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RESUMO
CARAN, N. C. C. Avaliação sistemática do uso do Dried Blood Spot para
determinação de elementos químicos em sangue capilar visando estudos de
biomonitoramento no Brasil. 2015. 61f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão
Preto, 2015.
A biomonitorização humana ou biomonitoramento (BH) é definido como a medida
periódica de determinada substância química ou seu metabólito em fluidos
biológicos, principalmente sangue e urina, de uma população com o objetivo de
avaliar a exposição e os riscos à saúde. Tal método tem se tornado comum em
países desenvolvidos, porém ainda é uma prática pouco utilizada no Brasil. Isso
ocorre pela dificuldade de coleta, armazenamento e transporte das amostras,
principalmente em regiões sem infraestrutura e de difícil acesso. Diante disso,
alguns procedimentos alternativos de coleta de amostra vêm sendo propostos. Um
destes procedimentos é o Dried Blood Spot (DBS) ou coleta e armazenamento de
amostra em papel-cartão. Este método oferece uma série de vantagens sobre os
procedimentos
de
coleta
convencionais,
principalmente
por
reduzir
consideravelmente o volume de amostra coletada. Entretanto, pouco se sabe sobre
a estabilidade dos analitos após a deposição da amostra no cartão e do risco de
contaminação da amostra pelo substrato sólido. Além disso, procedimentos de
extração dos analitos do papel, para posterior quantificação, ainda não estão
totalmente estabelecidos. Neste sentido, o presente trabalho avaliou de forma
sistemática o procedimento de coleta de sangue por DBS visando sua futura
aplicação em programas de biomonitoramento no Brasil para determinação dos
elementos químicos As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se e Zn por espectrometria de massas
com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). Para isso, no estudo foram utilizadas
três diferentes marcas comerciais de cartão coletor: Whatman 903™, Munktell™, e
DMPK-C™. Todas as marcas de cartão apresentaram baixas concentrações dos
elementos químicos. Após a deposição da amostra no papel cartão verificou-se que
a concentração dos elementos químicos manteve-se estável por um período de pelo
menos 60 dias (temperatura ambiente e ao abrigo da luz). Foi otimizado o método
de extração dos analitos do substrato, com melhor condição obtida após a imersão
do papel (corte circular de diâmetro de 1/2´´) por 60 minutos em solução extratora
(0,5% v/v HNO3 e 0,01% v/v Triton™ X-100) na proporção de 1:50 v/v, seguida de
10 segundos de agitação por vortex. Após a extração, a solução resultante contendo
os analitos foi diretamente injetada no ICP-MS. Cabe também destacar que não
foram observadas diferenças estatísticas nas concentrações dos elementos
químicos com coleta de sangue da veia do antebraço (sangue venoso) ou do dedo
(sangue capilar). Os resultados obtidos no presente estudo, devem contribuir para a
implementação deste procedimento em análises de elementos químicos
(biomonitoramento da população brasileira), principalmente considerando as
dificuldades de coleta, armazenamento e transporte de amostras clínicas em nosso
país por sua extensão territorial. Além disso, este procedimento pode facilitar
estudos com populações vulneráveis e que vivem em áreas remotas e de difícil
acesso.
Palavras chave: Biomonitoramento. Dried Blood Spot. ICP-MS. Sangue capilar.
Elementos químicos.
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ABSTRACT
CARAN, N. C. C. Systematic evaluation of the use of Dried Blood Spot for
determination of chemical elements in capillary blood in order biomonitoring
studies in Brazil. 2015. 61f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2015.
Human biomonitoring or biomonitoring (BH) is defined as the measurement of a
particular chemical or metabolites in biological fluids, especially blood and urine, in a
population to assess the level of exposure and health risks. Human biomonitoring is
a common activity in developed countries, but is still an uncommon practice in Brazil.
It mainly occurs due to the difficulty of collection, storage and transport of samples,
particularly in regions without infrastructure and difficult access. Therefore, some
alternative procedures for sample collection have been proposed. One of the
procedures is the Dried Blood Spot (DBS). This method offers distinct advantages
over conventional sample collection procedures, including the reduced sample
volume required for analysis. However, little is known about the stability of analytes
after sample deposition on the card and the possible risk of sample contamination by
the solid substrate. In addition, the extraction procedures of elements from the
substrate surface before determination are not yet fully established. In this sense, the
present study evaluated systematically the DBS blood collection procedure aiming at
its future application in biomonitoring studies in Brazil to determine the chemical
elements As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se and Zn by inductively coupled plasma mass
spectrometry (ICP-MS). For this, the study used three different brands of collecting
cards: Whatman 903™, Munktell™, and DMPK-C™. All card brands presented low
concentrations of chemical elements. After sample deposition on cardboard it was
found that the concentration of chemical elements remained stable for at least 60
days (at room temperature and protected from light). It was optimized the method of
analytes extraction from the substrate, with the best condition obtained after
immersing the paper (circular cutting diameter of 1/2 '') for 60 minutes in an extraction
solution containing 0,5% v/v HNO3 and 0,01% v/v Triton™ X-100 in the ratio 1:50
v/v, followed by 10 seconds of vortex. After extraction, the resulting solution
containing the analytes was directly injected into the ICP-MS. It can also be pointed
out that no statistical differences was found between the concentrations of elements
determined in forearm vein blood (venous blood) and finger blood (capillary blood).
Taken together, the results of the present study can contribute to the employment of
the DBS procedure for the screening of chemical elements in the Brazilian
population, especially considering the difficulties of collection, storage and transport
of clinical specimens in our country. Moreover, studies in vulnerable populations
living in remote areas and of difficult access should be simplified.
Keywords: Biomonitoring. Dried Blood Spot. ICP-MS. Capillary blood. Chemical
elements.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Biomonitoramento
A crescente utilização de substâncias químicas na indústria e agricultura, observada desde
o século passado, expôs o homem a substâncias tanto em seu ambiente de trabalho como no
seu macroambiente, exigindo um monitoramento desta população quanto a suas exposições.
Esta medida periódica de determinada substância química ou seu metabólito em fluidos
biológicos na população é denominada de Biomonitorização Humana ou biomonitoramento
(BH) (ANGERER; EWERS; WILHELM, 2007; KUNO, 2009).
O BH vem sendo utilizado principalmente na avaliação da saúde, servindo de base para a
adequação de padrões de cada substância. Assim, a monitorização da exposição de
trabalhadores ou da população geral é um procedimento que consiste em uma rotina de
avaliação e interpretação de parâmetros biológicos e/ou ambientais, com a finalidade de
detectar os possíveis riscos à saúde (PASCHAL, 2007).
Os dados de BH têm crescido de tal forma que nos últimos anos vêm sendo utilizados
para estabelecer e revisar limites de exposição ocupacional (KUNO, 2009). Na Tabela 1 são
apresentados valores de referência de vários elementos químicos presentes no sangue da
população em alguns países.
Tabela 1. Valores de referência de vários elementos químicos em sangue total (μg/L) em diferentes
países.
Brasil
França
Suécia
Elemento\País
(NUNES et al., 2010)
(GOULLÉ, et al., 2005) (SCHULTZE, et al., 2013)
As
0,1-3,2
2,6-17,8
Cd

0,09-1,10

0,15-2,04

0,01 - 0,74

Cu

712-1732

-

692,37 - 933,03

Hg

-

0,94-8,13

0,59 - 4,89

Mn

6,9-18,4

-

5,52 - 10,32

Pb

5,1-163,0

11,4-62,8

7,69 - 30,99

Se

68-245

89-154

-

Zn

-

-

5491,2 - 7167,6

Nos últimos anos, o BH tem se tornado comum em países desenvolvidos, sendo uma
importante ferramenta para o gerenciamento de políticas em saúde pública, visando à
manutenção da saúde do indivíduo ou de uma população. Em geral no BH a concentração de
um elemento químico em sangue é utilizada como um biomarcador de dose interna
(ANGERER; EWERS; WILHELM, 2007; BATISTA et al., 2009; NEEDHAM; CALAFAT;
BARR, 2007; NUNES et al., 2009).
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Em países como os Estados Unidos da América (EUA) é grande a preocupação com o
biomonitoramento da população, ao passo que existem diversas agências e instituições
voltadas para tal avaliação, como é o caso do CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) que a cada quatro anos lança um relatório nacional sobre a exposição humana a
substâncias químicas, o NIH (National Institutes of Health), o ATSDR (Agency for Toxic
Substances and Disease Registry) e a USEPA (United State Environmental Protection
Agency) que também exercem controle na verificação da exposição da população.
O último programa de biomonitoramento nos EUA, realizado pelo CDC, com os dados
publicados na “Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals”,
apresenta valores sobre 265 substâncias que incluem elementos químicos traço em urina e
sangue (CDC, 2015).
Assim, a avaliação da deficiência de elementos químicos essenciais ou a presença de
elementos tóxicos é uma prática comum em laboratórios clínicos de países desenvolvidos,
visando melhorar a saúde da população.
No entanto, no Brasil o biomonitoramento humano para elementos tóxicos e essenciais
ainda é uma prática pouco estabelecida, uma vez que não há estudos nacionais avaliando a
exposição da população frente a substâncias químicas, principalmente aquelas com alto grau
de toxicidade, dificultando assim a identificação de populações sob maior risco devido a
exposição aumentada.
Visando atender a esta necessidade no nosso país, foi publicado o projeto “Primeiro
Inquérito Nacional de Populações Expostas a Substâncias Químicas, 2008-2009”, no qual se
obteve alguns resultados preliminares de metais tóxicos presentes no sangue e cabelo de
determinadas faixas etárias da população do estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
A publicação deste estudo piloto destacou as principais dificuldades encontradas e que
devem ser aprimoradas de maneira a garantir a continuidade frequente do estudo e se
destacam: a definição do tipo de amostra coletada (sangue, urina, cabelo, etc..), a adequação
da coleta, o armazenamento e transporte das amostras, a inexistência de laboratórios com
comprovada capacidade técnica para realizar as análises em quantidade e qualidade
necessárias, a falta de infraestrutura adequada e a falta de pessoal capacitado em determinadas
etapas do projeto (GOUVEIA et al., 2014).

1.2 Avaliação de elementos tóxicos e essenciais
O biomonitoramento se concentra na análise de fluidos biológicos para determinação das
concentrações dos elementos essenciais e tóxicos ao organismo, visando, respectivamente, à
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avaliação do estado nutricional e a exposição a elementos tóxicos (ANGERER; EWERS;
WILHELM, 2007).
O estudo da toxicidade de elementos químicos deve levar em consideração muitas
características dos grupos de toxicantes. Enquanto todos os elementos químicos são tóxicos
em algum grau de exposição, muitos são nutrientes essenciais para a saúde humana. Assim,
uma distinção deve ser feita entre um mínimo necessário de exposição e uma exposição
tóxica. (CLARKSON, 1988)
Elementos denominados tóxicos são aqueles no qual se conhece nenhum efeito benéfico
ao organismo, como é o caso, por exemplo, do Arsênio (As), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb) e
Mercúrio (Hg). Estes elementos interferem na saúde humana e, mesmo em baixas
concentrações, levam a desordens irreversíveis no organismo (CASARETT; DOULL´S,
2013; PALMER et al., 2006).
Já os elementos essenciais podem ser classificados como de média e baixa toxicidade,
onde serão necessárias maiores concentrações para gerar um efeito tóxico, no caso, por
exemplo, do Cobre (Cu), Manganês (Mn), Selênio (Se) e Zinco (Zn) (CASARETT;
DOULL´S, 2013; SAVORY, 1992).
Os tóxicos As, Cd, Pb e Hg são os principais elementos químicos investigados na
população, devido ao fato de ocuparem as primeiras colocações na lista de prioridades de
substâncias tóxicas (ATSDR, 2013). Já o Cu, Mn, Se e Zn também aparecem como os
essenciais de maior interesse, por possuírem importante papel na fisiologia humana, uma vez
que participam de eventos biológicos necessários a funções vitais como respiração celular,
transporte de oxigênio, formação de enzimas e proteínas entre outros (CASARETT;
DOULL´S, 2013).

1.2.1 Arsênio
Considerado um semimetal, o arsênio (As) é encontrado na natureza nas formas
químicas orgânicas (As-o) e inorgânicas (As-i), sendo que os compostos inorgânicos
apresentam maior toxicidade (FARIAS et al., 2012; WATANABE; HIRANO, 2013). É o
elemento que ocupa a primeira colocação na lista de prioridades da ATSDR para substâncias
tóxicas, em um total de 785 (ATSDR, 2013).
Sua liberação no ambiente se dá tanto por processos naturais, quanto por fontes
antropogênicas, como a fundição de chumbo e indústrias químicas e de praguicidas, onde são
encontradas as maiores concentrações da sua forma inorgânica. A exposição não ocupacional
ao As ocorre principalmente por ingestão de água e alimentos contaminados (ATSDR, 2007b;
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SMEDLEY; KINNIBURGH, 2002). O ser humano pode estar exposto ao As pela inalação e
principalmente pela ingestão, além da absorção cutânea que ocorre em menor grau
(ABERNATHY, 1999).
Os efeitos da exposição ao As vão desde gastrenterites e letalidade em exposições
agudas, até aparecimento de câncer de pele, pulmão, bexiga e rim, assim como alterações na
pele como hiperqueratose e alterações na pigmentação em exposições crônicas (APOSHIAN;
APOSHIAN, 2006; BORBA; FIGUEIREDO; CAVALCANTI, 2004).
A principal via de excreção do As é a urinária, sendo esta matriz a de maior utilização
para as dosagens das concentrações do elemento, porém também podem ocorrer investigações
em sangue, cabelo e unha (CASARETT; DOULL´S, 2013; CDC, 2015).

