar a eficiência da conjugação; 

 

4. Analisar a capacidade de detecção de Flavivirus pela ligação direta anticorpo-vírus; 

 

5. Avaliar a capacidade e limite de detecção do biossensor em amostras de soro humano e 

macerado de mosquitos; 
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METODOLOGIA 

1. Materiais  

 

 Leibovitz´s L15 (Cultilab, Campinas, SP); Soro fetal bovino (SFB - Cultilab, Campinas, 

SP); Anfotericina B (Cultilab, Campinas, SP); Penicilina/Streptomicina (Sigma, Campinas, 

SP); DMEM (Cultilab, Campinas, SP); 2-Mercaptoetanol (GE Healthcare Life Sciences); 

Viva Spin
® 

(GE Healthcare Life Sciences); Protein A UltraRapid Agarose
TM

 (Labo n a 

bead
®

); Dye Concentrate Reagente (Bio-Rad Protein Assay); SDS (Reagen, Rio de Janeiro); 

Acrilamida/Bis; Hidroquinona e Persulfato de amônio (APS – Vetec, Rio de Janeiro, RJ); 

TEMED (BioAgency, São Paulo, SP); Mini-Protean
® 

(Bio-Rad); Glicina. Todos os reagentes 

a seguir foram comprados da Sigma-Aldrich: RPMI 1640; HEPES; Brometo de 

Cetriltrimetilamônio (CTAB, ≥ 99%); ácido cloroáurico (HAuCl4 ≥ 99.9%); nitrato de prata 

(AgNO3, ≥ 99%); ácido ascórbico (C6H8O6, 99%); Cloridrato de N-etil-N’-(3-dimetil-

aminopropil) carbodiimida (EDAC ≥ 99.9%); N-hidroxissuccinimida (NHS, 98%); 

polietilenoimina (PEI - C2H5N)n ~50% w/v); Borohidreto de sódio (NaBH4, ≥ 99%) e; ácido 

11-mercaptoundecanóico ( MUDA, 95%). 

Os Hibridomas da linhagem 3H5-1 (ATCC
®
 HB-46

TM
) e D1-4G2-4-15 (ATCC

® 
HB-

112
TM

) foram gentilmente cedidos pela professora Danielle da Glória de Souza do 

Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais.  

 As amostras de Dengue virus 2 (MK506264), isolada de Nova Guiné em 2007 e Zika 

virus (PE-243/215) isolado de paciente sintomático sem complicações de Pernambuco foram 

gentilmente cedidas pela professora Dra. Erna Kroon do Departamento de Microbiologia da 

Universidade Federal de Minas Gerais.  

O vírus Mayaro (KY618127), amostra 20290, originalmente isolado de Haemagogus 

spp., capturados da rodovia Belém-Brasília em 1960 foi gentilmente cedido pelo Professor 

Dr. Mauricio Lacerda Nogueira, Faculdade de Medicina de Rio Preto/Famerp/RP/SP. 

O Aedes agypyti - os mosquitos de cultura isogênica não infectados foram cedidos pelo 

Dr. Paulo Pimenta do Centro de Pesquisas René Rachou Fiocruz MG. 

Amostras de soro humano foram obtidas de pacientes atendidos pelo Lapac UFOP no 

âmbito do projeto intitulado “Investigação de fatores sorológicos e genéticos relacionados 

com a predisposição ao desenvolvimento das formas graves da Dengue em Minas Gerais: 
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Estudo em cidades com perfis epidemiológicos distintos” e coordenado pelo professor Luis 

Felipe Leomil Coelho da Universidade Federal de Alfenas.  Este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alfenas, Brasil, e todos os pacientes 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido (protocolo nº 13387313.0.0000.5142). 

O consentimento informado foi obtido de cada indivíduo incluído no estudo antes do início da 

coleta da amostra.  

 

2. Células 

 

 Células de linhagem C6/36 de mosquito Aedes albopictus foram propagadas em meio 

Leibovitz´s L15, suplementado com 10% de soro fetal bovino, 2,5 μg mL
-1

 de anfotericina B 

e 100U/50µg/ml de penicilina/Streptomicina em B.O.D. à 28 ºC, para as passagens do vírus.  

 As células BHK-21 (células de rim de hamster neonato) foram cultivadas em meio 

DMEM, suplementado com 5% de soro fetal bovino, 2,5 μg mL
-1

 de anfotericina B, 100U 50 

µg
-1 

mL
-1

 de penicilina/Streptomicina e 2,7 g L
-1

 de Bicarbonato de sódio e mantidas em 

estufa a 37 °C e 5% de CO2. 

 Os Hibridomas da linhagem 3H5-1 (ATCC
®
 HB-46

TM
) com anticorpos do tipo IgG1 

específicos para DENV2 e D1-4G2-4-15 (ATCC
® 

HB-112
TM

) com anticorpos do tipo IgG2 e 

IgG1 específicos para flavivírus foram propagados em meio RPMI 1640, suplementado com 

10% de soro fetal bovino, 0,05 mmol L
-1

 de 2-Mercaptoetanol, 100U 50 µg
-1 

mL
-1

 de 

penicilina/estreptomicina, 1mM de HEPES e 2,7 g L
-1

 Bicarbonato de sódio e mantidas em 

estufa a 3 7°C e 5% de CO2. 

 

3. Vírus 

 

3.1 Expansão viral 

 

 Amostras de DENV e ZIKV foram propagadas, a fim de aumentar o título e o volume 

da reserva vírus. Para isso, 0,3 mL de vírus foram adicionados a 3,7 mL de meio livre de SFB 

em um tubo de centrífuga (tipo Falcon®) de 12 mL estéril e mantido em gelo. À garrafa (75 

cm
2
) de cultivo contendo células C6/36 livres de meio foi adicionada a solução de 4 mL 

contendo o vírus. Essa foi então incubada em estufa (B.O.D; 25ºC) por 1 hora e após, este 

tempo completou-se o volume do frasco com 5 mL com meio de cultivo suplementado com 
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SFB e antibióticos. A incubação em estufa foi mantida até que a formação de sincícios para 

DENV, forma diferenciada das células decorrente de citopatogenicidade, fosse observada (3-4 

dias pós-infecção). Adicionalmente, como ZIKV não induz efeito citopático nessa linhagem 

celular, a coleta foi padronizada baseada em dados da literatura e então, realizada após 7 dias 

de infecção (COELHO et al., 2017). O sobrenadante celular foi recolhido por centrifugação a 

4.000 x g por 10 minutos a 4°C. Por fim, O sobrenadante foi distribuído em alíquotas de 0,1 

mL e armazenado em Freezer -70°C. 

 

3.2 Titulação viral 

 

 Células BHK-21 foram transferidas para placas de 6 poços a uma concentração de 

1x10
6  

células por poço e foram incubadas por 24 horas em estufa B.O.D 37°C e 5% de CO2. 

Após este tempo, o vírus a ser titulado foi diluído em série de 10
-1

, 10
-2

, 10
-3

, 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

 e 

10
-7

. Os poços das placas foram então lavados com PBS e 0,25 mL da diluição acrescentados 

ao poço correspondente. Ao término de 1 hora de incubação em estufa os poços foram 

novamente lavados com PBS e acrescentados de meio de cultura contendo carboxi-metil-

celulose 1,5%. A placa foi novamente incubada em estufa por 7 dias. A titulação foi revelada 

com formol 10% e 0,5 mL de cristal violeta (diluição 1:50 - em água). Com a completa 

coração das placas, o título de infectividade é expresso pelo número de Unidades Formadoras 

de Placas mL
-1

. 

UFP/mL = número de placas de lise contados X recíproca de diluição 

Volume inoculado (mL) 

 

4. Imunoglobulinas 

 

4.1. Indução da produção  

 

 Para induzir os Hibridomas a produzirem anticorpos anti-flavivirus (D1-4G2-4-

15/ATCC
® 

HB-112
TM

) e anti- DENV2 (3H5-1/ ATCC
®
 HB-46

TM
) a cultura de células foi 

mantida em garrafas de 175 cm
2 

com 20 mL de meio RPMI a 2% de soro fetal bovino por 2-4 
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dias, até que o meio se apresentasse altamente metabolizado. Depois deste tempo, as células 

foram centrifugadas a 210 x g por 10 minutos e o sobrenadante armazenado a -20°C. 

 

4.2 Concentração (Viva Spin
®
) 

 

 O sobrenadante coletado a partir da cultura de Hibridomas após a indução da produção 

de imunoglobulinas foram centrifugados em tubos Viva Spin
®
, a fim de concentrar os 

anticorpos produzidos e eliminar impurezas provenientes do metabolismo celular e de meio 

de cultura. As amostras foram centrifugadas a 4000 x g por 40 minutos em Viva Spin
® 

20 – 

100000 MWCO, uma vez que imunoglobulinas possuem tamanho aproximado de 150 KDa, e 

depois, lavadas com PBS 1X. 

 

4.3 Purificação  

 

 As imunoglobulinas foram purificadas com a utilização de microesferas 

superparamagnéticas - Protein A UltraRapid Agarose
TM

 de acordo com o fabricante. De forma 

que o sobrenadante coletado foi incubado com tampão de ligação e com as microesferas. As 

imunoglobulinas se ligam a proteína A das microesferas e podem ser separadas dos 

metabólitos celulares com a utilização de um imã. Após um processo de lavagem com tampão 

de ligação, as microesferas foram incubadas com tampão de eluição. O baixo pH deste 

tampão permite a separação da proteína A das microesferas das imunoglobulinas, que foram 

armazenadas em geladeira com adição do tampão de neutralização (Figura 9). Foi utilizado 

Tampão de ligação com Fosfato de sódio a 20
 
mmol L

-1
 (pH 7,0), Tampão de Eluição com 

Glicina-HCl a 100 mmol L
-1

 (pH 2,7) e Tampão de Neutralização com Tris-HCl a 1 x 10
3
 

mmol L
-1

 (pH 9,0). 

