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Resumo 
Neste trabalho, o polieletrólito silsesquioxano cloreto de 
3-n-propil(2-amino-4metil-piridínio) (SiAMPy+) foi 
empregado como agente estabilizante na síntese de 
nanopartículas de ouro (AuNPs-SiAMPy+). O 
nanomaterial obtido foi caracterizado e aplicado na 
modificação de eletrodos de carbono cerâmico (ECC), a 
fim de se verificar o potencial destes como sensores 
eletroquímicos. As AuNPs-SiAMPy+ foram ainda 
aplicadas em estudos de hemocompatibilidade frente a 
leucócitos e eritrócitos, tendo-se verificado que tanto as 
[AuNPs-SiAMPy+] quanto o SiAMPy+ não apresentaram 
efeitos tóxicos detectáveis às células empregadas.  

Introdução  
Silsesquioxanos são materiais híbridos organo-

inorgânicos com potencial de atuarem como agentes 

estabilizantes de suspensões de nanopartículas 

metálicas, como as de ouro (AuNPs), as quais possuem 

aplicações em áreas diversas1,2 1. A modificação de 

sensores eletroquímicos como os ECC com AuNPs pode 

incrementar de modo substancial as suas propriedades, 

aumentando sua sensibilidade e incrementando suas 

propriedades eletrocatalíticas. As aplicações biomédicas 

das AuNPs sugerem uma avaliação criteriosa de sua 

toxicidade frente a células e tecidos, a fim de que as 

mesmas possam ser utilizadas de maneira mais segura e 

eficaz em estudos biomédicos. O presente trabalho visa 

sintetizar e caracterizar AuNPs empregando como agente 

estabilizante o silsesquioxano SiAMPy+, e aplicar as 

mesmas na modificação de ECC e em estudos de 

toxicidade frente a leucócitos e eritrócitos. 

Material e Métodos 
As AuNPs-SiAMPy+ foram obtidas de acordo com a 
literatura3 por meio da redução do complexo [AuCl4]- (2,25 
mmol L-1) empregando o SiAMPy+ (3,0 g L- 

1) como agente estabilizante e NaBH4 como agente 
redutor (5,5 mmol L-1). As AuNPs foram caracterizadas 
por espectroscopia UV-VIS e microscopia eletrônica de 
transmissão (MET). Os ECC foram preparados de acordo 
com método previamente reportado4, empregando-se 
grafite em pó modificado com as AuNPs-SiAMPy+ (0,5 
mL) ou com o SiAMPy+ (0,5 mL de solução 3,0 g L-1) para 
dopagem da matriz de sílica formada. Medidas de 
voltametria cíclica e espectroscopia de impedância 
eletroquímica na presença de 5 mmol L-1 de [Fe(CN)6]3-/4- 
foram realizadas para caracterização dos eletrodos 
modificados. A toxicidade das AuNPs-SiAMPy+ foi 
avaliada a partir de ensaios de viabilidade celular em 
leucócitos por meio do método da exclusão com o corante 
azul de Trypan e por meio de ensaios de fragilidade 
osmótica em eritrócitos5. 

Resultados e Discussão 

Os espectros de UV-VIS evidenciaram três bandas para 

as AuNPs-SiAMPy+: (i) 234 nm: transições π→π* dos 

anéis piridínio do SiAMPy+; (ii) 297 nm: transferência de 

carga intermolecular entre cadeias do SiAMPy+, e (iii) 521 

nm: ressonância plasmon de superfície das AuNPs. 

Análises de MET evidenciaram que as nanopartículas 

obtidas são esféricas e com um tamanho médio igual a 

5,8 nm (Figura 1A). A modificação do ECC com as 

AuNPs-SiAMPy+ evidenciou maiores intensidades de 

corrente e um menor valor de separação entre os 

potenciais de pico em comparação ao ECC/SiAMPy+ 

(Figura 1B), o que se deve às elevadas condutividades 

elétrica e área superficial das AuNPs. Observou-se ainda 

que a resistência à transferência de carga do 

ECC/AuNPs-SiAMPy+ foi inferior ao obtido para o 

ECC/SiAMPy+ (Figura 1C), confirmando o melhoramento 

das propriedades eletroquímicas do ECC após a 

modificação com as AuNPs-SiAMPy+. Ensaios de 

viabilidade celular em leucócitos evidenciaram que, 

mesmo após 3 horas de exposição, as células mostraram-

se viáveis, tanto na presença das AuNPs-SiAMPy+ quanto 

do SiAMPy+. Além disso, ambas as amostras mostraram 

não fragilizar a membrana plasmática de eritrócitos. Desta 

forma, pode-se sugerir que as AuNPs-SiAMPy+ e o 

SiAMPy+ não apresentaram efeitos tóxicos aparentes 

frente às células estudadas pelos métodos empregados.   
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Figura 1. (A) Imagem do MET, B) Voltamogramas cíclicos e (C) 
diagramas de Nyquist obtidos para os eletrodos estudados na presença 
de [Fe(CN)6]

3-/4- 5 mmol L-1 (KCl 0,1 mol L-1).  

Conclusão 
O silsesquioxano SiAMPy+ foi empregado com êxito como 
agente estabilizante de AuNPs. A modificação do ECC 
com as AuNPs-SiAMPy+ aumentou a condutividade dos 
dispositivos, o que sugere seu potencial de aplicação 
como sensores eletroquímicos. A ausência de efeitos 
tóxicos nos ensaios de hemocompaticilidade, sugeriu que 
as AuNPs-SiAMPy+ possuem potencial para serem 
estudadas em futuros ensaios biomédicos para avaliação 
de suas possíveis atividades biológicas.  
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