
DESENVOLVIMENTO DE BIOSSENSORES A BASE DE PASTA DE MATERIAIS CARBONÁCEOS 
CONTENDO DNA IMOBILIZADO EM MATRIZ DE SÍLICA MODIFICADA (SIO2/AL2O3/NB2O5) 

VISANDO A DETERMINAÇÃO DE PROMETAZINA E AMITRIPTILINA EM FORMULAÇÕES 
FARMACÊUTICAS 

 

Compostos fenotiazínicos e seus derivados formam um importante grupo de fármacos que são 
usados para o tratamento de distúrbios psíquicos, relacionados à transtornos de humor, como 
depressão e esquizofrenia. Por esta razão, a determinação de prometazina (PHZ) em 
formulações farmacêuticas e em fluidos biológicos é extremamente importante. Neste 
contexto, um sensível e seletivo biossensor foi desenvolvido para a determinação voltamétrica 
de PHZ em formulações farmacêuticas usando um dispositivo a base de pasta de Nanotubo de 
Carbono (NTC) modificado com DNA previamente imobilizado sobre a superfície de uma matriz 
inorgânica a base de sílica preparada por processo sol-gel (SiO2/Al2O3/Nb2O5), a qual foi 
denominada NTC-SN-DNA. Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia no 
Infravermelho por Transformada de Fourier foram utilizadas para caracterizar os materiais e o 
compósito formado pela mistura dos materiais. A oxidação de PHZ utilizando o compósito 
NTC-SN-DNA foi investigada por Voltametria Cíclica, Amperometria, Voltametria de Pulso 
Diferencial e Voltametria de Onda Quadrada. O biossensor desenvolvido apresentou uma 
excelente atividade catalítica para a oxidação de PHZ em 680 mV vs. Ag/AgCl por Voltametria 
de Onda Quadrada. Os parâmetros experimentais e operacionais que influenciam a resposta 
do dispositivo foram investigados. As condições ótimas foram encontradas para o biossensor 
modificado com DNA na superfície da matriz de sílica modificada (SiO2/Al2O3/Nb2O5) com 
concentração igual a 0,8 mg mL-1 empregando NTC, em solução tampão fosfato na 
concentração de 0,3 mol L-1 pH 7,0. Os parâmetros cinéticos como número de elétrons 
envolvidos na oxidação de PHZ, coeficiente de transferência eletrônica, ?, e a constante de 
velocidade de transferência de elétrons, ?, foram investigados. O número de elétrons 
envolvido foi igual a dois e o valor de ? anódico foi de 0,43 considerando um processo 
eletrocatalítico irreversível controlado por difusão com elevada constante de velocidade de 
transferência eletrônica de 33,5 s-1. As correntes de pico voltamétricas obtidas por 
Voltametria de Onda Quadrada cujos parâmetros operacionais f = 10 Hz e Ap = 15 mV foram 
otimizados apresentaram uma resposta linear para a concentração de PHZ no intervalo de 10 a 
150 ?mol L-1 (n = 15, r = 0,9973), com sensibilidade, limite de detecção e limite de 
quantificação iguais a 0,299 mA ?mol L-1, 1,07 e a 3,58 ?mol L-1, respectivamente. A fim de 
determinar o conteúdo do composto ativo (PHZ) na formulação farmacêutica (Fenergan®), as 
amostras foram preparadas em triplicata e analisadas em duas concentrações (50 e 60 ?mol L-
1). Os resultados obtidos foram exatos e precisos, como indicado pela excelente recuperação e 
desvio padrão relativo (RSD,%), um teor médio de 98,02% (50 ?mol L-1: RSD = 1,75%, n = 3) e 
de 100,04% (60 ?mol L-1: RSD = 0,03%, n = 3) para a PHZ em formulações farmacêuticas. 
Portanto, o biossensor desenvolvido pode ser aplicado com sucesso para a determinação do 
referido fármaco em medicamentos. Amitriptilina (AMT) pertence ao grupo dos azepinicos, e é 
um composto farmacêutico amplamente utilizado devido a sua atividade antipsicótica, 
sedativa e propriedades analgésicas. Atua controlando distúrbios psicomotores como: 
agitação, excitação, estados hipercinéticos e agressivos. No entanto, a AMT pode causar 
efeitos adversos em humanos, como alterações cardíacas. Devido a isto, a sua determinação 