1.2.2 Cádmio
O cádmio (Cd) é um dos mais importantes contaminantes ambientais. Ele é encontrado
em atividades de metalurgia e siderurgia, em indústrias de fertilizantes, baterias e plásticos,
mas sua principal emissão na atmosfera é causada pela incineração de lixo e combustíveis.
(SEIZE OGA, 2008)
A principal fonte não ocupacional de exposição ao Cd presente no ar se dá por
cigarros. Do total ingerido pelo ser humano, uma grande porcentagem é absorvida por via
respiratória e, em menor proporção, por via gastrintestinal que é influenciada pela ingestão de
proteínas, cálcio e ferro. (CASARETT; DOULL´S, 2013; SWIERGOSZ-KOWALEWSKA,
2001).
Devido ao fato de se acumular principalmente nos rins, formando complexo com a
metalotioneína, o Cd se torna um elemento nefrotóxico, pois diminui a filtração glomerular
levando a proteinúria e glicosúria (MOULIS, 2010). Ele pode permanecer armazenado neste
órgão por décadas, afetando o metabolismo e excreção do cálcio e desencadeando problemas
no sistema ósseo (ATSDR, 2012b; CASARETT; DOULL´S, 2013). Além disso, o Cd e
alguns de seus compostos são reconhecidos pela IARC como carcinogênicos ao homem
(IARC, 2012).
A principal via de excreção do cádmio é a urinária, quando a absorção se faz por via
respiratória. Urina e sangue são as principais matrizes utilizadas para a dosagem das
concentrações presentes no ser humano (ATSDR, 2012b; CDC, 2015).
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1.2.3 Chumbo
O chumbo (Pb) é um dos metais do grupo dos elementos de transição mais abundantes
na crosta terrestre e provavelmente é um dos contaminantes mais antigos já estudados
(ATSDR, 2007a).
Nas últimas duas décadas a concentração de Pb na atmosfera tem diminuído
significantemente, já que muitos países têm removido o chumbo tetraetila da gasolina
(THOMAS et al., 1999). No entanto, os humanos podem estar expostos ao Pb por alimentos e
água contaminados, poeira doméstica e por atividades industriais, como as indústrias de
bateria (ATSDR, 2007a; BARBOSA et al., 2005).
A absorção do Pb pode ser feita através da via gastrintestinal ou por exposição
inalatória. Tal elemento é distribuído para todos os órgãos por meio do sangue, porém
apresenta maior afinidade por tecidos calcificados, uma vez que substitui o cálcio dos ossos e
dentes, locais onde pode ficar armazenado por décadas, podendo voltar a corrente sanguínea
durante o remodelamento ósseo (BARBOSA et al., 2005).
Os efeitos tóxicos de exposição ao Pb inorgânico envolvem vários órgãos e atividades
bioquímicas. Vários estudos mostraram que o principal alvo é o sistema nervoso central
podendo levar a disfunções neurológicas, incluindo a redução da capacidade intelectual
(BARBOSA et al., 2005; CANFIELD et al., 2003; JUSKO et al., 2008; WAKEFIELD, 2002).
Além disso, interfere na síntese do heme, levando a anemias e doenças cardiovasculares,
como também pode interferir no metabolismo e homeostase do cálcio, alterando a síntese e
liberação de hormônios. (CASARETT; DOULL´S, 2013; FLORA; GUPTA; TIWARI, 2012).
A excreção ocorre principalmente pela urina e fezes, no entanto o seu monitoramento
é feito preferencialmente através do sangue (ATSDR, 2007a; CDC, 2015; HAYES, 2001).

1.2.4 Mercúrio
O mercúrio (Hg) é um dos mais tóxicos poluentes do meio ambiente, provenientes
tanto de fontes naturais como antropogénicas. Ele existe basicamente em três formas:
Mercúrio elementar (Hg0 ou Hg metálico), mercúrio inorgânico (Hg-i), e o mercúrio orgânico
(Hg-o), representado principalmente pelo metilmercúrio (MeHg), sendo que as formas
orgânicas do Hg são mais tóxicas do que as formas inorgânicas (ATSDR, 1999; NAS, 2000;
USEPA, 1997).
A principal fonte de exposição às formas orgânicas de Hg está no consumo de peixe
ou de alimentos marinhos. Além disso, o uso de vacinas contendo timerosal pode contribuir
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para exposição ao etilmercúrio (EtHg) (CORDLE; TOFFLESON, 1986; MAHAFFEY, 1999;
MARQUES et al., 2007).
Por outro lado, a exposição às formas inorgânicas é mais comum pela inalação do
vapor de Hg originário de amálgamas dentários ou de atividades mineradoras de ouro (ASK et
al., 2002; ATSDR, 1999).
Os principais efeitos adversos atribuídos à exposição ao mercúrio são: efeitos
gastrointestinais, renais, musculoesqueléticos, hepáticos, cardiovasculares e principalmente
neurológicos, levando a quadros de neurotoxicidade (EBDON, 2001; KALES; GOLDMAN,
2002). Dentre as principais matrizes, o sangue é a mais utilizada para o monitoramento do Hg
na avaliação da exposição de indivíduos (ATSDR, 1999; CDC, 2015).

1.2.5 Cobre
O cobre (Cu) é um metal avermelhado que ocorre naturalmente no solo, na água, nas
plantas, nos animais e no ar, além de ser um elemento essencial para todos os organismos
vivos, incluindo humanos e outros animais. O metal é utilizado principalmente na fabricação
de arames, chapas, tubos e outros produtos metálicos, já os compostos de Cu são mais
comumente usados na agricultura e no tratamento de água.
A exposição a este elemento ocorre, em menor quantidade, através do ar inalado ou
pelo contato da pele com o solo, água e outras substâncias que contêm Cu e, em maior
quantidade, através da ingestão de alimentos como carnes, nozes, sementes e grãos em geral
(ATSDR, 2004).
No homem o Cu é necessário para o desenvolvimento do tecido conjuntivo,
formação dos nervos e ossos, além de participar do metabolismo do ferro e carboidratos
(CASARETT; DOULL´S, 2013).
Sua deficiência no homem é rara, mas quando ocorre leva a anemia normocítica e
hipocrômica, leucopenia, neutropenia e osteoporose em crianças. Uma dieta em excesso de
zinco pode causar deficiência de Cu (KANUMAKALA; BONEH; ZACHARIN, 2002).
A toxicidade crônica do cobre também é rara e na maioria das vezes associada ao dano
no fígado. A intoxicação aguda por cobre leva a efeitos gastrintestinais caracterizados por dor,
diarreia, vômitos e náusea. A presença de elevados teores de cobre no organismo também
implica na redução da concentração de vitamina A no sangue e em problemas renais que, em
casos agudos, podem levar a doença de Wilson (ATSDR, 2004; TSALEV, 1995).
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Ele é encontrado normalmente em todos os tecidos do corpo, sangue, urina, fezes,
cabelo e unhas, porém a dosagem de sua concentração é feita principalmente no soro
sanguíneo (CDC, 2015).

1.2.6 Manganês
O manganês (Mn) está presente em todos os organismos vivos, sendo cofator de
diversas reações enzimáticas. É o metal que compõe a enzima superóxido dismutase (SOD)
no compartimento mitocondrial, que integra o sistema de defesa do organismo contra os
radicais livres (BRESCIANI et al., 2015; HOLLEY et al., 2012; PRATT et al., 2015).
A exposição ao Mn se dá principalmente pela ingestão de alimentos como os grãos,
nozes, algumas frutas e pimentas. Este metal também é utilizado em indústrias de
fertilizantes, rações animais, cerâmicas, vidros e baterias (CASARETT; DOULL´S, 2013).
Além de prejudicar o combate contra os radicais livres, a deficiência do Mn no
organismo está relacionada com distúrbios no crescimento devido a problemas na formação
dos ossos e no sistema nervoso (BHANG et al., 2013; TSALEV, 1995). Em condições de
deficiência aguda, verifica-se o aparecimento de osteoporose, acromegalia e esclerose
múltipla (PATRIARCA et al., 1998; TSALEV, 1995).
O excesso de Mn no organismo reduz a absorção de ferro provocando anemia, além de
afetar o sistema nervoso central, reprodutivo e respiratório. Em situações de intoxicação
crônica verifica-se o desenvolvimento de psicoses maníaco depressivas, redução da
resistência a infecções pulmonares e a maior incidência de abortos espontâneos (ASCHNER,
2005; CHEN et al., 2015; CROSSGROVE; ZHENG, 2004; HORNING et al., 2015;
TSALEV, 1995).
As dosagens para verificação da sua concentração no organismo podem ser feitas
através da urina, fezes, cabelo e sangue, mas é nesta última matriz onde são comumente
realizados os testes (ATSDR, 2005; KIM et al., 2015).

1.2.7 Selênio
O selênio (Se), elemento essencial aos animais, ocorre naturalmente no ambiente,
mas desigualmente distribuído no ambiente. As pessoas são diariamente expostas a baixos
níveis através principalmente de alimentos e, em menor quantidade, através da água e ar
(MASSARO, 1997; RAYMAN, 2000).
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O Se elementar não é freqüentemente encontrado no ambiente, mas é geralmente
combinado com outras substâncias. Seus compostos são usados em xampus anticaspa,
suplementos vitamínicos e minerais e fungicidas (ATSDR, 2003).
Sua ação antioxidante indica que este elemento pode desempenhar um importante
fator na prevenção do câncer. Essa ação preventiva ocorre principalmente devido ao papel
desempenhado pelo Se no fígado, local onde substâncias carcinogênicas são metabolizadas
através de um conjunto de oxidases. Além disso, é um metal importante para a produção da
enzima antioxidante glutationa peroxidase (GPx), responsável por metabolizar o peróxido de
hidrogênio, evitando a proliferação de radicais livres nos organismos vivos (ALLAN;
LACOURCIERE; STADTMAN, 1999; GOYER, 1995; SAVORY; WILLS, 1992; TSALEV,
1995).
A deficiência de Se, além de aumentar a probabilidade do desenvolvimento de certos
tipos de câncer, está associada a uma patologia observada na China, devido às baixas
concentrações no solo daquela região: a doença de Keshan (SAVORY; WILLS, 1992). O Se
também influi na toxicidade do mercúrio, protegendo o organismo contra os efeitos nocivos
deste metal. A redução da toxicidade do mercúrio pode ser atribuída à ação antioxidante do
Se, que minimiza os danos causados pelos radicais livres gerados pelo mercúrio nas
membranas celulares (GOYER, 1995).
Já em elevadas concentrações no organismo o Se torna-se um elemento tóxico. Devido
a sua similaridade química com o enxofre, o Se pode interferir no metabolismo deste
composto, sendo incorporado a aminoácidos, além de alterar a estrutura de proteínas como a
queratina, resultando em mudanças estruturais nos cabelos e unhas (TSALEV, 1995).
O Se pode ser medido no sangue, urina e unhas, no entanto sua dosagem se dá
preferencialmente no sague, uma vez que a concentração pode estar diminuida nas outras
matrizes bilógicas (CDC, 2015).

1.2.8 Zinco
O zinco (Zn) é um dos elementos mais comuns na crosta da Terra sendo encontrado no
ar, solo e água, além de estar presente em todos os alimentos, principalmente vegetais e
carnes. Este metal é utilizado na galvanização de ferro, aço, e na formação de ligas metálicas.
Já seus compostos são amplamente utilizados tanto na produção de tintas brancas e cerâmicas,
quanto na indústria farmacêutica como ingredientes de pomadas, desodorantes, suplementos,
entre outros (ATSDR, 2005; PLUM; RINK; HAASE, 2010).

Introdução | 9

Este é um elemento essencial para o corpo humano e sua principal via de exposição é
através da ingestão de alimentos. Sua essencialidade se deve ao fato de ser cofator
indispensável de várias enzimas presentes nos mamíferos. Ele está envolvido nos processos de
divisão celular, crescimento, cicatrização, regulação do metabolismo e do sistema
imunológico (KNOELL; LIU, 2010; MAGGINI, 2010; MOCCHEGIANI et al., 2010;
TERRAZZANO et al., 2014).
Os sintomas da deficiência de Zn estão relacionados principalmente ao aumento da
susceptibilidade a infecções, devido à menor ação das células T do sistema imunológico, que
são responsáveis pela resposta biológica do organismo contra células infectadas, fungos,
parasitas e tecidos estranhos (KLOUBERT; RINK, 2015; PRASAD, 2009; SANDSTEAD,
1995; WALRAVENS, 1980).
O Zn atua também no metabolismo de glicose. Após a insulina ser clivada forma-se
um monômero que, no interior da célula, entra em contato com o zinco formando um cristal
dimérico possibilitando que a insulina seja armazenada e secretada (CHAUSMER, 1998;
LIN; HUANG, 2015; RANASINGHE et at., 2015; RUTTER et al., 2015). Assim, elevadas
doses de zinco podem causar hiperglicemia, além de afetar o intestino e o fígado (TSALEV,
1995). As dosagens para verificação da sua concentração no organismo é feita
preferencialmente através do soro sanguíneo (ATSDR, 2005; CDC, 2015).