 Após a purificação as frações coletadas se encontram com excesso de sal devido os 

tampões utilizados. Desta forma, o purificado coletado foi novamente centrifugado em tubos 

Viva Spin
®
. As amostras foram centrifugadas a 4000 x g por 20 minutos em Viva Spin

® 
20 – 

100000 MWCO, uma vez que imunoglobulinas possuem tamanho aproximado de 150 kDa, e 

lavadas uma vez com PBS 1X. Ao final foram resolubilizadas em PBS e mantidas a -20°C. 
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Figura 11 Desenho esquemático de purificação de imunoglobulinas. 

 

4.4 Quantificação 

 

 As amostras purificadas e livres de sal foram quantificadas por Dye Concentrate 

Reagente. Uma curva de calibração foi construída empregando-se o BSA como padrão. Para 

isso utilizou-se a faixa de concentração de 0,05 mg mL
-1

 a 0,5 mg mL
-1

 de BSA, a 10 µL de 

cada concentração foi adicionado 0,2 mL do reagente diluído em água (1:4), e o mesmo foi 

feito para as amostras a serem quantificadas. A absorbância foi medida em espectrofotômetro 

UV-Vis (UV-1800, SHIMADZU) a 595 nm e o cálculo de concentração das amostras foi feito 

com base na equação da reta obtida na curva padrão realizada. 

 

4.5 Verificação da eficiência da purificação 

 

 Para confirmar a integridade das imunoglobulinas após a purificação foi realizada uma 

eletroforese em gel de poliacrilamida de 0,7 mm de espessura contendo dodecil sulfato de 

sódio (SDS), conhecido como SDS-PAGE.  

 O gel é composto por duas fases: gel de empilhamento (ou de concentração) e gel de 

separação. Este gel foi feito a 12% adicionando água deionizada (2,46 mL), tampão Tris-HCl 

1,5 x 10
3
 mmol L

-1
 a um pH 8,8 (1,75 mL), Acrilamida/Bis 30% (2,33 mL), SDS 20% (8,75 

µL), 0,07 mL de APS a 10% e 0,007 mL de TEMED. Após leve agitação magnética 
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magnética, a mistura foi distribuída entre placas do kit Mini-Protean
®
 até a completa 

polimerização. Já o gel de empilhamento, que é necessário para o alinhamento das proteínas 

em um mesmo nível no gel de eletroforese, foi feito a 5% adicionando água deionizada (2,34 

mL), tampão Tris-HCl 0,5 x 10
3
 mmol L

-1
 a um pH 6,8 (1mL), Acrilamida/Bis 30% (1,86 

mL), SDS 20% (6,4µL), APS 10% (40 µL) e TEMED (4 µL). Esta mistura foi então, aplicada 

sobre o gel de separação. O pente para a formação das canaletas foi encaixado entre as placas 

e deixou-se a temperatura ambiente até a completa polimerização, aproximadamente 30 

minutos. Após este tempo, o gel foi colocado em cuba do kit Mini-Protean
® 

(Bio-Rad) e 

submerso em tampão de corrida (0,25 mmol L
-1

 Tris-HCl; 1,9 mmol L
-1

 Glicina; 1% SDS). 

 As amostras a serem analisadas foram aquecidas a 100ºC por 10 minutos juntamente 

com o tampão de amostra (Tris-HCl 0,125 mmol L
-1

 pH 6,8; SDS 4%; glicerol 20%, azul de 

bromofenol 0,002%) e aplicadas no gel. A cuba foi conectada a uma fonte e aplicada uma 

voltagem de 60V até as bandas se alinharem no limite entre as duas fases do gel. Em seguida 

foi aplicado 120V para o restante da eletroforese.  

 Após a eletroforese, o gel foi transferido para um recipiente contendo solução fixadora 

(40% metanol; 10% ácido acético e 50% de água ultra-pura) e mantido sob agitação 

magnética magnética por no mínimo 40 minutos. O gel foi corado com a solução de Comassie 

Blue (1,2g de Comassie Blue
®
, 300 mL de metanol, 60 mL de ácido acético e 240 mL de água 

ultra-pura) durante 15 minutos sob agitação magnética magnética. Por último, o gel foi 

descorado com a solução descorante (10% metanol; 7% ácido acético; 83% de água ultra-

pura) por aproximadamente 2 horas. A visualização das bandas foi realizada por comparação 

com o padrão de peso molecular para proteínas. 
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5. Nanobastões de Ouro 

 

O delineamento experimental segue o fluxograma representado abaixo para construção do 

biossensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Síntese de Nanobastões 

 

Os nanobastões de ouro foram sintetizados tanto pelo método mediado por semente com 

ácido ascórbico ou hidroquinona como agentes redutores (FERREIRA et al., 2017; NAZARI 

et al., 2017; NIKOOBAKHT; EL-SAYED, 2003) quanto pelo método sem semente (ALI; 

SNYDER; EL-SAYED, 2012; XU et al., 2014). A utilização de sementes consiste na síntese 

inicial de nanopartículas de ouro com diâmetro de aproximadamente 3 nm, que são 

Síntese de nanobastões de ouro com ou sem semente  

Funcionalização com PEI ou MUDA         

Bioconjugação com anticorpos         

Detecção do alvo em amostras purificadas e complexas (Soro humano e macerado de 

mosquitos com adição de vírus)         

Análise por ressonância plasmônica de superfície em espectrofotômetro     
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posteriormente incubadas em uma solução de crescimento e mantidas por 24 horas em 

ambiente controlado.  

  

5.1.1. Método mediado por semente com ácido ascórbico 

 

As sementes de ouro foram preparadas por meio da mistura de 5 mL de HAuCl4 (5 

mmol L
-1

), 5 mL de CTAB (0,2 x 10
3
 mmol L

-1
) e 0,6 mL de solução resfriada de NaBH4 (10 

mmol L
-1

) sob agitação magnética magnética contínua, resultando em uma solução marrom-

amarelada. A solução de crescimento foi obtida misturando 5 mL de solução HAuCl4 (1 mmol 

L
-1

) a 5 mL de CTAB (0,2 x 10
3
 mmol L

-1
) e 0,2 mL de AgNO3 (4 mmol L

-1
). Então, 0,07 mL 

de ácido ascórbico (0,0788 x 10
3
 mmol L

-1
) foram adicionados durante agitação magnética 

vagarosa. Nessa etapa o ácido ascórbico age como agente redutor e altera a cor da solução de 

amarelo intenso para transparente. Por fim, 0,012 mL da solução semente foi adicionado à 

solução recém-preparada para iniciar o crescimento dos nanobastões. A cor da solução se 

alterou gradualmente entre os primeiros 15-20 min sob agitação magnética, até se estabilizar 

em tom arroxeado e foi mantida sem agitação magnética a 27-30 °C por 24 horas. Os 

nanobastões foram purificados retirando-se o excesso de CTAB por dupla centrifugação a 

5.600 x g por 15 min e redispersos em água deionizada.  

 

5.1.2.  Método mediado por semente com hidroquinona 

 

A 5 mL de HAuCl4 (5 mmol L
-1

) foram adicionados 5 mL de CTAB (0,2 x 10
3
 mmol L

-

1
) e 0,46 mL de solução básica resfriada de NaBH4 (10 mmol L

-1 
em 10 mmol L

-1
 de NaOH) 

sob agitação magnética contínua, resultando em uma solução marrom-amarelada. Para a 

solução de crescimento foram adicionados a 5 mL de solução HAuCl4 (0,5 mmol L
-1

), 5 mL 

de CTAB (0,1 x 10
3
 mmol L

-1
) e 0,0115 mL de AgNO3 (0,1 x 10

3
 mmol L

-1
) sob agitação 

magnética constante. A essa solução, foi então adicionado 0,5 mL de hidroquinona (0,1 x 10
3
 

mmol L
-1

) sob agitação magnética manual até que ficasse transparente. Por fim, 0,16 mL da 

solução semente foi adicionado à solução recém-preparada para iniciar o crescimento dos 

nanobastões. Como descrito anteriormente, com 15-20 min sob agitação magnética magnética 

a cor da solução se alterou gradualmente até se estabilizar em tom arroxeado e também foi 
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mantida sem agitação magnética a 27-30 °C por 24 horas. Por fim, os nanobastões foram 

purificados retirando-se o excesso de CTAB por dupla centrifugação a 5.600 x g por 15 min e 

redispersos em água deionizada. 

 

5.1.3.  Método sem semente 

 

Nesse caso, foi preparada uma solução de 5 mL de HAuCl4 (1 mmol L
-1

), 5 mL de 

CTAB (0,2 x 10
3
 mmol L

-1
) e 0,29 mL de AgNO3 (4 mmol L

-1
) sob agitação magnética 

vagarosa. A esta solução foram adicionados 0,008 mL de HCl (37%) e 0,07 mL de ácido 

ascórbico (0,0788 x 10
3
 mmol L

-1
), o qual age como agente redutor e altera a cor da solução 

de amarelo intenso para transparente. Por fim, foi adicionado 0,015 mL de solução resfriada 

de NaBH4 (10 mmol L
-1

) sem agitação magnética. A cor da solução se alterou gradualmente 

até o tom arroxeado. No final do processo os nanobastões foram purificados retirando-se o 

excesso de CTAB por dupla centrifugação a 5.600 x g por 15 min e redispersos em água 

deionizada.  

 

6. Biofuncionalização 

 

 Biomoléculas foram conjugadas em nanopartículas de ouro após funcionalização com 

os reagentes ligantes: (a) polietilenoimina (PEI - (C2H5N)n) e (b) acido 11- 

mercaptoundecanoico (MUDA/MUDA – HS(CH2)10CO2H). 

