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Descrição: 
Mais da metade das mortes no mundo ocidental são causadas pelas doenças cardiovasculares (1) e no Brasil esa 

doenças representam pouco mais de um terço das mortes registradas até o ano de 2001 (2). Além disso, elas são 

importantes causas de invalidez, contribuindo de maneira significativa para elevação no custo da saúde pública. 

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é a manifestação mais grave das isquemias coronarianas e o seu 

diagnóstico adequado e rápido evitaria a liberação precipitada de pacientes que procuram as emergências 

cardiológicas. O diagnóstico de IAM é estabelecido através da investigação eletrocardiográfica e de marcadores 

cardíacos que se elevam rapidamente na corrente sanguínea (3). 

A nanotecnologia dos biossensores tem despertado interesse mundial especialmente devido à sua versatilidade. 

Além disso, esses dispositivos apresentam uma tecnologia possível de ser portabilizada. Aliada a essas 

características, esses dispositivos requerem baixo investimento financeiro, rapidez e não requerem profissionais 

especializados para seu uso. Por todas essas características, a tecnologia de biossensores tem atraído a atenção de 

profissionais e investidores de saúde. Como proposta inicial, o estudo pretende aplicar monocamadas auto-

organizadas para imobilização de anticorpos eletroativos em eletrodos visando à identificação de níveis 

importantes da proteína troponina T, que é marcadora cardíaca para o infarto agudo do miocárdio. 
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