1.3 Sistemas alternativos para coleta de fluidos biológicos em estudos de
biomonitoramento humano

1.3.1 Dried Blood Spot
Além das dificuldades gerais apresentadas no estudo piloto realizado no Brasil
(GOUVEIA et al., 2014), estudos de biomonitoramento em países continentais e com
diferenças sociais e econômicas entre regiões requerem o estabelecimento de procedimentos
de armazenamento e transporte das amostras, associados a maiores complexidades e maiores
desafios para não comprometer a integridade da amostra em estudo (BARBOSA, 2009).
Além disso, os laboratórios clínicos atuais devem estar preparados para o aumento da
demanda de análises de elementos químicos em fluidos biológicos, em resposta ao aumento
da preocupação à exposição ambiental e ocupacional (ANGERER; EWERS; WILHELM,
2007).
Neste sentido, existe uma necessidade crescente de se desenvolver novos procedimentos
de coleta e armazenamento de amostras que sejam rápidos e simples, mantenham a
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integridade dos analitos e permitam a análise química nos laboratórios clínicos brasileiros em
rotina sem operações complexas (GOUVEIA et al., 2014).
Diante disso algumas alternativas na coleta de sangue vêm sendo propostas a fim de
solucionar tais problemas. Uma destas é o uso da amostra (sangue), coletada e armazenada em
papel cartão, do inglês Dried Blood Spot (DBS). No DBS o processo de coleta da amostra é
feito através da punção do dedo ou calcanhar para liberação de sangue capilar e posterior
impregnação no cartão de coleta (Figura 1) (LI; TSE, 2010).
A utilização do DBS para a coleta e análise de sangue humano teve origem no início dos
anos 1960, quando o Dr. Robert Guthrie usou o método para demonstrar que a doença
fenilcetonúria (PKU) poderia ser precocemente detectada pela determinação da concentração
de fenilalanina em amostras de sangue seco colhido dos recém-nascidos em papel cartão.
Desde então, vários programas de triagem neonatal foram implantados em todo o mundo,
tornando-se parte fundamental dos programas de saúde pública (BOTLER et al., 2012;
MAGALHÃES et al., 2009).

Figura 1. Coleta de sangue feita através da punção do dedo da mão e impregnação da amostra nas marcações
existentes no papel do cartão de coleta (WHO, 2005).

Atualmente, mais de 95% dos recém-nascidos nos EUA são testados para doenças
metabólicas hereditárias usando o DBS e a aplicação foi estendida para muitos outros campos,
incluindo o monitoramento de drogas terapêuticas, elementos tóxicos e essenciais
(ARAMENDÍA, 2012; LI; TSE, 2010).
A relação de doenças metabólicas testadas nos EUA varia de acordo com cada estado,
como, por exemplo, em Nova Iorque, onde o exame é realizado para mais de 40 substância
que podem caracterizar distúrbios envolvendo o sistema endócrino, os aminoácidos, erros
inatos do metabolismo, hemoglobinopatias, além de doenças infecciosas e genéticas
(NCBDDD, 2015; WADSWORTH, 2015).
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No Brasil, o uso do DBS se verifica através do Programa Nacional de Triagem Neonatal
(PNTN). O PNTN foi instituído por meio da Portaria GM/MS nº 822, em 6 de junho de 2001,
e é reconhecido pela população com o nome de “teste do pezinho” (LOPES, 2011).
Este teste tornou-se obrigatório em todo o país para as crianças nascidas em hospitais e
maternidades, seja na rede pública ou na privada e prevê o diagnóstico de quatro doenças:
hipotireoidismo congênito, PKU, anemia falciforme e fibrose cística. O “teste do pezinho”
realizado nacionalmente e que inclui apenas estas quatro doenças é classificado como básico
e, além de estar disponível para todos os recém-nascidos, é gratuito (CARVALHO et al.,
2007; MAGALHÃES et al., 2009; PORTAL BRASIL, 2015).
O DBS oferece uma série de vantagens sobre os procedimentos de coleta convencionais
de sangue:
1- Possibilita uma amostragem menos invasiva, em que a coleta é feita no dedo da mão
ou do calcanhar, ao invés da punção venosa convencional, o que favorece o recrutamento de
pessoas para os estudos, além de facilitar a coleta de sangue em neonatos.
2- O armazenamento da amostra é mais simples e o transporte menos complexo, pois não
há exigência de freezers ou gelo seco. A amostra neste método pode ser facilmente coletada
pelos próprios pacientes ou tutores com formação mínima e enviadas por correio para o
laboratório designado, evitando custos desnecessários.
3- O DBS reduz o risco da infecção por HIV e outros patógenos infecciosos.
4- Requer um volume de sangue pequeno, inferior a 100 μL, em comparação com mais
de 4 ml de sangue, que é geralmente obtida por coleta de amostra de sangue convencional
(INGELS; LAMBERT; STOVE, 2010; LI; TSE, 2010; RELLO et al., 2013; STANTON et
al., 1999; TANNA; LAWSON, 2011; TEMESI et al., 2013).
Esta última vantagem permite uma simplificação significativa também na coleta de
amostra de sangue em recém-nascidos, crianças, pequenos animais e outros grupos especiais
de voluntários (STANTON et al., 1999; TEMESI et al., 2013).
Em geral, a maioria dos cartões utilizados são compostos por uma parte externa que serve
de proteção, fechamento e anotação de dados dos indivíduos analisados e a parte interna, onde
se encontram impressas as marcações que delimitam o espaço para o depósito da amostra.
Esta parte interna é composta de um papel com granulometria específica (Figura 2).
Existe um procedimento padrão recomendado para a coleta de amostras de sangue, no
qual a gota de sangue, assim que formada, deve ser aplicada na marcação impressa no papel
do cartão, permitindo que a quantidade de sangue seja suficiente para absorver e encher
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completamente o círculo impresso (MICHIGAN DEPARTMENT OF COMMUNITY
HEALTH, 2010).

Figura 2. Cartão de coleta Whatman 903™. Visualização da parte externa que oferece proteção e parte interna
do cartão onde se encontra o papel para aplicação da amostra. Aplicação dos volumes de 10μL, 20μL, 30μL e
40μL de sangue na parte interna para ilustração da quantidade que cada tracejado consegue acomodar. Esses
tracejados são impressos no papel.

O papel cartão não deve ser pressionado contra o local da punção no dedo e cada círculo
impresso deve ser preenchido com uma única aplicação de sangue. O sangue deve penetrar
uniformemente e saturar o papel na área delimitada para assegurar resultados fiáveis.
Após a coleta é necessário secar o papel cartão completamente, em uma superfície não
absorvente, por no mínimo 20 minutos à temperatura ambiente e protegido da luz solar
(Figura 3) (KEEVIL, 2011; MICHIGAN DEPARTMENT OF COMMUNITY HEALTH,
2010).

Figura 3. Exemplo de suporte para a secagem dos cartões de coleta contendo as amostras de sangue (WHO,
2005).
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Mais recentemente, o DBS tem também sido aplicado em estudos de metabolismo de
fármacos, onde se destacam as vantagens já mencionadas acima, como a facilidade de uso,
pequena amostra requerida e armazenamento facilitado (LI; TSE, 2010; MANICKE et al.,
2011; MEI et al., 2001).
Por outro lado, o método de coleta e armazenamento por DBS apresenta algumas
desvantagens. Entre elas está o fato de não ser viável para estudos com analitos voláteis ou
aqueles sensíveis quando expostos ao ar e/ou luminosidade. Além disso, caso ocorra uma
deficiência na secagem do cartão, a umidade poderá afetar a qualidade das amostras de sangue
no papel, induzindo o crescimento bacteriano, alterando a eficiência da extração durante a
análise ou facilitando a degradação dos analitos instáveis (LI; TSE, 2010).
Ademais, alguns efeitos relacionados às propriedades do sangue também podem
ocasionar problemas quanto à utilização do método DBS, tais como efeito do hematócrito,
dificuldade de calcular o real volume de sangue coletado, e efeito de distribuição.
O efeito do hematócrito está relacionado ao hematócrito de cada pessoa que, dependendo
da concentração de hemoglobina, pode apresentar-se alto ou baixo. Sendo assim, quanto
maior o valor do hematócrito, maior será a concentração da hemoglobina e, como resultado,
maior será a concentração do analito investigado dentro de um mesmo volume, podendo levar
a erros na medição. Porém, como descrito por alguns autores, este efeito é caso dependente e
haverá uma correlação positiva ou negativa de acordo com o analito (CHAUDHURI, et al.,
2009; O’BROIN, 1993).
O efeito do volume se refere ao desconhecimento do real volume depositado no cartão
quando se faz a coleta do sangue capilar, uma vez que a amostra é aplicada diretamente no
cartão. Para que o analito possa ser dosado com melhor exatidão é necessário saber o volume
total amostrado. Desta forma, os diferentes volumes apresentarão diferentes concentrações do
analito, impossibilitando o cálculo correto das concentrações dos analitos.
Já o efeito de distribuição está relacionado à possível interação do sangue e/ou analito
com o papel do cartão. Tal efeito resultará em uma maior ou menor dispersão da amostra,
levando a uma diferença significativa na mensuração da concentração do analito quando se
compara as áreas periféricas com as centrais de uma mesma região impregnada com a gota de
sangue. Este efeito é observado em estudos que fazem diferentes recortes em uma mesma gota
impregnada na área demarcada (Figura 4) (ADAM et al., 2000; LI; TSE, 2010; MCDADE;
SHELL-DUNCAN, 2002; MEI et al., 2001).
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Figura 4. Figura esquemática mostrando (A) o cartão de coleta com a impregnação de sangue nas cinco áreas
impressas no papel e (B) os cortes nas áreas centrais e periféricas de uma única gota de sangue impregnada na
área demarcada.

Uma das formas para resolver estas desvantagens seria determinar a massa de sangue
depositada no papel ou depositar um volume conhecido da amostra, podendo representar a
quantidade de analito em função da massa ou volume respectivamente.
Apesar de já haver estudos envolvendo o uso do DBS na área de análises clínicas, ainda é
um método pouco estabelecido e muito pouco utilizado na determinação de elementos
químicos em estudos de biomonitoramento. Além disso, várias limitações que restringem seu
uso em rotina tais como, desconhecimento da estabilidade dos elementos químicos presentes
na amostra depositada no cartão e métodos de extração e análise adequados das amostras,
precisam ser avaliados.
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral
O objetivo deste trabalho foi avaliar de forma sistemática o procedimento de coleta de
sangue por DBS para os elementos tóxicos As, Cd, Hg, Pb e para os elementos essenciais Cu,
Mn, Se, Zn, visando sua futura aplicação em programas de biomonitoramento no Brasil.

2.2 Específicos
Pretende-se com a avaliação sistemática a definição dos melhores parâmetros visando:
1.

Avaliar a quantidade de amostra de sangue depositada no cartão de coleta utilizando a
massa (balança analítica) ou volume (micropipeta).

2.

Avaliação da influência do tempo de secagem da amostra na perda de massa em
diferentes temperaturas.

3.

Escolha do cartão de coleta através da análise dos brancos, ou seja, aqueles com
menores concentrações dos elementos estudados para que não haja interferência nos
valores adquiridos.

4.

Escolha do melhor diâmetro para o corte das áreas impressas no papel do cartão.

5.

Análise da possível contaminação pelo cortador utilizado para retirar a amostra de
sague impregnada no papel do cartão de coleta.

6.

Determinação das condições de extração dos analitos do papel para análise por
espectrometria de massas com plasma acoplado (ICP-MS).

7.

Análise da estabilidade dos elementos químicos estudados, tanto os essenciais Cu, Mn,
Se, Zn, quanto os tóxicos As, Cd, Hg, Pb presentes nas amostras submetidas ao DBS.
A estabilidade será verificada em relação ao tempo de armazenagem em temperatura
ambiente (27,5°C).

8.

Verificação da existência de diferença na concentração dos elementos químicos
quando obtidos de sague venoso e obtidos de sangue capilar.

9.