 

6.1. Funcionalização com PEI 

 

 O PEI deve ser utilizado para que o resíduo amina de uma das extremidades do reagente 

se ligue ao ouro e o grupo amina (-NH2) da outra extremidade se ligue covalentemente ao 

grupo carboxila (-COOH) da porção C-terminal do anticorpo (ZAPP et al., 2014). Para que 

ocorra a ligação dos radicais carboxila com as aminas é necessária uma reação de amidação 

por diimida. Por isso, é utilizado cloridrato de N-etil-N’-(3-dimetil-aminopropil) carbodiimida 

(EDAC) como agente acoplante e N-hidroxisuccinimida (NHS) como agente estabilizante, o 

qual converte os ácidos carboxílicos em ésteres ativos, que em seguida interagem com os 

grupos amina dos reagentes ligantes. 
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 Para isso, 0,1 mL de solução de nanopartículas foram centrifugados a 5000 x g por 20 

minutos, ressuspendidos em 0,1 mL de polietilenoimina (4 mmol L
-1

) em água ultra-pura e 

incubados a temperatura ambiente por ultrasonicação por 2 horas, para desestabilização do 

CTAB presente na superfície das nanopartículas. Após, a solução foi novamente centrifugada 

a 5000 x g por 20 minutos e ressuspendida em 0,1 mL de anticorpo previamente preparado.  

 

 

Figura 12 Polietilenoimina. Fórmula química. 

 

6.2.  Funcionalização com MUDA 

 

 Ligantes como ácido 11-mercaptoundecanoico são normalmente usados para substituir 

o CTAB pela troca de ligante devido ao seu grupo tiol ter forte afinidade com Au. Além disso, 

é uma molécula pequena se comparado a outros alcanotióis e seu grupo carboxila pode ser 

ainda funcionalizado para conjugar com biomoléculas. Estas vantagens fazem do MUDA um 

bom candidato para ser um ligante para biossensores (YU; VARGHESE; IRUDAYARAJ, 

2007).  

 Para tanto, o MUDA foi preparado de acordo com Cao e colaboradores em que a uma 

solução aquosa de MUDA 20 mmol L
-1

 em 10 mL de água deionizada. De modo a dissolver o 

MUDA, a mistura foi sonicada por vários minutos até a maior parte do reagente ser dispersa 

em água, resultando numa suspensão branca turva. Uma solução de NaOH 0,2 x 10
3
 mmol L

-1
 

foi então adicionada, gota a gota, à solução de MUDA com agitação magnética e sonicação 

periódica, até se dissolver por completo (CAO et al., 2012). 

 A solução de 0,1 mL de nanopartículas foi centrifugada a 5000 x g por 20 minutos, 

ressuspendida em 0,1 mL de MUDA (0,8 mmol L
-1

) em água ultra-pura e incubados sob 

agitação magnética constante por 4 horas, para desestabilização do CTAB presente na 

superfície das nanopartículas. Após, a solução foi novamente centrifugada a 5000 x g por 20 

minutos. 
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 Para que ocorra a ligação dos substituinte carboxila do MUDA com os grupo amino dos 

anticorpos é necessário uma reação de amidação por diimida. Por isso, é utilizado cloridrato 

de EDAC como agente acoplante e NHS como agente estabilizante, o qual converte os ácidos 

carboxílicos em ésteres ativos, que em seguida interagem com os grupos amina dos 

anticorpos. 

  

 

Figura 13 Ácido 11-Mercaptoundecanóico. Fórmula química. 

 

 

7. Conjugação com Imunoglobulinas 

 

 As nanopartículas de ouro, após a incubação com PEI ou MUDA, foram 

funcionalizadas a 0,4 µg mL
-1

 de anticorpo. Para conjugação com PEI, a solução de 

imunoglobulina foi previamente preparada de modo que a solução de anticorpo foi adicionado 

30 mmol L
-1

 EDAC/HNS (0,4 x 10
3
 mmol L

-1
:0,1 x 10

3
 mmol L

-1
) e Tampão fosfato (PBS1X, 

pH 7,4 em água deionizada) para um volume final de 0,1 mL e depois, incubada por 30 

minutos a 4°C. Mas para a conjugação com MUDA, 30 mmol L
-1

  EDAC/HNS (0,4 mol L
-

1
:0,1 x 10

3
 mmol L

-1
) é adicionado ao NB-MUDA e incubado por 30 minutos sob agitação 

magnética. Após esse tempo foi adicionado a solução de anticorpo para concentração final de 

0,4 µg mL
-1

. Por fim, a reação de NB-PEI/MUDA-Anticorpo foi realizada por uma hora a 

temperatura ambiente sob agitação magnética. Ao final deste tempo foram novamente 

centrifugadas a 5000 x g por 20 minutos e ressuspendidas em 0,1 mL de solução com vírus. 

 

8. Ensaios com vírus 

 

Para analisar a sensibilidade de detecção uma diluição com 1 x 10
3
 Unidades 

formadoras de placas (UFP) mL
-1

 de cada vírus foi realizada em PBS para um volume final de 
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0,1 mL e depois adicionada ao biossensor NB-PEI/MUDA-Ac. A reação ocorreu em 

temperatura ambiente por 30 minutos. 

 

9. Ensaios em soro humano 

 

 Com o soro foram realizadas dois diluições seriadas em tubos diferentes: 1:100, 1:200, 

1:400, 1:800, 1:1600, 1:3200. Em um tudo adicionou-se apenas 0,5 mL de PBS e no outro, 

0,5 mL de PBS acrescido de 1 x 10
3
 UFP mL

-1
 de vírus. Destes, 0,1 mL foram adicionados ao 

biossensor NB-PEI-Ac. A reação ocorreu em temperatura ambiente por 30 minutos. 

 

10. Ensaios com macerado de mosquito 

 

Neste ensaio, foi adicionado 0,2 mL de PBS a dois tubos contendo 5 mosquitos Aedes 

aegypti cada, sendo que em um tudo adicionou-se apenas PBS e no outro, PBS acrescido de 1 

x 10
3
 UFP mL

-1
 de vírus. Os mosquitos foram macerados e depois os tubos foram 

centrifugados em baixa rotação por 3 minutos. Com o sobrenadante foi realizada uma diluição 

seriada: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 e 1:128. Destas, 0,1 mL foram adicionados ao 

biossensor NB-PEI-Ac. A reação ocorreu em temperatura ambiente por 30 minutos. 

 

11. Análise em UV-Vis 

 

As nanopartículas de ouro apresentam propriedades óticas e a metodologia mais 

comumente utilizada para sua caracterização é por meio da avaliação do espectro resultante à 

varredura na faixa de 400 a 1100 nm em espectrômetro UV-Visível. É possível detectar 

variação no espectro por diferenças no tamanho, na forma, na solução dispersante e na 

constante dielétrica do meio circundante. Neste trabalho, a espectrofotometria UV-vis foi 

utilizada para sondar as amostras e determinar a presença e localização do pico plasmônico 

longitudinal como medida de formação e morfologia dos bastões. Para as medidas, 0,1 mL 

dos NBs foram adicionados a Cubetas de Quartzo (105.203-QS 10 mm) e lidos em 

espectrofotômetro UV-1800, SHIMADZU. As absorbâncias obtidas foram normalizadas e 

convertidas em gráficos pelo programa Origin 8.1 (Origin Lab®, USA).  
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12.  Análise por Potencial Zeta e Dynamic light scattering (DLS) 

 

Nanopartículas de ouro foram também analisadas por leitura de Potencial Zeta, tamanho 

e índice de polidispersão por meio da técnica de espalhamento dinâmico da luz (Dynamic 

Light Scattering - DLS). Para isso, 0,01 mL de amostra foi adicionado a 1 mL de água 

ultrapura e utilizadas as cubetas: tamanho/índice de polidispersão – Cubetas de vidro PCS 115 

e potencial zeta – DTS 1070. Foram feitas pelo menos três leituras de cada amostra utilizando 

Zetasizer (NanoSeries – Malvern) no Laboratório Multiusuários da Escola de Farmácia da 

Universidade Federal de Ouro Preto.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Resultados e Discussão 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As nanopartículas de ouro são facilmente sintetizadas na forma esférica (LING; 

RAZAK; AZIZ, 2012; LONG et al., 2009). Já a síntese dos nanobastões, embora seja 

significativamente mais complexa, é vantajosa, pois a alteração da forma das nanopartículas 

de ouro altera sua interação com a radiação eletromagnética ressonante, levando a possíveis 

avanços no campo de sensores, agentes de contraste para detecção óptica (HAES; VAN 

DUYNE, 2002), liberação de fármacos (CHENG et al., 2013) e diagnósticos de células 

cancerígenas (HUANG et al., 2006), entre outras diversas abordagens. 

 O tamanho e a forma são os principais fatores que determinam as propriedades 

catalíticas, ópticas, superficiais e fototérmicas das nanopartículas. Na síntese, o controle sobre 

essas propriedades tem sido uma das tarefas mais importantes e desafiadoras. Isto é 

especialmente importante quando as nanopartículas são em forma de bastão com diferentes 

relações de aspecto (comprimento/largura) (TRÉGUER-DELAPIERRE et al., 2008).  

  A ressonância plasmônica de superfície localizada ocorre quando a oscilação do campo 

eletromagnético, em uma freqüência de luz ressonante, força os elétrons da banda de 

condução a oscilarem de forma coletiva (ALEKSEEVA et al., 2006; MURPHY et al., 2011). 

Isto resulta em dois picos de absorção distintos nos espectros UV visível para nanobastão de 

ouro coloidal. Um pico corresponde ao plasmon transversal (ao longo do eixo mais curto dos 

nanobastões), enquanto o outro corresponde ao plasmon longitudinal (ao longo do eixo 

maior). O pico plasmônico transversal é geralmente localizado em torno de 520 nm, mas o 

pico plasmônico longitudinal é desviado para o vermelho dependendo principalmente da 

relação de aspecto dos nanobastões. Razões de aspecto maiores tipicamente resultam em picos 

de absorção de maior comprimento de onda, isso porque a ressonância longitudinal é 

particularmente sensível à AR (KOOIJ et al., 2012; LINK; MOHAMED, 1999). 