em formulações farmacêuticas e amostras biológicas é extremamente importante. Neste 
contexto, um sensível e seletivo biossensor foi desenvolvido para a determinação voltamétrica 
de AMT em formulações farmacêuticas usando um dispositivo a base de pasta de Carbono 
(GRF) modificado com DNA previamente imobilizado sobre a superfície de uma matriz 
inorgânica a base de sílica preparada por processo sol-gel (SiO2/Al2O3/Nb2O5), a qual foi 
denominada GRF-SN-DNA. Técnicas analíticas como Microscopia Eletrônica de Varredura e 
Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier foram utilizadas para 
caracterizar a morfologia dos materiais e o compósito formado pela mistura dos materiais. A 
oxidação de AMT utilizando o compósito GRF-SN-DNA foi investigada por Voltametria Cíclica, 
Amperometria, Voltametria de Pulso Diferencial e Voltametria de Onda Quadrada. O 
biossensor desenvolvido apresentou uma excelente atividade catalítica para a oxidação de 
AMT em 910 mV vs. Ag/AgCl por Voltametria de pulso diferencial. Os parâmetros 
experimentais e operacionais que influenciam a resposta do dispositivo foram investigados. As 
condições ótimas foram encontradas para o biossensor, sendo que a concentração ótima de 
DNA empregada, preparada em meio de solução tampão fosfato na concentração de 0,2 mol 
L-1 pH 7,5, no processo de imobilização deste sobre a superfície da matriz de sílica 
(SiO2/Al2O3/Nb2O5) foi de 0,6 mg mL-1 empregando GRF como matriz condutora. Os 
parâmetros cinéticos como número de elétrons envolvidos iii na oxidação de AMT, coeficiente 
de transferência eletrônica, ?, e a constante de velocidade de transferência de elétrons, ?, 
foram investigados. O número de elétrons envolvidos foi igual a um e o valor de ? anódico para 
oxidação da AMT foi de 0,75 considerando um processo eletrocatalítico irreversível controlado 
por difusão com elevada constante de velocidade de transferência eletrônica de 29,2 s-1. As 
correntes de pico voltamétricas obtidas por Voltametria de pulso diferencial cujos parâmetros 
operacionais ? = 35 mVs-1 e Ap = 40 mV foram otimizados e apresentaram uma resposta linear 
para a concentração de AMT no intervalo de 10 a 80 ?mol L-1 (n = 8, r = 0,9977), com 
sensibilidade, limite de detecção e limite de quantificação iguais a 0,220 ?A ?mol L-1, 0,855 e 
2,82 ?mol L-1, respectivamente. A fim de determinar o concentração de AMT presente na 
formulação farmacêutica Amitriptilina 25 mg Germed®, as amostras foram preparadas em 
triplicata e analisadas em três concentrações (30, 50 e 70 ?mol L-1). Os resultados obtidos 
foram satisfatoriamente exatos e precisos, como indicado pela excelente recuperação e desvio 
padrão relativo  (RSD,%), ou seja, um teor médio de 101,63% para a concentração de 30 ?mol 
L-1 (RSD = 0,98%, n = 6), de 98,40% para a concentração de 50 ?mol L-1 (RSD = 2,73%, n = 6) e 
de 98,69% para a concentração de 70 ?mol L-1 (RSD = 2,38%, n = 6) foram obtidos. Portanto, o 
biossensor desenvolvido pode ser aplicado com sucesso para a determinação do referido 
fármaco em medicamentos. 