Verificação da existência de diferença na concentração dos elementos químicos nos
hematócritos de homens e mulheres.
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3. MATERIAIS

3.1. Instrumentos e acessórios
Na avaliação da quantidade de amostra de sangue depositada no cartão de coleta
através da massa e na escolha do melhor diâmetro, para o corte das áreas impressas no papel
cartão, foi utilizada uma balança analítica da marca Bioprecisa (Eletronic balance, FA2104N,
Curitiba, Brasil).
Na avaliação da quantidade de amostra de sangue depositada no cartão de coleta,
através do volume, ou na pipetagem dos reagentes e soluções, foram utilizadas micropipetas
de 100 μL da marca Eppendorf (Hamburg, Germany).
Para a avaliação da influência do tempo de secagem da amostra na perda de massa,
utilizou-se a balança analítica acoplada em uma câmara incubadora com temperatura
controlada da marca Marconi (MA 420- Shaker, Piracicaba, Brasil). Este acoplamento se deu
com a colocação da balança analítica dentro da incubadora.
Durantes todos os experimentos que necessitaram do cartão de coleta, foi utilizada a
marca:
• Whatman 903™ - Lote: 6940712W113, GE Healthcare, Uppsala, Sweden, medidas:
8,9cm x 6,6cm (Figura 5).
Apenas nos experimento para a análise do branco dos cartões e análise da possível
contaminação do cortador é que foram incluídas as marcas:
• Munktell™- Lote: 09-053, Ahlstrom Munktell, Falun, Sweden, medidas: 8,6cm x
6,6cm (Figura 6).
• DMPK-C™ - Lote: ET6953713, GE Healthcare, Uppsala, Sweden, medidas: 8,4cm x
5,2cm (Figura 7).

Figura 5. Cartão de coleta da marca Whatman 903™. (A) Lado frontal do cartão mostrando a parte externa que
protege o local onde será depositada a amostra e (B) lado traseiro onde é possível visualizar a parte interna do
cartão que contém o papel com as marcações impressas para o depósito da amostra.
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Figura 6. Cartão de coleta da marca Munktell™. (A) Lado frontal do cartão mostrando a parte externa que
protege o local onde será depositada a amostra e (B) lado traseiro onde é possível visualizar a parte interna do
cartão que contém o papel com as marcações impressas para o depósito da amostra.

Figura 7. Cartão de coleta da marca DMPK-C™. Lado frontal do cartão que contém o papel com as marcações
impressas para o depósito da amostra. Neste cartão não há uma parte externa para a proteção das amostras.

Utilizou-se o cortador de papel da marca eK Tool™ (EK Success Ltd, Clifton, EUA)
(Figura 8) com formato circular, nos diâmetros de 1/2 polegadas (´´) (1/2 inch circle punch
#54-10062), que equivale à 1,27cm, 3/8´´ (3/8 inch circle punch #54-10061) que equivale à
0,95cm, 1/4´´ (1/4 inch circle punch # 54-10060) que equivale a 0,63cm e 3/16´´ (3/16 inch
circle punch- #54-10059) que equivale à 0,47cm (Figura 9).

Figura 8. Cortador de papel da marca eK Tool
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Figura 9. Dimensão dos diâmetros dos diferentes cortadores.

Para a determinação dos elementos químicos foi utilizado um espectrômetro de massas
com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) equipado com cela de reação dinâmica
modelo ELAN DRC II (PerkinElmer, EUA) e autoamostrador (AS93 plus PerkinElmer, EUA).
Esse equipamento encontra-se instalado, no Laboratório de Toxicologia e Essencialidade de
Metais da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, em uma sala limpa
classe “1000”.
No processo de extração da amostra de sangue do papel cartão foi utilizado um banho
ultrassônico com temporizador da marca Unique (1400A, Indaiatuba, Brasil) de frequência
ultrassônica 40KHz e potência 135 watts.
Tanto no processo de extração da amostra quanto durante outras análises se utilizou
um agitador de tubos vortex da marca Biomixer (QI901, Araraquara, Brasil).
Nas análises que necessitavam de controle de temperatura, principalmente a que se
verificou a estabilidade dos elementos químicos presentes nas amostras de sangue que
estavam impregnadas nos cartões, foi utilizado um termohigrômetro da marca Incoterm
(7666.02.0.00, Porto Alegre, Brasil).
Nas verificações da existência de diferença de concentração dos elementos químicos
em relação ao sangue capilar e o sangue venoso e entre os hematócritos masculinos e
femininos utilizou-se para coleta e armazenamento do sangue tubo a vácuo da marca BD
Vacutainer (New Jersey, EUA) e lancetas de acionamento automático da marca Premium 21G
(Tianchang, China).
Em todas as análises foram utilizados tubo cônico estéril da marca BD Falcon de 15
mL.

3.2 Materiais de Referência
Durante a maior parte do estudo foi utilizado material de referência (MR) de sangue
proveniente do Wadsworth Center – New York State Department of Health (EUA, Whole

Materiais | 19

blood NYSDOH). Foram utilizados dois materiais de referência, o BE07-07 e BE07-08, com
diferentes concentrações dos analitos estudados (As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se e Zn).

3.3 Amostra de sangue humano
Nas etapas em que se utilizaram como amostra de estudo sangue humano, foram
selecionados 20 voluntários aleatoriamente, sendo 10 homens e 10 mulheres na faixa de 18 a
65 anos. Para cada voluntário foi puncionado o sangue em dois locais diferentes: o sangue
venoso (SV) foi obtido através da punção da veia na parte anterior do braço, próximo a dobra
do cotovelo e o sangue capilar (SC) foi obtido através da ponta de um dos dedos da mão.

3.4 Reagentes e Soluções
Em todo trabalho foi utilizada água deionizada de alta pureza obtida pelo sistema
Milli-Q (Millipore™, Bedford, MA, EUA). O ácido nítrico (HNO3) 65% v/v (Synth, Diadema,
Brasil) utilizado em todos os experimentos foi purificado por sub-boiling em destilador de
quartzo (Kürner Analysentechnik, Rosenheim, Alemanha) para eliminação de impurezas.
Utilizou-se Triton™ X-100 supra puro (Sigma-Aldrich, Missouri, EUA).
Todos os outros reagentes utilizados foram de grau de pureza analítica. As soluções e
amostras foram armazenadas em frascos de polietileno após prévio tratamento para
eliminação de contaminantes (20% v/v HNO3 por 24 horas, lavados 5 vezes com água Milli-Q
e secos em capela de fluxo laminar).
Como padrão interno foi utilizado o irídio (Ir) (1mg/mL). Foi utilizada solução
estoque multi-elementar (10mg/L) PerkinElmer (Shelton, CT, EUA) contendo As, Cd, Cu,
Mn, Pb, Se e Zn para o preparo da curva analítica e análise dos elementos totais. Foi utilizada
solução estoque de mercúrio (10mg/L) PerkinElmer (Shelton, CT, EUA) contendo Hg para o
preparo da curva analítica e análise do elemento nas amostras.
O diluente empregado na diluição das amostras de sangue após extração do papel
cartão e determinação dos elementos químicos em sangue por ICP-MS foi o mesmo proposto
por Batista et al. (2009), que consiste na simples diluição das amostras (1:50 v/v) com solução
contendo 0,5% v/v HNO3 + 0,01% v/v Triton™ X-100.
Este método de diluição foi utilizado tanto para a análise das amostras de sangue
diretamente em solução, quanto para as aplicadas no papel cartão coletor. Tal solução também
exerceu função extratora, uma vez que proporcionou a extração dos elementos químicos
presentes no sangue aplicado no papel cartão.

Métodos | 20

4. MÉTODOS
4.1 Escolha do tamanho do orifício a ser amostrado no papel cartão após a deposição de
sangue
A escolha do diâmetro para o corte no papel cartão que contém a amostra se baseou na
necessidade de se eliminar uma das desvantagens apresentadas pelo método DBS, o efeito de
distribuição.

4.2 Cálculo da massa de sangue depositada no cartão
Com o objetivo de avaliar a quantidade de amostra de sangue depositada no cartão
através da massa, primeiramente foram cortados 30 circunferência de papel cartão (Whatman
903™) no tamanho de 1/2´´, pois é este o tamanho das marcações impressas no cartão. Estes
30 cortes foram pesados em balança analítica a fim de conhecer o peso médio que este
tamanho apresentava.
O intuito desta análise foi avaliar a variação das massas entre diferentes amostras de
um mesmo cartão, a fim de descontá-la do peso final da soma = papel + amostra de sangue
depositada, para que assim pudéssemos obter apenas a massa da amostra de sangue.
Em seguida, o volume de 40μL de sangue (MR BE 07-07) foi pipetado no papel
cartão, tanto nas circunferências que já haviam sido cortadas, quanto nas marcações impressas
no papel cartão de novos cartões (Whatman 903™). As circunferências cortadas foram
imediatamente pesadas após depósito do sangue, que serviram como um controle, já os novos
cartões foram colocados em um suporte para secagem (Figura 3). Após completa secagem do
sangue aplicado nestes cartões (20 minutos) é que ocorreu o corte no papel para a obtenção da
circunferência com a amostra seca. Após os procedimento de secagem e corte, a
circunferência com a amostra foi pesada para que sua massa pudesse ser comparada com a
obtida das circunferências pesadas imediatamente após aplicação do sangue.

4.3 Cálculo do volume de sangue depositado no cartão
Para o cálculo do volume depositado no cartão foi utilizado uma micropipeta. Uma
vez que o volume da micropipeta é fixo haverá apenas a necessidade de se pipetar o sangue e
depositá-lo no cartão dentro da área delimitada.
Este método foi utilizado tanto para as outras análises, que utilizaram o material de
referência (BE07-08), quanto para a coleta do sangue capilar obtido dos voluntários. Na coleta
do sangue capilar foi necessária uma maior atenção para que não houvesse erros, uma vez que
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a pipetagem ocorreu diretamente no dedo do voluntário. Esta atenção estava voltada para que
o sangue não escorresse pelo dedo do voluntário, ocasionando possível contaminação da
amostra, e para que não ocorresse a pipetagem de ar, causando erros de imprecisão do volume
coletado.

4.4 Avaliação da influência do tempo de secagem na perda de massa
Nesta avaliação, amostras do material de referência de sangue (BE 07-07) foram
depositadas no papel cartão (Whatman 903™) já cortado no tamanho de 1/2´´. Foi depositado
o volume de 40μL em cada corte. Os cortes contendo as amostras foram colocados em uma
balança analítica que estava acoplada dentro de uma câmara incubadora com temperatura
controlada. As amostras foram testadas para as temperaturas de 30°C, 40°C e 50°C. Para cada
temperatura em cada tempo foram analisadas 3 amostras (n=3). A massa de cada amostra,
para cada temperatura, foi obtida nos tempos: t=0 segundo (s) (imediatamente após o depósito
da amostra), t= 10 segundos, t=20 segundos, t= 30 segundos e t= 40 segundos.

4.5 Avaliação do branco dos cartões de coleta
A avaliação dos brancos foi feita nos cartões Whatman 903™, Munktell™ e DMPKC™. Foram feitos 10 cortes (n=10) de 1/2´´ nas áreas demarcadas no papel cartão para cada
um dos três cartões. Cada corte foi colocado em tubo Falcon e imerso em solução preparada
com HNO3 0,5% v/v, Triton™ 0,01% v/v e Ir 0,001% v/v (BATISTA et al., 2009).Esta
solução foi a mesma utilizada para a construção das curvas de calibração e branco reagente.
Estas 30 amostras, contendo o corte do papel juntamente com a solução,
permaneceram por 60 minutos em repouso e em seguida foram submetidas ao agitador vortex
por 10 segundos. Na sequência foram analisadas no ICP-MS para os analitos As, Cd, Cu, Hg,
Mn, Pb, Se e Zn.

4.6 Avaliação da contaminação pelo cortador
Nesta análise os cortes nos papéis cartão foram feitos com e sem a utilização do
cortador. Foram utilizadas as três marcas de cartões (Whatman 903™, Munktell™ e DMPKC™) e o cortador de tamanho 1/2´´. Utilizando o cortador, foram feitos 3 cortes (n=3) nas
áreas demarcadas no papel cartão. Sem o auxílio do cortador, foram feitos 3 cortes (n=3) nas
áreas demarcadas rasgando-se o papel com a mão. Houve o cuidado para que todos os cortes
feitos com e sem o uso do cortador estivessem do mesmo tamanho. Cada corte foi colocado
em tubo Falcon e imerso na solução preparada com HNO3 0,5% v/v, Triton™ 0,01% v/v e Ir
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0,001% v/v. Esta solução foi a mesma utilizada para a construção das curvas de calibração e
branco reagente. Estas 18 amostras, contendo o corte do papel imersos na solução,
permaneceram por 60 minutos em repouso e em seguida foram submetidas ao agitador vortex
por 10 segundos. Na sequência foram analisadas no ICP-MS para os analitos As, Cd, Cu, Hg,
Mn, Pb, Se e Zn.