 Nos últimos 20 anos, várias rotas de síntese foram desenvolvidas para a produção de 

nanobastões de ouro, incluindo métodos com e sem semente (HUANG; NERETINA; EL-

SAYED, 2009; PÉREZ-JUSTE et al., 2005).Vários fatores desempenham papel importante na 

síntese sem semente de NBs. Um pH mais baixo, por exemplo, diminui a taxa de redução, o 

que aumenta o tempo de crescimento, em concentração de NaBH4 otimizada na solução de 

crescimento, e isso garante uma solução mais monodispersa. Outro fator é o CTAB, já que, ao 

aumentar a concentração deste reagente produz partículas com tamanho menor. E ainda, a 

cinética de crescimento do comprimento e a largura dos NBs podem ser controladas alterando 
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o CTAB, bem como as concentrações de íons de prata na mistura de reação (ALI; SNYDER; 

EL-SAYED, 2012).  

  A síntese de NB requer controle termodinâmico e cinético, o que aumenta 

significativamente o número de parâmetros que devem ser controlados. E tanto no método 

sem sementes quanto no método mediado por semente a cinética de crescimento apropriada é 

importante para a síntese de NBs uniformes (MURRAY, 2015). 

 Na Figura 11, três sínteses realizadas utilizando-se o mesmo protocolo em dias 

distintos apresentam pico longitudinal diferentes com comprimentos de onda máximo em: 

690, 882 e 915 nm. As AR foram calculadas de acordo com a Equação 1 (λmáx = 95R + 420) 

e os picos máximos de absorção longitudinal correspondentes, a saber, 2,8 (690 nm); 5,0 (882 

nm) e; 5,2 (915 nm). Portanto, não foi possível reproduzir sínteses com mesmo tamanho e 

consequentemente, mesma AR, utilizando o protocolo sem semente descrito anteriormente. 

Fato este, que sugere deve-se mellhorar o controle dos parâmetros de síntese para o protocolo 

sem semente. 

 

 

Figura 14 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

sintetizados sem semente. 

 Ainda, o procedimento sem semente pode ser mais simples que o método mediado por 

semente. No entanto, existe uma forte limitação no rendimento da forma, o que significa que 
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o desenvolvimento de um melhor protocolo de crescimento semeado ainda é necessário, o que 

pode estar relacionado a um melhor controle da produção (XU et al., 2014; MURRAY, 2015). 

 A abordagem de crescimento mediada por sementes, por sua vez, tem sido amplamente 

aplicada para a síntese de NBs devido à facilidade de síntese e alto rendimento de NBs (CAO; 

SUN; GRATTAN, 2014). Nesse contexto e devido à falta de reprodutibilidade das sínteses 

realizadas sem semente, os nanobastões foram sintetizados por semente. Na Figura 12, estão 

exemplificados alguns resultados obtidos nas primeiras tentativas de síntese. Pode-se observar 

que os espectros de absorção tranversal e longitudinal não estão no padrão esperado e, em 

alguns casos, muito próximo em valores de absorbância. Isso pode ser explicado porque 

alguns parâmetros durante todo o precesso não tiveram a atenção devida, tais como, lavagem 

correta das vidrarias, manutenção da temperatura durante a síntese e, principalmente durante a 

fase de crescimento. Fatores estes já mencionados na literatura.  

 Na síntese de nanopartículas, a difusão está relacionada com a taxa de mistura de 

reagentes. Após a adição de sementes, as partículas em crescimento devem ser uniformemente 

distribuídas na solução e difere ao lidar com 10 mL ou com 2 L de solução e pode afetar 

significativamente a qualidade do produto. Em segundo lugar, a temperatura é extremamente 

importante na síntese de NB. Por exemplo, ao preparar a solução inicial do CTAB, geralmente 

é tentado aquecê-lo de modo a acelerar sua dissolução, mas o resfriamento pode ser lento. Por 

isso, é essencial certificar que toda a solução atinja a temperatura desejada antes de iniciar o 

crescimento (MURRAY, 2015). 

 A literatura sugere ainda que, quando temperaturas mais altas são usadas para a reação 

de crescimento, os bastões resultantes podem possuir diâmetros maiores e AR menores 

devido à maior taxa de redução de ouro (ZOU et al., 2010). Isso aumenta a taxa de 

crescimento do ouro, limitando a capacidade de direcionar o crescimento em uma dimensão. 

Já temperaturas mais altas durante o crescimento de sementes atuam de forma similar para 

aumentar a concentração de ouro reduzido no sistema que resulta em esferas maiores. Estas 

sementes maiores crescerão em nanobastões com diâmetros maiores, mas comprimentos 

menores (GOU; MURPHY, 2005).  
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Figura 15 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

sintetizados com semente. Resultados obtidos de A a E em sínteses com semente.  

 

Além disso, tem sido sugerido que, em temperaturas mais altas, o CTAB possui uma 

tendência de associação aumentada, formando micelas mais estáveis, mas em concentração 

mais baixa. E poucas sementes a uma concentração global constante de Au resultam em 

E 
F 
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sementes maiores e um número reduzido de nanobastões são formados, reduzindo o 

rendimento (PARK et al., 2006). Dessa forma, a síntese da solução semente foi realizada em 

condições muito controladas. 

Para tanto, todas as vidrarias foram lavadas com água régia (HCl/HNO3) antes do uso e 

todas as soluções foram preparadas e mantidas em temperatura ambiente, com exceção do 

NaBH4 que necessita ser mantido resfriado. A adição dos reagentes ocorreu em temperatura 

de 27-30 °C e em agitação magnética constante. Após esse tempo, a semente foi mantida a 

25°C por até duas horas. Os espectros apresentados na Figura 13 são de soluções sementes 

logo após a incubação (A) e após duas horas a 25 °C (B).  

E segundo Picciolini e colaboradores em 2016, para provar que a dimensão das 

sementes não é muito grande, não deve haver sinal do pico plasmônico na região entre 505 e 

520 nm, os quais caracterizam as nanoesferas (PICCIOLINI et al., 2016). Portanto, 

corroborando com essa informação, a Figura 13 demonstra a presença de sementes de ouro 

muito pequenas e em condições ideais para a síntese de nanobastões. A leitura em UV-vis das 

sementes foi então realizada em todas as sínteses. 

 

  

Figura 16 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de solução semente para a 

síntese de nanobastões de ouro. (A) Solução semente recém-preparada. (B) Solução semente após 2 horas de 

incubação a 25°C. 

 

 Além da padronização de temperatura e tempo de incubação/agitação magnética para a 

solução semente, foi realizada também padronização para a solução de crescimento. Todo o 

processo foi realizado em temperatura entre 27 e 30 °C. Foi adicionado o ácido cloroáurico, 
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seguido do CTAB e do nitrato de prata em agitação magnética constante. Após a mudança de 

cor do amarelo claro para o transparente com a adição do ácido ascórbico adicionou-se uma 

alíquota da solução semente. Durante todo o período, a reação de crescimento aconteceu em 

banho a 30 °C. 

 Na Figura 14 é possível observar a reprodutibilidade de três experimentos de síntese, 

avaliados pelo perfil de espectro de absorção com AR de 3,1 (λmax=716), que foram 

realizados da mesma forma, porém em dias diferentes, confirmando a importância de 

controlar parâmetros como temperatura, agitação magnética para completa mistura dos 

reagentes e limpeza correta das vidrarias. O diâmetro hidrodinâmico dos NBs analisado por 

DLS foi obtido com valores de frequência máxima em 54,75 nm ± 7,0 nm com índice de 

polidispersão de 0,45. 

 

 

Figura 17 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

sintetizados com semente e Ácido ascórbico. 

 

Como já mencionado, maiores concentrações de íons prata e adição de HCl na solução 

de crescimento aumentam a AR dos nanobastões. Do mesmo modo que, concentrações 

menores de sementes resultam em NBs com maior AR (CHANG; MURPHY, 2018; LIU; 
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GUYOT-SIONNEST, 2005; ORENDORFF; MURPHY, 2006; RODRÍGUEZ-FERNÁNDEZ 

et al., 2005).  

Nesse contexto, foram testadas algumas variações no protocolo a fim de sintetizar 

nanobastões com AR maiores. Então, primeiramente foram utilizados dois volumes diferentes 

de nitrato de prata: 150 µL (utilizado anteriormente) e 270 µL. E de acordo com o resultado 

apresentado na Figura 15, o aumento na concentração de prata causou um deslocamento no 

pico de absorção de 720 nm para 790 nm. Com isso, a AR também aumentou de 3,2 

(λmax=720) para 4 (λmax=790), corroborando com a literatura. 

  

 

Figura 18 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

sintetizados em diferentes concentrações de nitrato de prata. Foi utilizado 150 µL de nitrato de prata na solução 

de crescimento na síntese dos nanobastões. (Tracejado) Utilização de 270 µL de nitrato de prata. 

 

Perez-Juste e colaboradores demonstraram que quantidades maiores de sementes 

introduzidas na solução de crescimento resultarão em nanobastões de proporção de aspecto 

menores devido à introdução de mais locais de nucleação. E ainda, acredita-se que a variação 
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de AR por redução do pH seja devido a desestabilização da bicamada de CTAB durante o 

crescimento (LI; BÜRGI; CHEN, 2010; PÉREZ-JUSTE; CORREA-DUARTE; LIZ-

MARZÁN, 2004; WARD et al., 2014).  

Os resultados mostrados na Figura 16 suportam essas hipóteses; uma vez que a adição 

de 8,5 µL de HCl na solução de crescimento teve influência na AR: 5 (λmax=894) com HCl 

(A) e 4 (λmax=808) sem HCl (B) e 4,5 (λmax=850) (C) e 3,7 (λmax=772) (D). O aumento da 

concentração de sementes resultou em bastões com menor AR, passando de 5 para 4,5 (com 

HCl) e 4 para 3,7 (sem HCl) quando foram adicionados 12 e 24 µL de semente. 

