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Introdução 

Neste trabalho, através da técnica de 
automontagem, imobilizou-se o peptídeo 
antimicrobiano Dermaseptina 01 (DS 01), extraído 
da secreção cutânea do anfíbio Phyllomedusa 
azurea

1,2
, em conjunto com ftalocianina de níquel 

(NiTsPc) e/ou goma do cajueiro, ambos atuando 
como poliânions. Os filmes formados foram 
caracterizados eletroquimicamente e utilizados na 
detecção do protozoário leishmania.  

Resultados e Discussão 

Filmes contendo uma única bicamada de 
NiTsPc/DS 01, depositado sobre carbono grafite 
(Cgraf), foram utilizados em testes para detecção de 
diferentes concentrações de células de leshmania, 
presentes em meio salino, Figura 1. 
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Figura 1: Resposta Eletroquímica do filme 
bicamada de NiTsPc/DS 01 em meio salino (NaCl 
0,9 %) contendo diferentes concentrações de 
células de leishmania por mL de solução, 25 mVs

-1
. 

 
Na figura 1, observa-se um aumento de corrente 

em função da concentração de células de 
Leishmania, causado por uma interação entre o 
peptídeo imobilizado no filme e o protozoário em 
suspensão. Desta forma, a utilização de peptídeos 
antimicrobianos como a DS 01 em conjunto com a 
NiTsPc, imobilizados na forma de filme fino, pode no 
futuro, dar subsídios para a construção de 
nanomateriais para uso em diagnósticos pela 
indústria farmacêutico.  

 

Em contraposição, foram realizados testes para 

detecção de leishmania utilizando apenas o filme 

PAH/NiTsPc, ou seja, na ausência do peptídeo,  

observou-se após a adição de células, a supressão 

de sinal voltamétrico em 0,53 V, característico da 

NiTSPC, indicando falta de interação entre a NiTsPc 

e o protozoário, Figura 2. 
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Figura 2: Voltamogramas cíclicos para comparação 
da atividade do filme NiTsPc/PAH (01Bi) na 
presença e ausência de leishmania (10

6
 céls./mL), 

em solução salina, 25 mV s
-1

.  

Conclusões 

A partir de DS 01 imobilizado sob a forma de filme 

fino com NITSPC, foi possível realizar uma dose-

resposta em função da concentração de células de 

Leishmania. Logo, este trabalho sugere que o 

desenvolvimento de materiais nanoestruturados 

pode ser uma alternativa a métodos diagnósticos.    
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