4.7 Determinação das condições de extração
As condições testadas foram:
1) Solução extratora durante 60 minutos + banho ultrassônico durante 5, 10, 15, 20 e 30
minutos.
2) Solução extratora durante 5, 30, 60 e 1440 minutos + uso do agitador vortex por 10
segundos.
3) Apenas solução extratora durante 5, 30, 60 e 1440 minutos.
Foi obtido um total de 65 cortes de 1/2´´ das áreas demarcadas no papel cartão
(Whatman 903™). Esses cortes foram divididos da seguinte forma: 25 cortes para a condição
1 (5 amostras para o tempo de 5 minutos, 5 para o tempo de 10 minutos, 5 para o tempo de 15
minutos, 5 para o tempo de 20 minutos e 5 para o tempo de 30 minutos), 20 cortes para a
condição 2 (5 amostras para 5 minutos no extrator, 5 amostras para 30 minutos no extrator, 5
amostras para 60 minutos no extrator e 5 amostras para 1440 minutos no extrator) e 20 cortes
para a condição 3 (5 amostras no extrator por 5 minutos, 5 amostras no extrator por 30
minutos, 5 amostras no extrator por 60 minutos e 5 amostras no extrator por 1440 minutos).
Em cada corte foi pipetado 40μL de sangue (MR BE07-07) para posterior secagem durante 20
minutos.
Na condição 1: cada corte foi colocado em tubo Falcon e imerso na solução extratora
por 60 minutos. Em seguida as 25 amostras (5 amostras para o tempo de 5 minutos, 5 para o
tempo de 10 minutos, 5 para o tempo de 15 minutos, 5 para o tempo de 20 minutos e 5 para o
tempo de 30 minutos) foram colocadas no banho ultrassônico nos respectivos tempos e
analisadas no ICP-MS.
Na condição 2: cada corte foi colocado em tubo Falcon e imerso na solução extratora
durante os respectivos tempo e posterior agitamento em vortex por 10 segundos, ou seja, 5
amostras por 5 minutos no extrator + 10 segundos de agitação, 5 amostras por 30 minutos no
extrator + 10 segundos de agitação, 5 amostras por 60 minutos no extrator + 10 segundos de
agitação e 5 amostras por 1440 minutos no extrator + 10 segundos de agitação. Em seguidas
amostras resultantes foram analisadas no ICP-MS.
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Na condição 3: cada corte foi colocado em tubo Falcon e imerso na solução extratora
durante os tempos de interesse, sendo 5 amostras no extrator por 5 minutos, 5 amostras no
extrator por 30 minutos, 5 amostras no extrator por 60 minutos e 5 amostras no extrator por
1440 minutos, em seguida foram analisadas no ICP-MS.
A solução extratora utilizada em todas as condições foi preparada com HNO3 0,5%
v/v, Triton™ 0,01% v/v e Ir 0,001% v/v. Esta solução foi a mesma utilizada para a construção
das curvas de calibração, branco da curva e branco reagente.
O volume de solução extratora adicionado em cada tubo foi de 1,96mL para que se
mantivesse a diluição de 1:50 v/v (BATISTA et al., 2009). Para cada condição analisada foi
preparada uma amostra contendo sangue (MR BE07-07) pipetado diretamente na solução,
mantendo a proporção de 1:50 v/v. Esta amostra forneceu os valores de referência (VR) de
cada elemento químico para posterior comparação com os valores obtidos na extração dos
elementos do papel. Para cada condição estudada foram feitos brancos do papel cartão para
que possíveis contaminações presentes no cartão não interferissem na concentração dos
elementos químicos na amostra de sangue que estava sendo analisada. Os valores encontrados
na análise do branco foram descontados do valor final de cada elemento químico.

4.8 Análise da estabilidade dos elementos químicos submetidos ao DBS
Para esta etapa do estudo aplicou-se 40μL de sangue (MR BE07-08) em todas as
marcações impressas no papel cartão (5 marcações por cartão, Whatman 903™), utilizando
um total de quatro cartões. Cada cartão serviu para a análise da concentração dos elementos
químicos em quatro tempos diferentes: 1) análise no mesmo dia da aplicação da amostra de
sangue no papel, 2) análise após 15 dias da aplicação do sangue no papel, 3) análise após 30
dias da aplicação do sangue no papel e 4) análise após 60 dias da aplicação do sangue no
papel.
Os 5 cortes em cada cartão foram feitos com cortador de 1/2´´ nas áreas demarcadas
no papel cartão. Também foram feitos 5 cortes de 1/2´´ no papel cartão fora da área
demarcada, ou seja, área sem a presença de amostra de sangue. Os cortes com e sem a
amostra foram colocados em tubo Falcon e imersos na solução extratora durante 60 minutos e,
em seguida, submetidos ao agitador vortex por 10 segundos. Na sequência foram analisados
no ICP-MS para os analitos As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se e Zn. O volume de solução extratora
adicionado em cada tubo foi de 1,96mL para que se mantivesse a diluição de 1:50 v/v
(BATISTA et al., 2009).
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Até o momento da análise, os cartões com as amostras de sangue ficaram armazenados
em saco com fechamento hermético, em local seco e ao abrigo da luz, em temperatura média
de 27,5°C.

4.9 Verificação da diferença de concentração dos elementos químicos obtidos do sangue
venoso e sangue capilar e diferença de concentração dos elementos químicos do sangue
de homens e mulheres
Nesta etapa do estudo foi coletado sangue de voluntários saudáveis na faixa etária de
18 a 65 anos, sendo 10 homens e 10 mulheres (APÊNCIDE). Para cada voluntário foi
puncionado o sangue em dois locais diferentes: o sangue venoso (SV) foi obtido através da
punção da veia na parte anterior do braço, próximo a dobra do cotovelo e o sangue capilar
(SC) foi obtido através da ponta de um dos dedos da mão. Com a ajuda de um profissional
qualificado foi feita a punção venosa utilizando uma agulha e coletado aproximadamente 3
mL de sangue em tubo BD Vacutainer. Após a coleta foi pipetado 40μL deste sangue e
depositado em tubo Falcon juntamente com a solução de HNO3 0,5% v/v, Triton™ 0,01% v/v
e Ir 0,001% v/v. Foram preparadas duas amostras nestas condições para posterior análise dos
elementos químicos no ICP-MS.
Para a perfuração da ponta do dedo da mão utilizou-se lancetas de acionamento
automático. Com o sangue extravasado, foi feita uma coleta direta no dedo utilizando-se uma
micropipeta, obtendo um total de 160μL. Este volume foi dividido em quatro partes, sendo
que duas partes (40μL cada) foram depositadas diretamente em tubo Falcon e as outras duas
(40μL cada) foram depositadas em um corte de papel de 1/2´´. Esperou-se a completa
secagem destes cortes para que fossem colocados em tubo Falcon. Em seguida foi adicionada
a solução de HNO3 0,5% v/v, Triton™ 0,01% v/v e Ir 0,001% v/v nos quatro tubos para
análise dos elementos no ICP-MS.

4.10 Análise estatística
O tratamento estatístico dos dados foi feito utilizando o programa estatístico Prism 5.0
para análise dos resultados. Os testes aplicados foram t de Student pareado para diferenciação
entre amostras de grupos dependentes e Análise de Variância (ANOVA - Tukey) para
diferenciação entre grupos emparelhados. Valores de p < 0,05 foram considerados com
diferença estatística.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Escolha do tamanho do corte
O cortador utilizado para este estudo, considerando as marcações impressas no papel
cartão, apresenta lâmina de corte no formato circular. Tais cortadores apresentam este formato
em diversos tamanhos, ou seja, diversos diâmetros. A escolha do diâmetro para o corte no
papel cartão que contém a amostra de sangue se baseou na necessidade de se eliminar uma
das desvantagens apresentadas pelo método DBS, o efeito de distribuição. Esta desvantagem
está relacionada com possíveis interações que os elementos químicos possam ter com as
estruturas que compõe o papel cartão, fazendo com que quando ocorresse a dispersão da
amostra houvesse uma diferença de concentração na parte central e periférica de cada
marcação (LI; TSE, 2010). Ao se escolher o tamanho que conseguisse abranger toda a
marcação no papel e, consequentemente, toda a amostra ali depositada, fica garantido que não
haverá diferenças de concentração, já que toda a amostra será analisada. Além disso, como
muitos dos elementos analisados apresentam baixas concentrações, quanto maior for a
quantidade de amostra analisada, mais fácil será sua quantificação. Por exemplo, cortes de
1/4´´ permitem uma amostragem de sangue de volume 5μL, enquanto áreas de 1/2´´ permitem
uma amostragem de até 40μL de sangue. Sendo assim, o tamanho ideal de corte e que a
necessidade citada acima foi a de 1/2´´.

5.2 Cálculo da massa, volume e perda de massa do sangue
A quantidade de amostra coletada no papel cartão (volume) é um parâmetro difícil de
ser monitorado, uma vez que ao se fazer a punção do dedo, a gota de sangue liberada é
diretamente aplicada no cartão e não há como mensurar o que foi depositado. Este problema
está relacionado com uma das desvantagens apresentada pelo método DBS, ou seja, é
necessário saber a quantidade de amostra depositada para conseguir fazer o cálculo da
concentração do elemento químico corretamente (LI; TSE, 2010). Em geral, é estabelecido
que em uma determinada área cortada do papel cartão haverá um certo volume fixo de
sangue, considerando que o espalhamento da amostra ocorre na superfície do papel de forma
homogênea. No entanto, esta distribuição não é sempre homogênea, principalmente
considerando o efeito hematócrito.
Esta necessidade não se faz presente nos testes para doenças metabólicas, aquelas que
compõe o chamado “Teste do pezinho”, uma vez que neste caso, apesar de ser usado o mesmo
método, não são realizadas análises das concentrações, mas apenas uma avaliação qualitativa.
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O exame se limita a declarar se o teste foi positivo ou negativo para a substância de interesse,
como é o caso da doença PKU que pode ser diagnosticada através da dosagem de fenilalanina.
Em caso positivo, um novo exame é realizado, mas agora com a punção de sangue venoso e
dosagem da concentração da substância para confirmação do diagnóstico (CARVALHO et al.,
2007).
Desta forma, para a determinação de elementos químicos existe a obrigatoriedade de
se conhecer a quantidade de amostra impregnada no papel.
Uma das alternativas que poderia eliminar tal desvantagem é o conhecimento prévio
da massa de sangue depositada no papel cartão. Para verificar a possibilidade de se utilizar a
massa de amostra no papel cartão para a determinação da concentração final dos analitos em
estudo, foi necessário fazer uma análise previa da variação da massa de diversos cortes no
papel de 1/2´´sem a amostra (branco). Caso este valor não apresentasse diferenças
significativas nas massas entre diversos cartões, poderíamos adotar um valor médio de massa
de cartão para obtenção da massa apenas da amostra de sangue. Desta forma a amostra
poderia ser aplicada nas marcações impressas no cartão, sem a necessidade deste já estar
cortado, para que após completada secagem ocorresse o corte, pesagem e análise do material.
Porém durante este experimento foi verificado que com a espera pela secagem do
sangue ocorreu uma grande perda de massa de amostra devido à evaporação de água (H2O).
Logo, uma pequena perda de H2O iria refletir em um erro no cálculo da amostra depositada no
papel e consequentemente no cálculo da concentração dos elementos químicos. Esta
observação foi possível com a sucessiva comparação de massas das mesmas amostras pesadas
antes e depois de vários tempos.
Para isso, para cada tempo e temperatura em estudo, foram utilizadas 3 cortes de papel
cartão contendo 40μL de sangue. Os tempos de 0, 10, 20, 30 e 40 segundos foram analisados
individualmente para as temperaturas de 30°C, 40°C e 50°C. A escolha dos tempos de análise
foi feita baseada na observação de pré-testes que indicavam uma alta evaporação da H2O em
um curto período de tempo.
Já a escolha das temperaturas foi pensada no fato do Brasil possuir um clima
predominantemente tropical e ser um país de grande extensão territorial, apresentando regiões
com elevadas temperaturas. Outro fato ponderado nesta escolha foi uma possível exposição
das amostras a elevadas temperaturas durante o seu transporte até os centros que realizarão as
análises.
A Figura 10 mostra os valores das médias das massas das amostras em função do
tempo de secagem, mantendo-se a temperatura em 30°C.

Resultados e Discussão | 27

O tempo de 0 segundo significa que a massa da amostra (corte de papel + sangue) foi
obtida imediatamente, ou seja, assim que o sangue foi pipetado no papel, a amostra foi
colocada na balança acoplada dentro da incubadora com temperatura controlada de 30°C e
retirada assim que foi obtido o valor da massa correspondente. Este procedimento foi feito
para 3 amostras, obtendo-se o valor de 0,0625 ± 0,0011g.
No tempo de 10 segundos, o sangue, assim que depositado no papel, foi colocado na
balança para o início da contagem do tempo e, finalizando o período, o valor apresentado pela
balança foi anotado. Este procedimento foi feito para 3 amostras obtendo-se o valor de 0,0579
± 0,0016g.
O procedimento adotado para os tempos de 20, 30 e 40 segundos foi o mesmo
realizado para os tempos anteriores, variando apenas o período em que cada amostra
permaneceu dentro da incubadora. Os valores obtidos foram: 0,0535 ± 0,0015g para o tempo
de 20 segundos; 0,0489 ± 0,0022g para o tempo de 30 segundos; 0,0448 ± 0,0027g para o
tempo de 40 segundos (Figura 10).

Figura 10. Variação da massa de amsotra de sangue aplicadas no papel em diferentes
tempos, na temperatura de 30°C.