 

 

Figura 19 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

sintetizados em diferentes concentrações de solução semente na presença ou não de HCl e em diferentes tempos 

de reação. (A) Foi utilizado 12 uL de solução semente com adição de HCl; (B) 12 uL de solução semente sem 

adição de HCL; (C) Foi utilizado 24 uL de solução semente com adição de HCl e; (D) 24 uL de solução semente 

sem adição de HCL. Em todos, (Preto) 20 minutos de reação; (Tracejado) 6 horas de reação e; (Rosa) 24 horas 

de reação. 
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A grande maioria dos estudos e aplicações de biossensor por LSPR focaram 

principalmente nanobastões de ouro com proporções relativamente baixas, que exibem 

comprimentos de onda do pico longitudinal abaixo de 900 nm (SEPÚLVEDA et al., 2009). 

Entretanto, já foi descrito por Chen e colaboradores que, nanobastões com grandes 

proporções, que exibem comprimentos de onda de ressonância plasmônica mais longos, 

mostraram maior sensibilidade (CHEN et al., 2008, 2009). 

Várias metodologias já foram descritas na literatura para aumentar a AR dos 

nanobastões, mas os procedimentos mantêm o uso de ácido ascórbico e sofrem um 

rendimento extremamente baixo de conversão de ouro e diminuição da qualidade de NBs 

(ZUBAREV; VIGDERMAN, 2013). Uma alternativa apresentada a essa problemática é a 

utilização de hidroquinona como um agente redutor mais fraco que o ácido ascórbico. 

Existem duas vantagens principais dessa alternativa em relação à via sintética 

anteriormente empregada: (a) a hidroquinona é capaz de reduzir quase quantitativamente os 

íons de ouro, permitindo a produção de maior quantidade de nanobastões de ouro e; (b) requer 

uma quantidade menor de CTAB e uma subsequente redução de custos (PICCIOLINI et al., 

2016). Ainda, o uso de hidroquinona em vez de ácido ascórbico parece diminuir a 

sensibilidade da síntese de nanobastões à concentração dos demais reagentes, aumentando 

assim a confiabilidade desta técnica (ZUBAREV; VIGDERMAN, 2013). 
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Figura 20 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

sintetizados com semente e Hidroquinona. 

 

 Por isso, para alcançar ARs mais elevados, foi utilizado a hidroquinona em vez do ácido 

ascórbico, mantendo a síntese com semente. Na Figura 17, é demonstrado o espectro de 

absorção de quatro sínteses realizadas em dias distintos, que foram reprodutíveis já que 

mantiveram o pico máximo longitudinal muito semelhante.  

 Além disso, a AR foi a maior conseguida com valor de 5,5 (λmax=927). E nesta síntese 

o raio hidrodinâmico dos NBS analisado por DLS foi obtido com valores de 71,36 nm ± 6,5 

nm com índice de polidispersão de 0,144. O índice de polidispersão, que fornece informações 

sobre a homogeneidade da distribuição dos tamanhos, foi menor (0,144) para a síntese com 

hidroquinona quando comparado a síntese com ac. ascórbico (0,45), indicando a formação de 

sistemas mais monodispersos. 

Outra vantagem da utilização de hidroquinona como agente redutor é uma maior 

intensidade do pico longitudinal em relação ao pico transversal de aproximadamente 7 em 

comparação com as demais sínteses que apresentaram essa relação em aproximadamente 4. E 

essa maior relação sugere um baixo nível de partículas esféricas (ZUBAREV; VIGDERMAN, 

2013). Por conseguinte, foi escolhido esse método para seguir os experimentos deste trabalho. 
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Figura 21 Imagem de Microscopia de Força Atômica (AFM) de nanobastões de ouro. 

 

Foi realizado ainda, análise por microscopia de força atômica (AFM, do inglês Atomic 

Force Microscopy). O AFM se difere dos demais microscópios porque não forma uma 

imagem focalizando luz ou elétrons em uma superfície como os microscópios óptico ou 

eletrônico. Isso porque há um escaneamento por sonda sobre a superfície da amostra, 

construindo um mapa da altura desta superfície (ZAKARIA et al., 2013). Na Figura18 é 

apresentado a imagem por AFM dos NBs sintetizados com hidroquinona com um diâmetro de 

10 nm. 

Durante a síntese dos nanobastões de ouro é empregado o surfactante CTAB que atua 

como agente indutor de crescimento e estabilidade. Além de formar uma estrutura em 

bicamada na superfície dos NBs, expondo grupos com cargas positivas, o CTAB possui uma 

longa cadeia alquila que dificulta modificações posteriores. Dessa forma, deve ser removido 

antes de qualquer aplicação biológica (YANG; CUI, 2008). Algumas biomoléculas se ligam 

às nanopartículas de ouro através de simples interação eletrostática, mas geralmente é 

necessário que um reagente atue como intermediário da ligação. 

 Como agente intermediário da ligação foram testados polietilenoimina (PEI) ácido 11-

mercaptoundecanoico (MUDA). O PEI possui grupos amino livres na sua extremidade capaz 

de se ligar covalentemente ao grupo carboxila da porção C-terminal de anticorpos. Já o 

MUDA possui um grupo tiol que se liga fortemente ao ouro e um grupo carboxila que se liga 
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as aminas livres na molécula do anticorpo. Nos dois casos a reação de ligação entre ligante e 

anticorpo foi mediada por uma reação de amidação por diimida utilizando o EDAC e o NHS. 

Após definir a melhor concentração e tempo de reação dos ligantes, NB-PEI/MUDA foi 

conjugado a anticorpos anti-flavivirus (4G2) e anti-DENV2 (3H5). A exemplo, na Figura 19 

está representado o desenho esquemático da utilização de PEI para a montagem do 

biossensor.  

 

 

Figura 22 Estratégia de utilização do biossensor. 

 

 Para padronizar a concentração de NBs utilizada na construção do biossensor, foi 

definido que antes de toda funcionalização os NBs seriam diluídos até uma absorbância do 

pico máximo longitudinal de 1. Tal diluição será específica para cada síntese, uma vez que a 

concentração e então, a absorbância máxima pode variar de uma para outra. Na Figura 21, há 

a representação da diluição feita para as sínteses utilizadas neste trabalho. 
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Figura 23 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

diluido para uso. 

 

 Em experimentos preliminares, com concentração de PEI estabelecida anteriormente 

para nanobastões de AR menores, foi analisado a concentração de anticorpo 4G2 que fosse 

capaz de detectar os Flavivirus de interesse (Figura 22). Além de manter a especificidade 

quando na presença Mayaro vírus, que é do gênero Alphavirus, e, portanto, não é específico 

para o anticorpo utilizado. De acordo com a Figura 22, a melhor concentração e definida para 

uso foi a de 0,4 µg/mL, já que apresentação deslocamento de detecção semelhante para os três 

vírus, DENV1, DENV2 e ZIKV e deslocamento considerado negativo (3nm) para MAYV. 

Essa concentração também foi definida para a conjugação com anticorpo 3H5 (Anti-DENV2). 
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Figura 24 Nanobastões de ouro bioconjugados com diferentes concentrações de anti-flavivirus (4G2). 

Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs bioconjugados 

com diferentes concentrações de 4G2 quando desafiados à solução de 1000 UFP/mL de DENV1 (vermelho); 

DENV2 (verde); ZIKV (Azul) e; MAYV (Roxo). 

 

 Após determinar a concentração de anticorpo, foi analisado a melhor concentração de 

ligantes para os nanobastões utilizados, além do tempo de reação para ambos os ligantes 

utilizados. Com relação ao tempo de incubação com o PEI, pode-se concluir com a Figura 

23, que com duas horas de incubação já não houve grande mudança no pico máximo de 

absorção longitudinal para as concentrações testadas. Apenas a concentração de 8 nm com 

quatro horas é possível observar uma possível aglomeração, indicada pela diminuição da 

absorbância. Então, definiu-se que a incubação seria realizada por duas horas em agitação 

magnética magnética constante. 
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Figura 25 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

funcionalizados com diferentes concentrações de PEI e diferentes tempos de reação. (A) NB funcionalizado com 

2 mM (Preto); (B) NB funcionalizado com 4 mM (Preto); (C) NB funcionalizado com 8 mM (Preto). Em todos: 

2 horas de incubação com PEI (Rosa); 4 horas (Rosa Tracejado); 6 horas (Verde); 24 horas (Verde tracejado) e; 

(D) Resultado da análise de potencial zeta global das suspensões. 

 

 Além da leitura em UV-Vis as amostras de NBs ligadas a polietilenoimina nas 

diferentes concentrações foram submetidas a leitura de Potencial Zeta (Figura 23D). Este 

consiste em uma medida tanto da estabilidade quanto da ligação de moléculas nas partículas, 

na qual, os valores mais negativos ou positivos estão associados com a solução mais estável, 

uma vez que a repulsão entre as partículas reduz a agregação das partículas (CHUMAKOVA 

et al., 2008). 

 Os nanobastões de ouro são sintetizados com CTAB, uma molécula carregada 

positivamente que confere estabilidade às AuNPs, mas após a ligação de outras moléculas na 

superfície das nanopartículas parte deste CTAB é retirado. Quando isso ocorre a medida do 

potencial zeta deve ser reduzida, uma vez que perde a estabilidade oferecida pelo CTAB, 

+ 

+ 

+ 

+ 
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entretanto, este valor deve ser diferente de zero. No caso de moléculas carregadas 

positivamente o valor de potencial zeta continua positivo (LIOPO et al., 2012).  

 Com a diminuição dos valores de potencial zeta das diferentes concentrações de PEI 

em relação ao NB puro, na Figura 23D, pode-se sugerir a ligação de tal ligante na superfície 

das nanopartículas por substituição de moléculas de CTAB. No entanto, os valores 

permanecem altos, indicando a estabilidade que permitirá a conjugação com as 

imunoglobulinas e posterior detecção do alvo. 

 

 

Figura 26 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de NBs funcionalizados 

com diferentes concentrações de PEI. (A) NB (Preto) funcionalizado com: 2 mM (Tracejado); 4 mM (Rosa) e; 8 

mM (Rosa tracejado). (B) NB funcionalizado com 2 mM de PEI; (C) 4 mM e (D) 8 m. Em todos, NB-PEI foram 

bioconjugados com 0,4 µg/mL de 3H5 (Preto) e incubado com 100 UFP/mL de DENV2 (Rosa) e MAYV (Rosa 

tracejado).  