Diante destes valores é possivel perceber que com o aumento do período de exposição
da amostra à uma temperatura de 30°C, ocorre uma diminuição de massa decorrente da perda
de H2O por evaporação. Quando comparamos o valor obtido no tempo de 0 segundo com o de
40 segundos chegamos à perda média de 0,0177g, ou seja, em 40 segundos, à uma
temperatura de 30°C, houve uma perda de aproximadamente 28% de H2O.
Nas Figuras 11 e 12 é possível verificar os valores das médias das massas das
amostras para cada tempo nas temperaturas de 40°C e 50°C, respectivamente. Os
procedimentos realizados para os cinco tempos (0, 10, 20, 30 e 40 segundos), na temperatura
de 30°C, foram os mesmos para as temperaturas de 40°C e 50°C.
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Os valores obtidos para 40°C foram: 0,0636 ± 0,0013g para o tempo de 0 segundo;
0,0571 ± 0,0019g para o tempo de 10 segundos; 0,0506 ± 0,0021g para o tempo de 20
segundos; 0,0441 ± 0,0024g para o tempo de 30 segundos; 0,0382 ± 0,0024g para o tempo de
40 segundos. Da mesma forma que para 30°C, é possivel perceber que com o aumento do
período de exposição da amostra à uma temperatura de 40°C, ocorre uma diminuição da
massa decorrente da perda de H2O por evaporação. Quando comparamos o valor obtido no
tempo de 0 segundo com o de 40 segundos chegamos à perda aproximada de 0,0254g, ou
seja, em 40 segundos, à uma temperatura de 40°C, houve uma perda de aproximadamente
40% de H2O.

Figura 11. Variação do peso de amostras de sangue aplicadas no papel em diferentes
tempos, na temperatura de 40°C.

Os valores obtidos para 50°C foram: 0,0641 ± 0,0013g para o tempo de 0 segundo;
0,0555 ± 0,0015g para o tempo de 10 segundos; 0,0469 ± 0,0015g para o tempo de 20
segundos; 0,0383 ± 0,0019g para o tempo de 30 segundos; 0,0305 ± 0,0023g para o tempo de
40 segundos. Quando comparamos o valor obtido no tempo de 0 segundo com o de 40
segundos chegamos à perda de 0,0336g, ou seja, em 40 segundos, à uma temperatura de 50°C,
houve uma perda aproximada de 52% de H2O.

Figura 12. Variação do peso de amostras de sangue aplicadas no papel em diferentes
tempos, na temperatura de 50°C.

Resultados e Discussão | 29

A perda de H2O observada nas três temperaturas é extremamente significativa,
principalmete na de 50°C onde este valor ultrapassa a metade da massa total da amostra.
Levando em consideração que a amostra de sangue aplicada no papel leva em média
20 minutos para sua completa secagem e posterior recorte, e que com um tempo de 40
segundos é possível ter uma perda de mais de 50% em massa, fica claro que não é possível
esperar o tempo de secagem para se obter a massa de amostra depositada no papel cartão.
A alternativa que resolveria tal problema seria a imediata pesagem da amostra, porém
esta alternativa esbarra no quesito da secagem. Esta secagem se faz necessária pois, caso o
papel ainda esteja molhado na hora de usar o cortador, corre-se o risco de rasgá-lo ou ainda
haver perda de amostra que poderá ficar retida na lâmina do cortador.
Diante de todos os problemas encontrados com a pesagem das amostras e sem que
houvesse uma alternativa que conseguisse eliminá-los de forma que o método fosse eficiente,
ficou estabelecido que a quantidade de amostra depositada no cartão deveria ser avaliada com
a utilização de uma micropipeta. Com a utilização deste instrumento para a coleta do sangue,
diretamente da ponta do dedo, é possivel saber o exato volume que será aplicado no cartão,
sem que o problema da perda de água interferisse na posterior dosagem da concentração dos
elementos químicos, eliminando também a desvantagem de não se conhecer o real volume
aplicado no papel cartão.

5.3 Determinação das condições de extração
Nesta etapa do estudo foram feitos diferentes testes para avaliar qual método era mais
eficiente na extração dos analitos presentes na amostra de sangue depositada no papel cartão.
Nas três condições analisadas foi utilizada a solução extratora (HNO3 0,5% v/v e Triton™
0,01% v/v), seja sozinha ou combinada com os métodos que utilizam o banho ultrassônico ou
o agitador vortex. Este diluente, aqui chamado de solução extratora, foi utilizado tanto nesta
etapa do estudo, quanto nas que se utilizou a analise direta da amostra no ICP-MS, com
simples diluição do sangue coletado em tubos a vácuo. A escolha desta solução extratora
ocorreu pelo fato da mesma já ser utilizada na diluição das amostras de sangue previamente à
análise direta por ICP-MS (BATISTA et al., 2009).
Com o intuito de avaliar possíveis contaminações dos papéis de coleta com elementos
químicos, foram feitos brancos dos papéis para as três condições que estavam sendo
analisadas, ou seja, 1) solução extratora durante 60 minutos + banho ultrassônico durante 5,
10, 15, 20 e 30 minutos, 2) solução extratora durante 5, 30, 60 e 1440 minutos + uso do
agitador vortex por 10 segundos e 3) apenas solução extratora durante 5, 30, 60 e 1440
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minutos e os valores obtidos foram descontados dos valores finais para cada elemento
químico. Para este estudo, utilizou amostras de sangue referência MR BE07-07 com
concentrações conhecidas dos elementos químicos.
Na primeira condição (condição 1) foi avaliada a utilização de solução extratora
juntamente com o banho ultrassônico. Todas as 25 amostras ficaram imersas na solução por
um período de 60 minutos e em seguida separadas em cinco grupos com cinco amostras cada.
O primeiro grupo, após imersão, foi submetido ao banho ultrassônico por 5 minutos e, em
seguida, as cinco amostras foram analisadas no ICP-MS. O mesmo processo ocorreu para os
outros quatro grupos variando apenas o tempo no banho ultrassônico que foram de 10, 15, 20
e 30 minutos.
A Figura 13 apresenta os gráficos com as concentrações médias (μg/L) e desvios
padrão dos elementos químicos As, Cd, Hg e Pb avaliados nesta primeira condição de estudo
juntamente com os valores de referência (VR) na amostra de cada elemento. Para cada
elemento químico foi feita a análise estatística confrontando os valores das concentrações
médias obtidas em cada variável (5, 10, 15, 20 e 30 minutos) com o valor de referência.
Os valores obtidos para o As no tempo de 5 minutos (28,9 ± 2,0μg/L), 10 minutos
(28,8 ± 0,1μg/L), 15 minutos (29,3 ± 0,3μg/L), 20 minutos (29,4 ± 0,5μg/L) e 30 minutos
(30,1 ± 1,7μg/L) de extração foram significativos (p<0,05) quando comparados
individualmente com a média do valor de referência (38,3 ± 1,0μg/L), ou seja, as
concentrações médias de cada variável são diferentes da concentração média do VR.
Os valores obtidos para o Cd no tempo de 5 minutos (4,2 ± 1,0μg/L), 10 minutos (6,8
± 0,04μg/L), 15 minutos (5,8 ± 1,3μg/L), 20 minutos (6,8 ± 0,3μg/L) e 30 minutos (6,8 ±
0,6μg/L) foram significativos (p<0,05) quando comparados individualmente com a média do
valor de referência (8,7 ± 0,7μg/L), ou seja, as concentrações médias de cada variável são
diferentes da concentração média do VR.
Os valores obtidos para o Hg no tempo de 5 minutos (7,5 ± 1,2μg/L), 10 minutos (8,8
± 0,4μg/L), 15 minutos (8,4 ± 0,4μg/L), 20 minutos (8,9 ± 1,2μg/L) e 30 minutos (9,2 ±
2,5μg/L) foram significativos (p<0,05) quando comparados individualmente com a média do
valor de referência (15,0 ± 1,5μg/L), ou seja, as concentrações médias de cada variável são
diferentes da concentração média do VR.
Os valores obtidos para o Pb no tempo de 5 minutos (129 ± 0,5μg/L), 10 minutos (133
± 5,5μg/L), 15 minutos (153 ± 3,4μg/L), 20 minutos (152 ± 1,1μg/L) e 30 minutos (153 ±
0,10μg/L) foram significativos (p<0,05) quando comparados individualmente com a média do
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valor de referência (184 ± 1,7μg/L), ou seja, as concentrações médias de cada variável são
diferentes da concentração média do VR.
Os demais elementos químicos (Cu, Mn, Se e Zn) apresentaram o mesmo perfil de
resultados que os mostrados neste estudo com o As, Cd, Hg e Pb.
Diante dos resultados apresentados observa-se que nesta primeira condição de
extração avaliada, em que houve o uso da solução extratora com o banho ultrassônico em
diferentes tempos, não foi verificada uma extração quantitativa dos analitos presentes na
amostra de sangue depositada no papel, uma vez que as médias obtidas em cada tempo foram
estatisticamente diferentes do valor de referência médio.
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Figura 13. Avaliação da utilização de solução extratora e banho ultrassônico na extração da amostra de sangue com os elementos químicos. Foram obtidos diversas
concentrações para cada elemento químico em diferentes tempos (5, 10, 15, 20 e 30 minutos) de banho ultrassônico. Obtenção do valor de referência (VR) para cada
elemento analisado. (A) Média das concentrações de arsênio (μg/L) nos diferentes tempos. (B) Média das concentrações de cádmio (μg/L) nos diferentes tempos. (C)
Média das concentrações de mercúrio (μg/L) nos diferentes tempos. (D) Média das concentrações de chumbo (μg/L) nos diferentes tempos.
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Na segunda condição (condição 2) de extração avaliada, foi verificado a influência do
tempo de submersão dos cortes de papel cartão impregnados com sangue na solução extratora
com uma posterior agitação em vortex. Tais amostras (n=20) foram separadas em quatro
grupos com cinco amostras cada e ficaram imersas na solução por períodos de 5, 30, 60 e
1440 minutos.
O primeiro grupo, após imersão de 5 minutos na solução extratora, foi submetido ao
agitador vortex por 10 segundos e, em seguida, as cinco amostras foram analisadas no ICPMS. O mesmo processo ocorreu para os outros três grupos, variando apenas o tempo na
solução extratora (30, 60 e 1440 minutos). O tempo de agitação no vortex foi igual para todas
as amostras.
A Figura 14 apresenta os gráficos com as concentrações médias (μg/L) e desvios
padrão dos elementos químicos As, Cd, Hg e Pb avaliados na segunda condição juntamente
com os valores de referência (VR) de cada um. Para cada elemento químico foi feita a análise
estatística confrontando os valores das concentrações médias obtidas em cada variável (5, 30,
60 e 1440 minutos) com o valor de referência.
Os valores obtidos para o As nos tempos de 5 minutos (12,6 ± 0,4μg/L) e 30 minutos
(23,2 ± 1,3μg/L) foram significativos (p<0,05) quando comparados individualmente com a
média do valor de referência (38,3 ± 1,0μg/L). Já os valores obtidos nos tempos de 60
minutos (36,3 ± 2,2μg/L) e 1440 minutos (36,5 ± 0,5μg/L) não foram estatisticamente
significativos (p>0,05) quando confrontados com o valor de referência.
Os valores obtidos para o Cd nos tempos de 5 minutos (2,1 ± 0,8μg/L) e 30 minutos
(6,0 ± 1,4μg/L) foram estatisticamente significativos (p<0,05) quando comparados
individualmente com a média do valor de referência (8,7 ± 0,7μg/L). Já os valores obtidos nos
tempos de 60 minutos (8,6 ± 0,4μg/L) e 1440 minutos (8,2 ± 0,4μg/L) não foram
estatisticamente significativos (p>0,05) quando confrontados com o valor de referência.
Os valores obtidos para o Hg nos tempos de 5 minutos (5,6 ± 0,6μg/L) e 30 minutos
(7,3 ± 1,3μg/L) foram estatisticamente significativos (p<0,05) quando comparados
individualmente com a média do valor de referência (15,0 ± 1,5μg/L). Já os valores obtidos
nos tempos de 60 minutos (14,0 ± 0,2μg/L) e 1440 minutos (14,5 ± 0,8μg/L) não foram
estatisticamente significativos (p>0,05) quando confrontados com o valor de referência.
Os valores obtidos para o Pb nos tempos de 5 minutos (107 ± 3,6μg/L) e 30 minutos
(131 ± 2,4μg/L) foram estatisticamente significativos (p<0,05) quando comparados
individualmente com a média do valor de referência (184 ± 1,7μg/L). Já os valores obtidos
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nos tempos de 60 minutos (183 ± 0,6μg/L) e 1440 minutos (184 ± 0,5μg/L) não foram
estatisticamente significativos (p>0,05) quando confrontados com o valor de referência.
Os demais elementos químicos (Cu, Mn, Se e Zn) apresentaram o mesmo perfil de
resultados que os mostrados neste estudo com o As, Cd, Hg e Pb.
Diante dos resultados apresentados pode-se dizer que nesta segunda condição, em que
os papéis cartão ficaram imersos na solução extratora por diferentes tempos com posterior
aplicação do agitador vortex por 10 segundos, que nos tempos de 5 e 30 minutos não houve
uma extração eficiente (quantitativa) dos elementos químicos presentes na amostra de sangue,
uma vez que as médias obtidas em cada tempo foram diferentes quando comparadas com as
do valor de referência. Por outro lado, os tempos de 60 e 1440 minutos apresentaram valores
favoráveis à extração dos elementos químicos, já que as médias das concentrações não foram
diferentes da obtida no valor de referência.
Na terceira condição (condição 3) de extração foi avaliado somente o tempo em que os
cortes de papel cartão, impregnados com sangue, permaneceram submersos na solução
extratora. As amostras (n=20), que foram divididas em quatro grupos de cinco, ficaram
imersas na solução extratora por períodos de 5, 30, 60 e 1440 minutos de acordo com o grupo
pertencente.
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Figura 14. Avaliação da utilização da solução extratora (diluente) em diferentes tempos juntamente com o agitador vortex por 10 segundos na retirada dos elementos
químicos presentes na amostra de sangue. Foram obtidas as concentrações média para cada elemento químico em diferentes tempos de imersão na solução extratora
(5, 30, 60 e 1440 minutos). Obtenção do valor de referência (VR) para cada elemento analisado. (A) Média das concentrações de arsênio (μg/L) nos diferentes
tempos. (B) Média das concentrações de cádmio (μg/L) nos diferentes tempos. (C) Média das concentrações de mercúrio (μg/L) nos diferentes tempos. (D) Média das
concentrações de chumbo (μg/L) nos diferentes tempos.
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O primeiro grupo, após imersão de 5 minutos na solução extratora, foi analisado no
ICP-MS. O mesmo processo ocorreu para os outros três grupos variando apenas o tempo na
solução extratora que foi de 30, 60 e 1440 minutos.
A Figura 15 apresenta os gráficos com as concentrações médias (μg/L) e desvios
padrão dos elementos químicos As, Cd, Hg e Pb avaliados na terceira condição juntamente
com os valores de referência (VR) de cada um. Para cada elemento químico foi feita a análise
estatística confrontando os valores das concentrações médias obtidas em cada variável (5, 30,
60 e 1440 minutos) com o valor de referência.
Os valores obtidos para o As nos tempos de 5 minutos (11,6 ± 0,8μg/L), 30 minutos
(22,0 ± 1,6μg/L) e 60 minutos (27,6 ± 0,5μg/L) foram estatisticamente significativos (p<0,05)
quando comparados individualmente com a média do valor de referência (38,3 ± 1,0μg/L). Já
o valor obtido no tempo de 1440 minutos (37,9 ± 0,2μg/L) não foi estatisticamente
significativo (p>0,05) quando confrontado com o valor de referência.
Os valores obtidos para o Cd nos tempos de 5 minutos (3,2 ± 1,5μg/L), 30 minutos
(5,2 ± 0,2μg/L) e 60 minutos (5,6 ± 0,6μg/L) foram estatisticamente significativos (p<0,05)
quando comparados individualmente com a média do valor de referência (8,7 ± 0,7μg/L). Já o
valor obtido no tempo de 1440 minutos (8,1 ± 0,4μg/L) não foi estatisticamente significativo
(p>0,05) quando confrontado com o valor de referência.
Os valores obtidos para o Hg nos tempos de 5 minutos (4,7 ± 0,2μg/L), 30 minutos
(6,4 ± 0,06μg/L) e 60 minutos (8,6 ± 0,4μg/L) foram estatisticamente significativos (p<0,05)
quando comparados individualmente com a média do valor de referência (15,0 ± 1,5μg/L). Já
o valor obtido no tempo de 1440 minutos (13,4 ± 1,5μg/L) não foi estatisticamente
significativo (p>0,05) quando confrontado com o valor de referência.
Os valores obtidos para o Pb nos tempos de 5 minutos (102 ± 0,1μg/L), 30 minutos
(112 ± 1,6μg/L) e 60 minutos (132 ± 3,1μg/L) foram estatisticamente significativos (p<0,05)
quando comparados individualmente com a média do valor de referência (184 ± 1,7μg/L). Já
o valor obtido no tempo de 1440 minutos (182 ± 2,7μg/L) não foi estatisticamente
significativo (p>0,05) quando confrontado com o valor de referência.
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Figura 15. Avaliação da utilização da solução extratora (diluente) em diferentes tempos na extração dos elementos químicos presentes na amostra de sangue.
Foram obtidas as concentrações média para cada elemento químico em diferentes tempos de imersão na solução extratora (5, 30, 60 e 1440 minutos).
Obtenção do valor de referência (VR) para cada elemento analisado. (A) Média das concentrações de arsênio (μg/L) nos diferentes tempos. (B) Média das
concentrações de cádmio (μg/L) nos diferentes tempos. (C) Média das concentrações de mercúrio (μg/L) nos diferentes tempos. (D) Média das concentrações
de chumbo (μg/L) nos diferentes tempos.
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Os demais elementos químicos (Cu, Mn, Se e Zn) apresentaram o mesmo perfil de
resultados que os mostrados neste estudo com o As, Cd, Hg e Pb.
A partir dos resultados apresentados pode-se dizer que nesta terceira condição, em que
os papéis cartão ficaram imersos na solução extratora por diferentes tempos, nos tempos de 5,
30 e 60 minutos não houve uma extração eficiente (quantitativa) dos elementos químicos
presentes na amostra de sangue, uma vez que as médias obtidas em cada tempo foram
diferentes quando comparadas com as do valor de referência. Por outro lado, o tempo de 1440
minutos apresentou valor favorável à extração dos elementos químicos, já que a média da
concentração não foi diferente do valor de referência.