 

As concentrações foram analisadas também após a conjugação com anticorpo 3H5 e 

posterior incubação com DENV2 e MAYV (controle negativo). Como observado, na Figura 
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24 e Gráfico 1, nenhuma das concentrações analisadas teve influência na especificidade do 

biossensor, uma vez que em não houve deslocamento considerado positivo para detecção de 

MAYV. As concentrações de 2 e 4 mM apresentaram valores de deslocamento muito 

similares, mas como 4 mM se aproxima da concentração que já era utilizada anteriormente em 

nosso laboratório, ela foi mantida para as posteriores análises. 

 

 

 

Gráfico 1 Nanobastões de ouro funcionalizados com diferentes concentrações de PEI. Deslocamentos do 

comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs funcionalizados com diferentes 

concentrações de PEI: Foram desafiados à solução de 1000 UFP/mL de vírus. (B) 2 mM; (C) 4 mM e (D) 8 mM. 

 

A mesma análise foi realizada para MUDA. O tempo da reação parece ter tido 

influencia apenas para a concentração de 0,4 mM (Figura 25A), que também apresentou 

maior valor de potencial zeta (Figura 25D). Mas nesta concentração houve deslocamento 

semelhantes entre DENV2 e MAYV, sugerindo que o biossensor não foi específico, de acordo 

com o Gráfico 2. Ainda de acordo com esse gráfico e a Figura 26, a concentração com 
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melhor deslocamento para ambos os vírus analisados e um valor de potencial zeta ainda de 

24,9 mV (Figura 25D), foi a de 0,8 mM. Portanto, essa concentração com uma incubação 

também de duas horas foi definida como padrão. 

 

 

Figura 27 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

funcionalizados com diferentes concentrações de Muda e diferentes tempos de reação. (A) NB funcionalizado 

com 0,4 mM (Preto); (B) NB funcionalizado com 0,8 mM (Preto); (C) NB funcionalizado com 1,6 mM (Preto). 

Em todos: 2 horas de incubação com PEI (Rosa); 4 horas (Rosa Tracejado); 6 horas (Verde); 24 horas (Verde 

tracejado) e; (D) Resultado da análise de potencial zeta global das suspensões. 

 

+ 

+ 

+ 
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Figura 28 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

funcionalizados com diferentes concentrações de Muda. (A) NB (Preto) funcionalizado com: 0,4 mM 

(Tracejado); 0,8 mM (Rosa) e; 1,6 mM (Rosa tracejado). (B) NB funcionalizado com 0,4 mM de Muda e 

bioconjugados com 0,4 µg/mL de 3H5 (Preto) e incubado com 100 UFP/mL de DENV2 (Rosa) e MAYV (Rosa 

tracejado). (C) NB-Muda (0,8 mM)-3H5 (Preto); incubado com DENV2 (Rosa) e MAYV (Rosa tracejado). (D) 

NB-Muda (1,6 mM)-3H5 (Preto); incubado com DENV2 (Rosa) e MAYV (Rosa tracejado).  

 



 
Ribeiro, E. M. C.______________________________________________Resultados e Discussão 

 

81 
 

 

Gráfico 2 Nanobastões de ouro funcionalizados com diferentes concentrações de MUDA. Deslocamentos do 

comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs funcionalizados com diferentes 

concentrações de Muda: (A) 0,4 mM (Preto); 0,8 mM (Cinza claro) e; 1,6 mM (Cinza escuro). E deslocamento 

após conjugação com 0,4 µg/mL de 3H5 e desafiados à solução de 1000 UFP/mL de DENV2 (Preto) e MAYV 

(Cinza): (B) 0,4 mM; (C) 0,8 mM e (D) 1,6 mM. 

 

 He e colaboradores em 2018 propuseram um método para a remoção completa de 

CTAB da superfície dos nanobastões de ouro, para melhorar a eficiência das partículas. Este 

método consiste na incubação NBs com NaBH4, já que o íon hidreto apresenta forte afinidade 

com a superfície do ouro (ANSAR et al., 2013; HE et al., 2018). A partir disso, foi testado 

com ambos os ligantes PEI e MUDA e também com ambos os anticorpos 3H5 e 4G2. 

 Para isso, os NBs foram incubados por 20 minutos com 50 mM de NaBH4. Na 

incubação com PEI-4G2, o pré tratamento com NaBH4 não se mostrou vantajoso. Isso porque, 

como observado na Figura 27 e Gráfico 3, o deslocamento na presença de DENV1 foi maior 

quando não houve o pré tratamento proposto. E para a incubação de PEI-3H5, o resultado foi 

ainda mais desastroso, uma vez que a deslocamento com DENV2 na presença de íons hidreto 

foi alto da mesma forma que com MAYV (Figura 28 e Gráfico 4), fazendo com que o 

biossensor perdesse sua especificidade.   
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Figura 29 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de NB-PEI-4G2 tratado ou 

não com borohidreto de sódio. (A) NB-NaBH4 (50 mM)  (Preto), bioconjugado com 0,4 µg/mL de 4G2 

(Tracejado); (B) NB-NaBH4-4G2 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de  DENV1 (Rosa) e MAYV (Rosa 

tracejado); (C) NB (Preto) e NB-4G2 (Tracejado) e; (D) NB-4G2 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de  

DENV1 (Rosa) e MAYV (Rosa tracejado. Precedendo a incubação com anticorpo, os nanobastões foram 

funcionalizados com 4 mM de PEI. 

 

Gráfico 3 Nanobastões de ouro e PEI-4G2 tratados ou não com Borohidreto de sódio. Deslocamentos do 

comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs funcionalizados com: (A) NB-

NaBH4-PEI-4G2 e incubado com 1000 UFP/mL de DENV1 (Preto) e MAYV (Cinza); (B) NB-PEI-4G2 e 

incubado com 1000 UFP/mL de DENV1 (Preto) e MAYV (Cinza). 
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Figura 30 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de NB-PEI-3H5 tratado ou 

não com Borohidreto de sódio. (A) NB-NaBH4 (50 mM) (Preto), bioconjugado com 0,4 µg/mL de 3H5 

(Tracejado); (B) NB-NaBH4-3H5 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de  DENV2 (Rosa) e MAYV (Rosa 

tracejado); (C) NB (Preto) e NB-3H5 (Tracejado) e; (D) NB-3H5 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de 

DENV1 (Rosa) e MAYV (Rosa tracejado. Precedendo a incubação com anticorpo, os nanobastões foram 

funcionalizados com 4 mM de PEI. 

 

Gráfico 4 Nanobastões de ouro e PEI-3H5 tratados ou não com Borohidreto de sódio. Deslocamentos do 

comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs funcionalizados com: (A) NB-

NaBH4-PEI-3H5 e incubado com 1000 UFP/mL de DENV2 (Preto) e MAYV (Cinza); (B) NB-PEI-3H5 e 

incubado com 1000 UFP/mL de DENV2 (Preto) e MAYV (Cinza). 
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Figura 31 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de NB-MUDA-4G2 

tratados ou não com Borohidreto de sódio. (A) NB-NaBH4 (50mM) (Preto), bioconjugado com 0,4 µg/mL de 

4G2 (Tracejado); (B) NB-NaBH4-4G2 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de DENV1 (Rosa) e MAYV (Rosa 

tracejado); (C) NB (Preto) e NB-4G2 (Tracejado) e; (D) NB-4G2 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de  

DENV1 (Rosa) e MAYV (Rosa tracejado. Precedendo a incubação com anticorpo, os nanobastões foram 

funcionalizados com 0,8 mM de Muda. 

 

Gráfico 5 Nanobastões de ouro e MUDA-4G2 tratados ou não com Borohidreto de sódio. Deslocamentos do 

comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs funcionalizados com: (A) NB-

NaBH4-Muda-4G2 e incubado com 1000 UFP/mL de DENV1 (Preto) e MAYV (Cinza); (B) NB-Muda-4G2 e 

incubado com 1000 UFP/mL de DENV1 (Preto) e MAYV (Cinza). 
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Figura 32 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de NB-MUDA-3H5 

tratados ou não com Borohidreto de sódio. (A) NB-NaBH4 (50 mM) (Preto), bioconjugado com 0,4 µg/mL de 

3H5 (Tracejado); (B) NB-NaBH4-3H5 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de  DENV2 (Rosa) e MAYV (Rosa 

tracejado); (C) NB (Preto) e NB-3H5 (Tracejado) e; (D) NB-3H5 (Preto) incubado com 1000 UFP/mL de 

DENV1 (Rosa) e MAYV (Rosa tracejado. Precedendo a incubação com anticorpo, os nanobastões foram 

funcionalizados com 0,8 mM de Muda. 

 

Gráfico 6 Nanobastões de ouro e MUDA-3H5 tratados ou não com Borohidreto de sódio. Deslocamentos do 

comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs funcionalizados com: (A) NB-

NaBH4-Muda-3H5 e incubado com 1000 UFP/mL de DENV2 (Preto) e MAYV (Cinza); (B) NB-Muda-3H5 e 

incubado com 1000 UFP/mL de DENV2 (Preto) e MAYV (Cinza). 
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  O mesmo padrão de resultados obtidos com PEI foram observados com MUDA. Na 

incubação com PEI-4G2, Figura 29 e Gráfico 5, o deslocamento na presença de DENV1 foi 

maior quando não houve o pré tratamento com NaBH4. E para a incubação de PEI-3H5, o 

deslocamento com DENV2 na presença de íons hidreto foi alto da mesma forma que com 

MAYV (Figura 30 e Gráfico 6), fazendo com que o biossensor também perdesse sua 

especificidade. Mais testes podem ser realizados para melhorar esse pré-tratamento, visto que 

a remoção completa de CTAB poderia diminuir a toxicidade, facilitando e aperfeiçoando a 

utilização de nanobastões de ouro em abordagens in vivo. Entretanto, para este trabalho, com 

os reagente e anticorpos utilizados, por hora, mantivemos a estratégia de funcionalização 

definida anteriormente. 

 

 

 

Figura 33 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

funcionalizados com PEI/Muda e conjugado com 3H5 em diferentes tempos de incubação. (A) NB 

funcionalizados com 4 mM de PEI e conjugado com 0,4 µg/mL de 3H5 (anti-DENV2) em diferentes tempos de 

incubação. (B) NB funcionalizados com 0,8 mM de Muda e conjugado com 0,4 µg/mL de 3H5 (anti-DENV2) 

em diferentes tempos de incubação. Em ambos, 20 minutos (Preto); 40 minutos (Tracejado); 60 minutos (Rosa); 

1 dia (Rosa tracejado) e; 7 dias (Verde) e; (C) e (D) Resultado da análise de potencial zeta global das suspensões. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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 Ao final de alguns ensaios realizados, a absorbância do biossensor com o MUDA 

mostrou-se muito reduzida, prejudicando a detecção dos vírus. Ni e colaboradores. mostraram 

que, embora o comprimento de onda de absorção de pico seja linearmente dependente da 

razão de aspecto, a absorção total nesse comprimento de onda é uma função tanto da 

concentração quanto do diâmetro do bastão. Consequentemente, valores de absorbância mais 

baixos podem sugerir a presença bastões de menor diâmetro ou em  menores concentrações 

(NI et al., 2008). 

 Por isso, além de testar o tempo de reação com anticorpos foi analisado também a 

estabilidade por UV-Vis e Potencial Zeta (Figura 31) dos NBs funcionalizados com 

PEI/MUDA e após a conjugação com anticorpo 3H5. Os espectros de absorção não 

normalizados comparando antes e após a ligação com anticorpo apontam que após vinte 

minutos de reação, a absorbância máxima com o MUDA cai drasticamente, sugerida perda de 

concentração por aglomeração de parte dos NBs. Corroborando com isso, os valores de 

Potencial Zeta indicam que a conjugação com anticorpos perde estabilidade quando o MUDA 

é utilizado, já que com o PEI esses valores permanecem próximos a 30, mas com o MUDA 

eles caem para abaixo de 20 (Figura 31C e D). 

 Como a molécula de MUDA tem uma propriedade hidrofóbica, proteções como 

sonicação consistente a temperatura elevada (THIERRY et al., 2009; YU; VARGHESE; 

IRUDAYARAJ, 2007) ou usando uma resina de troca iônica (DAI et al., 2008) são 

normalmente necessárias para evitar a agregação irreversível de NBs. No entanto, esses 

métodos geralmente levam à agregação ou são complicados de implementar (CAO et al., 

2012).  

 Diante disso, as próximas análises foram realizadas apenas com PEI como ligante e a 

incubação com anticorpos em 20 minutos, visto que o deslocamento do pico longitudinal 

atingiu seu máximo nos primeiros minutos de incubação (Figura 31) 

 Definido o reagente e a melhor estratégia de bioconjugação, foram realizados agora, 

ensaios com ambos os anticorpos e os diferentes vírus, analisando o tempo de detecção e a 

sensibilidade do biossensor. Nas três figuras subsequente são apresentados os resultados 

destas análises. Em todas, Figura 32, Figura 33 e Figura 34 com apenas 15 minutos de 

reação já há uma boa detecção dos vírus, apresentando deslocamento em torno ou acima de 10 

nm. Além de serem específicos com a não detecção de MAYV. No entanto, a melhor 

sensibilidade foi apresentada na Figura 34 quando foi utilizado 4G2 para a detecção de 
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ZIKV. Isso porque, exibiu um deslocamento próximo a 20 nm já nos primeiros minutos (15 

minutos) e acima de 30 nm com uma hora de incubação.   

 

Figura 34 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

conjugados com anticorpo 3H5 para a detecção de DENV2. (A) NB conjugado com 0,4 µg/mL de 3H5 em 

diferentes tempos de reação: 15 minutos (Rosa); 30 minutos (Rosa Tracejado); 60 minutos (Verde) e; incubação 

de 60 minutos com MAYV (Verde Tracejado); (B) Gráfico representando o deslocamento do comprimento de 

onda máximo do pico longitudinal. 

 

 

Figura 35 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

conjugados com anticorpo 4G2 para a detecção de DENV2. (A) NB conjugado com 0,4 µg/mL de 4G2 em 

diferentes tempos de reação: 15 minutos (Rosa); 30 minutos (Rosa Tracejado); 60 minutos (Verde) e; incubação 

de 60 minutos com MAYV (Verde Tracejado); (B) Gráfico representando o deslocamento do comprimento de 

onda máximo do pico transversal antes (4G2) e depois da incubação com vírus. 
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Figura 36 Espectros de absorção plasmônica obtidos por espectrofotometria UV-Vis de nanobastões de ouro 

conjugados com anticorpo 4G2 para a detecção de ZIKV. (A) NB conjugado com 0,4 µg/mL de 4G2 em 

diferentes tempos de reação: 15 minutos (Rosa); 30 minutos (Rosa Tracejado); 60 minutos (Verde) e; incubação 

de 60 minutos com MAYV (Verde Tracejado); (B) Gráfico representando o deslocamento do comprimento de 

onda máximo do pico transversal antes (4G2) e depois da incubação com vírus. 

 

Grandes esforços têm sido feitos para desenvolver uma plataforma de sensoriamento 

geral que possa ser aplicada para detectar biomoléculas com alta sensibilidade e 

especificidade em diversas amostras clínicas, como soro sanguíneo, plasma, urina, lisado 

celular e assim por diante (MARINAKOS; CHEN; CHILKOTI, 2007). De acordo com o 

nosso conhecimento, pouco trabalho foi feito aplicando os biosensores SPR ou LSPR 

baseados em NBs para capturar um alvo em uma mídia mais complexa que água ou o tampão. 

Isso devido a biodegradabilidade e a ligação não específica dos biossensores. Com isso, há 

uma limitação no uso prático no ambiente clínico para diagnósticos médicos (TANG; 

CASAS; VENKATARAMASUBRAMANI, 2013).  

 Uma maneira de contornar tais limitações vislumbrando o enriquecimento de amostras 

complexas seria o desenvolvimento de uma metodologia utilizando nanopartículas magnéticas 

(NM). Entre as nanopartículas magnéticas, se destacam as nanopartículas de óxido de ferro 

(Fe3O4), que podem ter a superficie facilmente modificada, permitindo uma bioconjugação de 

fármacos e marcadores por meio de funcionalalização covalente e não covalente (HOLA et 

al., 2015). Dessa forma, são boas candidatas para abordagens de diagnóstico, e os ligantes 

mais comuns incluem anticorpos, péptidos, açúcares, aptâmeros, entre outros (BLAU et al., 

2016; LAURENT; MAHMOUDI, 2011; BIETENBECK et al., 2015).   
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 Além disso, as NM são funcionalizadas a anticorpos específicos ao alvo e incubadas 

com a amostra e depois, com o auxílio de um imã, as nanopartículas juntamente com a 

molécula alvo migram para a lateral do tubo e o restante da amostra retirado. Por fim, as NM 

poderão ser ressuspensas em uma solução contendo NBs também funcionalizadas a anticorpos 

específicos ao alvo e, após incubação, serem analisadas por espectrofotometria UV-Vis 

(HOLA et al., 2015). 

 Com base nessa metodologia, foram realizadas em nosso laboratório tentativas de 

funcionalização de nanopartículas metálicas sintetizadas com grupos amina em sua superfície 

e cedidas pelo Laboratório de Nanomateriais do Departamento de Física da Universidade 

Federal de Minas Gerais em colaboração com o Prof. Dr. Luiz Orlando Ladeira. Entretanto, as 

imunoglobulinas não permaneciam ligadas às NM e então, novas nanopartículas que sejam 

capazes de se ligar a imunoglobulinas deverão ser sintetizadas e um protocolo deverá ser 

estabelecido para que seja possível o enriquecimento de amostras complexas. A fim de 

melhorar a sensibilidade de detecção neste tipo de amostra, mas ficará como perspectiva para 

este trabalho. 

   

 

Gráfico 7 Nanobastões de ouro bioconjugados com 3H5 em diferentes diluições de soros humano. 

Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs conjugados à 0,4 

µg/mL de 3H5 e desafiados com diluições de soro humano (1:100; 1:200; 1:400; 1:800; 1:1600 e; 1:3200) com 

adição (Cinza) de 1000 UFP/mL de DENV2 ou não (Preto). 
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 Para amostras complexas como soro humano, diferentes diluições foram analisadas a 

fim de determinar a concentração que haveria menor interferência de ligações inespecíficas. 

Para tanto, foram testadas as concentrações de 1:100; 1:200; 1:400; 1:800; 1:1600 e 1:3200 na 

presença de 1000 UFP/mL de vírus ou não. E de acordo com o observado nos Gráficos 7 e 8, 

a melhor diluição que apresentou uma diferença maior que três vezes entre o soro com e sem 

vírus (tanto para DENV2 quanto para ZIKV) foi a de 1:3200. 

 

 

 

Gráfico 8 Nanobastões de ouro bioconjugados com 4G2 em diferentes diluições de soros humano. 

Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs conjugados à 0,4 

µg/mL de 4G2 e desafiados com diluições de soro humano (1:100; 1:200; 1:400; 1:800; 1:1600 e; 1:3200) com 

adição (Cinza) de 1000 UFP/mL de ZIKV ou não (Preto). 

 A partir da diluição de 3200 foi analisado o limite de detecção do biossensor na 

presença de diferentes concentrações de vírus, além de analisar se o soro iria influenciar na 

especificidade quando incubado com MAYV. O biossensor proposto foi capaz de detectar 

tanto DENV2 quanto ZIKV com apenas 100 UFP/mL, sendo que com o segundo o 

deslocamento chega a ser maior que 10 nm já nessa concentração viral (Gráficos 9 e 10). E 

em todas as concentrações analisadas não houve deslocamento considerado positivo para 

MAYV, sugerindo mais uma vez a especificidade do sistema.  