5.4 Avaliação do branco dos cartões de coleta
A análise do branco dos cartões de coleta teve por objetivo verificar a quantidade dos
elementos químicos (As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se e Zn) presentes nos papéis cartão. Esta
avaliação foi feita para que os resultados obtidos na determinação dos elementos não sofresse
interferência de possíveis contaminações do papel e apresentasse valores acima da real
concentração.
A Tabela 2 apresenta os resultados das concentrações médias dos elementos químicos
e seus desvios padrão (μg/L) para cada marca de cartão coletor juntamente com os valores de
referência (VR) obtidos nos países Brasil e Suécia.

Tabela 2. Resultados da avaliação do branco dos cartões de coleta. Concentração média dos elementos
químicos ± o desvio padrão (μg/L) obtidos para as marcas Whatman 903™ (n=10), DMPK-C™ (n=10) e
Munktell™ (n=10).
As

WHATMAN 903™

DMPK-C™

MUNKTELL™

VR

0,005 ± 0,003

0,006 ± 0,005

0,013 ± 0,007

0,10 - 3,20

Cd

0,009 ± 0,002

0,007± 0,003

0,010 ± 0,002

0,09 - 1,10

Cu

1,013 ± 0,049

1,138 ± 0,367

1,828 ± 0,185

712 - 1732

Hg

0,014 ± 0,016

0,021 ± 0,016

0,094 ± 0,039

0,59 - 4,89*

Mn

0,675 ± 0,040

0,168 ± 0,013

2,309 ± 1,379

6,90 - 18,40

Pb

0,085 ± 0,008

0,143 ± 0,065

0,180 ± 0,015

5,10 - 163

Se

0,066 ± 0,027

0,054 ± 0,026

0,073 ± 0,046

68 - 245

Zn
4,842 ± 2,175
5,641 ± 3,355
7,206 ± 2,558
5491- 7167*
VR: valor de referência (μg/L) dos elementos químicos encontrados no sangue da população brasileira.
* valor de referência (μg/L) dos elementos químicos encontrados no sangue da população sueca.

As três marcas de cartões de coleta analisadas foram Whatman 903™, Munktell™ e
DMPK-C™. Elas foram submetidas ao processo que envolve a submersão do papel na
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solução extratora durante 60 minutos com posterior aplicação do agitador vortex por 10
segundos. Foi escolhida esta condição devido ao fato de ser a que apresentou resultado
satisfatório na extração dos elementos químicos e maior agilidade em relação ao tempo total
de análise.
Confrontando as médias obtidas das três marcas de cartões coletores com os valores de
referência, é possível notar uma grande diferença nas concentrações da maioria dos elementos
químicos analisados presentes como contaminantes nos papéis e os valores esperado nas
amostras de sangue das populações (valor de referência para a população brasileira). Com
isso, a utilização destes cartões é viável para a dosagem dos elementos uma vez que as
concentrações encontradas não contribuem significativamente para uma alteração do resultado
final, ou seja, não haverá contaminação significativa dos papéis nas amostras de sangue.
Esta avaliação não almejava escolher uma única marca de cartão coletor para ser
utilizada na rotina de laboratórios, mas apenas mostrar quais eram apropriadas para um estudo
de biomonitoramento na população brasileira.
Para uma maior precaução e obtenção exata dos valores dos elementos químicos, em
cada análise, e para evitar contaminações com a utilização dos cartões coletores é
recomendável que se faça o branco do cartão para cada lote de cartões utilizados no estudo.
Esta precaução se baseia em possíveis contaminações advindas do armazenamento e
manipulação destes cartões pelo laboratório.

5.5 Avaliação da contaminação pelo cortador
Uma das grandes preocupações com a utilização do cortador, tanto para o corte do
papel impregnado com amostra de sangue, quanto para o corte do papel sem a amostra, era a
ocorrência de possíveis contaminações devido a composição da lâmina do cortador. Esta
lâmina, produzida através de uma liga metálica, apresenta uma grande concentração de
elementos químicos, principalmente metais, o que poderia contaminar as amostras. Havendo a
contaminação, os valores obtidos na análise destes elementos poderiam se apresentar maiores
do que a real concentração, levando a falsos resultados.
Nesta avaliação foram utilizadas as três marcas de cartão coletor (Whatman 903™,
DMPK-C™ e Munktell™). Dos seis cortes feitos em cada cartão coletor, três foram com a
utilização do cortador e os outros três sem a sua utilização, para comparação dos resultados.
Os cortes dos cartões foram submetidos ao processo que envolve a submersão do
papel na solução extratora durante 60 minutos com posterior aplicação do agitador vortex por
10 segundos.
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Após a obtenção dos valores das concentrações de cada analito foi possível fazer a
análise estatística para a comparação entre o uso ou não do cortador.
Na Tabela 3 é possível verificar a concentração média e o desvio padrão (μg/L) dos
elementos químicos, bem como o valor do nível de significância (p) entre os resultados.
O valor de p foi obtido através da comparação das médias de cada marca de cartão
coletor para cada elemento. Não houve a comparação entre as médias dos diferentes cartões,
pelo fato destes apresentarem composições específicas de cada analito.
Com base nos valores apresentados podemos verificar que a diferença estatística não é
significativa (p>0,05) quando se compara as concentrações dos elementos utilizando o
cortador e sem a sua utilização. Resultados similares foram observados para as três marcas de
cartão coletor.
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Tabela 3. Concentração média e desvio padrão (μg/L) dos elementos químicos analisados nos papéis com (+) e sem (-) a utilização do cortador.
WHATMAN 903™
DMPK-C™
MUNKTELL™
p
p
+ (n=3)
- (n=3)
+ (n=3)
- (n=3)
+ (n=3)
- (n=3)