Na literatura já foi demonstrado que no pico de viremia DENV1 e DENV2 podem 

apresentar cerca de 10
7
 MID50/mL (VAUGHN et al., 2000) e ZIKV aproximadamente 
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4.8×10
7
 GCE/mL (MEDINA et al., 2018), a saber, GCE do inglês Genome Copy Equivalents. 

Dito isso, acredita-se que com uma diluição de 3200, no pico de viremia, poderia conter cerca 

de 3000 partículas virais por mL. Dessa forma, acredita-se que o biossensor poderia ser 

utilizado no diagnóstico dessas doenças, já que foi demonstrado que ele é capaz de detectar 

uma concentração trinta vezes menor em valor de partículas infecciosas. 

 Estabelecendo-se uma curva ROC (Curva de Características de Operação do Receptor) 

com os dados mostrados nos gráficos 7 e 8, é obtido o valor de 0,9 de área sob a curva. 

Considerando que foi possível diferenciar os valores de deslocamento entre os soros com 

adição DENV2 e ZIKV e MAYV, o pequeno número amostral utilizado e que a acurácia de 

um teste é avaliada em valores de área sob a curva igual a 1, pode-se indicar que o teste 

funciona. Foram obtidos valores de sensibilidade e especificidade do teste, no entanto, por 

esses índices dependerem da prevalência da doença, um resultado obtido com amostras de 

soro humano em que vírus foram adicionados não reflete o real valor diagnóstico do teste. 

Dessa forma, ainda existe a necessidade de avaliar uma soroteca humana com número 

amostral maior para estabelecer o desempenho diagnóstico do sistema com nanobastões de 

ouro.  

Esses resultados preliminares sugerem uma perspectiva promissora, visto que poucos 

foram os trabalhos que utilizaram abordagens com nanopartículas em amostras complexas, 

principalmente com nanobastões de ouro e a metodologia de ressonância plasmônica de 

superfície. Portanto, a partir dos resultados apresentados, sugerimos que o biossensor 

proposto: NB-PEI-3H5/4G2 possui grande sensibilidade e especificidade de detecção mesmo 

em amostras complexas como o soro humano. Se mostrando como uma alternativa mais 

simples e tão eficiente quanto as técnicas já estabelecidas na rotina clínica. 
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Gráfico 9 Nanobastões de ouro bioconjugados com 3H5 em diferentes diluições de vírus DENV2 em soro 

humano. Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs 

conjugados à 0,4 µg/mL de 3H5 e desafiados com diluições de vírus (10; 10
2
; 10

3
; 10

4
 UFP/mL) DENV2 (Preto) 

e Mayaro virus (Cinza). 

 

Gráfico 10 Nanobastões de ouro bioconjugados com 4G2 em diferentes diluições de vírus ZIKV em soro 

humano. Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs 

conjugados a 0,4 µg/mL de 3H5 e desafiados com diluições de vírus (10; 10
2
; 10

3
; 10

4
 UFP/mL) ZIKV (Preto) e 

Mayaro virus (Cinza). 
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 Ainda, o Aedes aegypti é o mosquito vetor responsável pela transmissão de vários 

vírus, que apresentam áreas de risco coincidindo com sua distribuição. Por isso, torna-se cada 

vez mais necessário o controle epidemiológico que permita a prevenção de novos surtos. 

Dessa maneira, foi realizado um teste de detecção viral, no qual foi simulada uma situação em 

que mosquito Aedes aegypti foi macerado e adicionado (ou não) 10
3
 UFP mL

-1
 de DENV2 ou 

ZIKV em diferentes diluições: 1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:132 e; 1:64. 

 De acordo com o Gráfico 11, é possível observar que na diluição de apenas 1:2 já é 

possível detectar um deslocamento 9 nm entre o macerado com e sem DENV2 e de 7 nm com 

e sem ZIKV, de acordo com o Gráfico 12. Ao mesmo tempo, um deslocamento de 15 nm foi 

observado na diluição de 1:4 na presença de ZIKV, portanto, essa diluição foi selecionada 

para a posterior análise de limite de detecção do biossensor neste tipo de amostra. Para os 

dados destes gráficos na curva ROC estabelecida foi obtido o valor de 0,75 de área sob a 

curva, indicando também a eficiência do biossensor nesse tipo de amostra. 

 

 

Gráfico 11 Nanobastões de ouro bioconjugados com 3H5 em diferentes diluições de macerado de mosquito. 

Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs conjugados à 0,4 

µg/mL de 3H5 e desafiados com diluições de soro humano (1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:132 e; 1:64) com adição 

(Cinza) de 1000 UFP/mL de DENV ou não (Preto). 
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Gráfico 12 Nanobastões de ouro bioconjugados com 4G2 em diferentes diluições de macerado de mosquito. 

Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica longitudinal de NBs conjugados à 0,4 

µg/mL de 4G2 e desafiados com diluições de soro humano (1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1:132 e; 1:64) com adição 

(Cinza) de 1000 UFP/mL de ZIKV ou não (Preto). 

 

 A partir da diluição selecionada foi realizada análise em que se comparou o 

deslocamento de macerado na presença de DENV2 ou MAYV e também ZIKV ou MAYV 

em relação ao macerado sem adição de vírus na mesma diluição (1:4) (Gráficos 13 e 14). No 

Gráfico 13 observa-se um deslocamento expressivo de mais de 5 já com 10 UFP/mL de 

DENV2 e no Gráfico 14 um deslocamento acima do considerado negativo para esta mesma 

concentração de ZIKV.  

 Em 2015, Choy e colaboradores relataram a presença de cerca de 10
4 

UFP/intestino 

médio de DENV2 em mosquitos após quase 10 de após alimentação de sangue com um 

decaimento até o vigésimo dia. E ainda, um pico de aproximadamente 3,5 x 10
5 

UFP/cabeça e 

tórax em quase 30 dias pós alimentação de sangue (CHOY et al., 2015). Assim sendo, 

considerando uma média de titulação viral de 10
5
 por mosquito e que foi utilizado cinco 

mosquitos macerados em um volume de 200 µL de PBS para as análises realizadas, 

resultando em 5 x 10
5 

UFP. E ainda, que foi utilizado uma diluição de 4x (1,25 x 10
5
), que ao 

ser convertida para concentração por mL, resulta em 6 x 10
5 

UFP/mL, acredita-se que o 

biossensor proposto seria capaz de detectar de forma direta e especifica a presença de vírus do 

gênero Flavivirus em diferentes dias após a infecção, uma vez que foi capaz de detectar com 
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certa facilidade uma concentração cerca de 6000 vezes menor que a detectada por métodos 

tradicionais de titulação viral e PCR em tempo real. 

 

 

Gráfico 13 Nanobastões de ouro bioconjugados com 3H5 frente a diferentes diluições de vírus DENV2 em 

macerado de Aedes aegypti. Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica 

longitudinal de NBs conjugados à 0,4 µg/mL de 3H5 e desafiados com diluições de vírus (10; 10
2
; 10

3
; 10

4
 

UFP/mL) DENV2 (Preto) e MAYV (Cinza). 
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Gráfico 14 Nanobastões de ouro bioconjugados com 4G2 frente a diferentes diluições de vírus DENV2 em 

macerado de Aedes aegypti. Deslocamentos do comprimento de onda do pico de absorção plasmônica 

longitudinal de NBs conjugados à 0,4 µg/mL de 3H5 e desafiados com diluições de vírus (10; 10
2
; 10

3
; 10

4
 

UFP/mL) ZIKV (Preto) e MAYV (Cinza). 

 

 Por fim, na Tabela 1 é apresentado o valor estimado em R$ 2,04 para o processo de 

síntese e montagem do biossensor para 37 reações (um branco, um controle positivo, um 

controle negativo e uma amostra). Esse valor está abaixo dos kits de ELISA E PCR, técnicas 

mais utilizadas para diagnóstico direto, oferecidos no mercado, que podem variar de R$ 7,00 a 

30,00, podendo ainda apresentar um valor agregado devido a necessidade de mão de obra 

especializada para a execução da técnica e análise dos resultados. 

Portanto, baseado nos resultados apresentados em amostras complexas de soro 

humano e macerado de mosquito com ou não adição de DENV2 e ZIKV e nos valores 

apresentados na Tabela 1, acredita-se que o biossensor sugerido neste trabalho possa ser 

utilizado como alternativa de detecção direta de Flavivirus. Já que apresenta grandes 

benefícios em relação a tempo e simplicidade de manipulação em relação às técnicas já 

existentes. No entanto, testes com amostras complexas naturalmente infectadas deverão ser 

realizados para a real avaliação da utilização do biossensor na rotina laboratorial de 

diagnóstico.  
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Tabela 1 Valor estimado em reais do biossensor 
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CONCLUSÃO 

 

 Embora algumas variações nos protocolos de síntese podem ainda ser testadas para 

melhorar a produtividade e a eficiência dos nanomateriais para aplicações de diagnóstico, tais 

como a diminuição na concentração de CTAB, os nanobastões de ouro foram sintetizados por 

diferentes metodologias, que se mostraram reprodutíveis. Além disso, a conjugação do 

anticorpo foi realizada com sucesso, e apresenta estabilidade para armazenamento tanto à 4°C 

quanto em temperatura ambiente. O biossensor (NB-anticorpo) foi capaz de detectar o alvo de 

maneira específica e sensível, tanto quando empregados às amostras de vírus purificadas 

como quando os vírus foram adicionados em amostras complexas: soro humano e macerado 

de mosquito. Portanto, os dados sugerem que o nanobiossensor proposto, uma vez 

aperfeiçoado, apresenta grande potencial para o desenvolvimento de uma nova e eficaz 

abordagem de diagnóstico para a Flavivirus. Já que pode fazer distinção de doenças com 

apresentações clínicas semelhantes, parece ser sensível durante o estágio agudo da infecção, 

fornece resultados rápidos, de aproximadamente quinze minutos, apresenta um baixo custo e 

permite vigilância epidemiológica em vetores e investigação de surtos. 
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