p

As

0,014 ± 0,003

0,017 ± 0,006

0,574

0,021 ± 0,007

0,022 ± 0,008

0,444

0,017 ± 0,003

0,020 ± 0,002

0,286

Cd

0,017 ± 0,002

0,018 ± 0,004

0,774

0,015 ± 0,003

0,014 ± 0,003

0,825

0,015 ± 0,004

0,016 ± 0,005

0,382

Cu

0,886 ± 0,012

0,897 ± 0,013

0,456

0,728 ± 0,019

0,741 ± 0,023

0,214

1,139 ± 0,107

1,148 ± 0,128

0,763

Hg

0,026 ± 0,004

0,025 ± 0,003

0,816

0,033 ± 0,007

0,035 ± 0,003

0,751

0,045 ± 0,005

0,051 ± 0,010

0,509

Mn

0,674 ± 0,014

0,681 ± 0,034

0,650

0,180 ± 0,007

0,181 ± 0,009

0,946

0,461 ± 0,029

0,490 ± 0,045

0,520

Pb

0,094 ± 0,003

0,086 ± 0,019

0,517

0,162 ± 0,009

0,158 ± 0,006

0,377

0,198 ± 0,004

0,192 ± 0,006

0,094

Se

0,054 ± 0,006

0,060 ± 0,008

0,069

0,045 ± 0,011

0,057 ± 0,022

0,186

0,045 ± 0,014

0,051 ± 0,032

0,812

Zn

10,691 ± 1,419

10,335 ± 0,675

0,520

10,607 ± 0,462

10,820 ± 0,319

0,502

11,679 ± 2,705

11,910 ± 3,326

0,952

(+): Com o uso do cortador
(-): Sem o uso do cortador
p: nível de significância
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5.6 Análise da estabilidade dos elementos químicos submetidos ao DBS
Nesta etapa do estudo foi verificado o comportamento dos elementos químicos (As,
Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se e Zn) quando submetidos ao método do Dried Blood Spot, ou seja,
quando as amostras de sangue (MR BE07-08) são aplicadas no cartão de coleta (Whatman
903™) e permanecem neste meio até o momento de serem analisadas. O comportamento foi
verificado através da dosagem da concentração dos elementos químicos em diferentes tempos:
0 dias, 15 dias, 30 dias e 60 dias.
A amostra de sangue foi aplicada no mesmo momento para todos os tempos avaliados,
porém a análise ocorreu somente após decorrido o prazo. O tempo de 0 (zero) compreende a
análise das concentrações no mesmo dia em que a amostra de sangue foi aplicada no cartão.
Até o momento da data para a análise, os cartões com as amostras de sangue ficaram
armazenados em saco de fechamento hermético, em local seco e ao abrigo da luz, em
temperatura média de 27,5°C. A temperatura média foi calculada através das temperaturas
máximas e mínimas adquiridas pelo termohigrômetro presente no mesmo local em que as
amostras estavam armazenadas.
Para cada tempo (0, 15, 30 e 60 dias) foram analisadas 10 amostras do cartão de
coleta, sendo que 5 foram obtidas com o corte das áreas onde estava aplicado o sangue e as
outras 5 foram adquiridas do mesmo cartão, porém em áreas sem a presença do sangue. Este
procedimento foi adotado para garantir que nenhuma contaminação do papel ou da
manipulação do cartão interferisse na correta dosagem dos elementos químicos. Os cortes
feitos no papel cartão foram submetidos ao processo que envolve a submersão do papel na
solução extratora durante 60 minutos com posterior aplicação do agitador vortex por 10
segundos.
Na Tabela 4 é possível verificar os resultados da concentração média e desvio padrão
(μg/L) obtidos neste estudo juntamente com o valor de referência dos elementos químicos
(μg/L) presentes na amostra de sangue utilizada (MR BE07-08) e o nível de significância (p).
O valor de p foi obtido através da comparação das médias de cada tempo para cada elemento.
Com base nos resultados apresentados podemos verificar que a diferença estatística não é
significativa (p>0,05) quando se compara as concentrações dos elementos químicos dosadas
nos diferentes tempos.
Todos os valores de todos os analitos foram comparados com o valor de referência
(VR) apresentado pelo material de referência. A partir desta comparação podemos verificar
que não ocorre variação na concentração dos elementos, mesmo com as amostras de sangue
que ficaram impregnadas no cartão pelo período máximo do estudo de 60 dias.
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Tabela 4. Concentração média e desvio padrão (μg/L) dos elementos químicos extraídos das amostras de sangue (MR BE07-08) aplicadas no cartão de coleta
(Whatman 903™). Valores das concentrações mensuradas imediatamente após sua aplicação no cartão (0 dia), após 15 dias de sua aplicação, após 30 dias e após 60
dias.
MR BE07-08
VR 07-08

0 dia

15 dias

30 dias

60 dias

p

As

27,4 ± 2,4

27,2 ± 1,9

27,2 ± 1,0

27,0 ± 1,9

27,0 ± 1,6

0,9925

Cd

3,9 ± 0,4

3,8 ± 0,3

3,7 ± 0,4

3,7 ± 0,3

3,8 ± 0,3

0,8530

Cu

1248 ± 174

1240 ± 141

1246 ± 134

1242 ± 55

1245 ± 90

0,9998

Hg

2,9 ± 0,8

2,9 ± 0,2

2,9 ± 0,2

2,8 ± 0,2

2,8 ± 0,4

0,7847

Mn

32,7 ± 3

34 ± 2,9

33,5 ± 2,6

33,6 ± 2,6

33,6 ± 1,8

0,9972

Pb

270 ± 14

272 ± 8,7

270 ± 13

271 ± 5,9

272 ± 3,4

0,9460

Se

264 ± 26

266 ± 24

268 ± 25

270 ± 14

270 ± 21

0,9898

Zn

8406 ± 682

8433± 627

8421 ± 509

8443 ± 540

8425 ± 236

0,9990

MR 07-08: material de referência sangue BE07-08
VR 07-08: Valores de referência do material BE07-08 (μg/L)
p: nível de significância
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5.7 Verificação da diferença de concentração dos elementos químicos obtidos do sangue
venoso e sangue capilar e diferença entre hematócrito masculino e feminino
O intuito desta etapa do estudo foi verificar a existência de diferença na concentração
dos elementos químicos quando a amostra de sangue for obtida através da punção do sangue
venoso (SV) e quando for obtida através do sangue coletado da ponta do dedo da mão, ou
seja, o sangue capilar (SC). Como o método Dried Blood Spot é baseado na coleta de amostra
de sangue capilar, esta comparação se faz necessária uma vez que será possível estabelecer a
independência do local de onde se é coletado o sangue do indivíduo.
Neste estudo foram selecionados 20 voluntários saudáveis na faixa de 18 a 65 anos,
sendo 10 homens e 10 mulheres. O sangue venoso obtido através da veia na parte anterior do
braço foi coletado com a utilização de uma agulha acoplada em tubo a vácuo (BD Vacutainer)
e o sangue capilar obtido da ponta de um dos dedos da mão foi coletado utilizando uma
lanceta automática. Este sangue capilar foi coletado utilizando uma micropipeta.
Para cada voluntário foi preparada seis amostras que foram divididas em três grupos:
1- duas amostras com o sangue venoso (SV), 2- duas com o sangue capilar (SC) e 3- duas
com o sangue capilar extraído do cartão de coleta, chamado de sangue capilar cartão (SCC),
totalizando 120 amostras divididas nos três grupos com 40 amostras cada. A comparação dos
valores obtidos do grupo 1(SV) com os do grupo 2 (SC) teve como objetivo a verificação de
diferença nas concentrações dos analitos quando coletados de locais diferentes. A comparação
dos valores obtidos do grupo 2 (SC) como os do grupo 3 (SCC) teve como objetivo verificar
diferenças nas concentrações dos analitos quando dosados diretamente e quando extraídos do
papel após aplicação no cartão de coleta.
As amostras do grupo 3 (SCC) foram submetidas ao processo que envolve a
submersão do papel na solução extratora durante 60 minutos com posterior aplicação do
agitador vortex por 10 segundos. Neste procedimento foi realizada a análise do branco dos
cartões para garantir que nenhuma contaminação do papel ou da manipulação do cartão
interferisse na correta dosagem dos elementos químicos.
Na Tabela 5 é possível verificar a concentração média e o desvio padrão (μg/L) dos
elementos químicos presentes nas amostras de sangue venoso (SV) coletadas na veia do braço
e sangue capilar (SC) coletadas do dedo de voluntários, bem como o valor do nível de
significância (p) entre os resultados. O valor de p foi obtido através da comparação das
médias entre o sangue venoso e o sangue capilar para cada elemento. Com base nos valores
apresentados podemos verificar que a diferença estatística não é significativa (p>0,05) quando
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se compara as concentrações dos elementos presentes na amostra de sangue coletada de locais
diferentes.
Tabela 5. Concentração média e desvio padrão (μg/L) dos elementos químicos presentes nas amostras de
sangue venoso (SV) coletadas na veia do braço e sangue capilar (SC) coletadas do dedo da mão de
voluntários. Amostras de sangue analisadas diretamente, sem a aplicação no cartão coletor.
SV (n=40)

SC (n=40)

p

As

8,1 ± 1,3

8,0 ± 1,3

0,8965

Cd

0,80 ± 0,25

0,84 ± 0,27

0,6562

Cu

1405 ± 554

1469 ± 441

0,5281

Hg

5,0 ± 4,0

5,3 ± 2,9

0,7621

Mn

18,1 ± 5,0

17,5 ± 2,6

0,6449

Pb

14,5 ± 5,1

15,0 ± 3,6

0,7315

Se

126 ± 45

113 ± 35

0,2074

8611 ± 1527

8450 ± 1608

0,7389

Zn
p: nível de significância

Na Tabela 6 é possível verificar a concentração média e o desvio padrão (μg/L) dos
elementos químicos presentes nas amostras de sangue capilar (SC) coletadas no dedo da mão
e de sangue capilar extraído do papel após aplicação no cartão (SCC), bem como o valor do
nível de significância (p) entre os resultados.
O valor de p foi obtido através da comparação das médias entre o sangue capilar e o
sangue capilar cartão para cada elemento. Com base nos valores apresentados podemos
verificar que a diferença estatística não é significativa (p>0,05) quando se compara as
concentrações dos elementos presentes na amostra de sangue capilar que foi analisada
diretamente e a amostra de sangue capilar analisada após extração do cartão de coleta.
Tabela 6. Concentração média e desvio padrão (μg/L) dos elementos químicos presentes nas amostras de
sangue capilar coletadas do dedo de voluntários. Amostras de sangue capilar (SC) analisadas diretamente
e amostras de sangue capilar extraída do papel após aplicação no cartão coletor (SCC).
SC (n=40)

SCC (n=40)

p

As

8,0 ± 1,3

8,3 ± 2,9

0,7300

Cd

0,84 ± 0,27

0,82 ± 0,35

0,8297

Cu

1469 ± 441

1665 ± 444

0,2006

Hg

5,3 ± 2,9

4,8 ± 2,2

0,5575

Mn

17,5 ± 2,6

18,2 ± 2,9

0,4741

Pb

15,0 ± 3,5

14,6 ± 3,9

0,6619

Se

113 ± 35

122 ± 34

0,4638

Zn
p: nível de significância

8450 ± 1608

8019 ± 1301

0,4761
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Para a avaliação das diferenças existentes na concentração dos elementos químicos do
sangue de homens e mulheres foram utilizados os valores obtidos na análise da amostra de
sangue venoso coletadas dos 20 voluntários. Os resultados foram separados em dois grupos,
homens (n=10) e mulheres (n=10), e verificada a concentração média e desvio padrão (μg/L)
dos elementos químicos presentes nas amostras.
Na Tabela 7 é possível verificar as concentrações dos elementos analisados nos
hematócritos masculino (HM) e hematócritos feminino (HF), bem como o valor do nível de
significância (p) entre os resultados.
O valor de p foi obtido através da comparação das médias entre o hematócritos
masculino e feminino para cada elemento. Com base nos valores apresentados podemos
verificar que a diferença estatística não é significativa (p>0,05) quando se compara as
concentrações dos elementos presentes na amostra de sangue venoso de homens e mulheres.
O efeito do hematócrito está relacionado ao hematócrito de cada pessoa que,
dependendo da concentração de hemoglobina, pode apresentar-se alto ou baixo. Confrontando
as concentrações dos elementos químicos obtidos do sangue masculino com os obtidos de
sangue feminino, não houve diferença estatística significativa que pudesse interferir na
concentração dos analitos e impedir a aplicação do método em estudos de biomonitoramento.
Tabela 7. Concentração média e desvio padrão (μg/L) dos elementos químicos presentes no hematócrito
masculino (HM) e no hematócrito feminino (HF). Amostras de sangue venoso coletadas na veia do braço
de voluntários.
HM (n=10)

HF (n=10)

p

As

8,0 ± 1,4

8,2 ± 1,3

0,7033

Cd

0,67 ± 0,24

0,93 ± 0,20

0,1636

Cu

1390 ± 677

1421 ± 434

0,83

Hg

5,8 ± 4,3

4,2 ± 3,8

0,385

Mn

17,0 ± 6,5

19,1 ± 2,7

0,3759

Pb

15,8 ± 6,3

13,2 ± 3,4

0,217

Se

110 ± 18

142 ± 58

0,1756

8723 ± 1539

8498 ± 1588

0,6691

Zn
p: nível de significância
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6. CONCLUSÃO

Este é o primeiro trabalho avaliando sistematicamente o uso do Dried Blood Spot
(coleta e armazenamento de sangue em papel cartão) para determinação de elementos
químicos em sangue capilar visando possíveis aplicações em futuros estudos de
biomonitoramento no Brasil. Neste estudo de avaliação sistemática do DBS importantes
fatores foram analisados para que seu uso seja aplicado na rotina de laboratórios e um melhor
monitoramento da população possa ser implementado.
Os elementos químicos que foram analisados (As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, Se e Zn)
apresentaram comportamento semelhante, sem que houvesse algum que não se enquadrasse
no padrão das análises ou não apresentasse boa resposta frente a aplicação do DBS, após a
otimização dos parâmetros avaliados neste estudo.
Para o tamanho do diâmetro do corte ficou estabelecido que o de 1/2´´ atende as
necessidades requeridas. Também ficou estabelecido que o uso da micropipeta para a coleta
da amostra de sangue diretamente da ponta do dedo da mão é a única maneira de se eliminar
os problemas que envolviam o conhecimento do volume correto amostrado.
Em relação à extração da amostra de sangue contendo os elementos químicos do papel
cartão, ficou evidente que duas condições de extração podem ser aplicadas: 60 minutos de
imersão na solução extratora + 10 segundos de agitação vortex ou 1440 minutos de imersão
na solução extratora. A escolha por uma das opções pode ser baseada no tempo e rotina de um
laboratório.
A análise dos cartões de coleta comerciais utilizados neste trabalho mostrou que são
viáveis para este tipo de investigação, uma vez que não apresentam altas concentrações de
elementos químicos que pudessem interferir no estudo. O cortador metálico avaliado também
não apresentou nenhum tipo de contaminação das amostras.
A estabilidade dos elementos químicos submetidos ao método foi avaliada em relação
ao tempo que a amostra de sangue permaneceu intacta e com as concentrações constantes. O
resultado mostrou que em até 60 dias não ocorreu nenhum variação significativa que alterasse
o resultado final das concentrações.
Outra importante variável avaliada neste trabalho foi em relação à inexistência de
diferença na concentração dos elementos químicos quando obtidos de amostras de sangue
venoso e sangue capilar.
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Finalmente, ficou também comprovado que não há diferença na concentração dos elementos
químicos quando se compara diferentes hematócritos, neste caso entre o hematócrito
masculino e feminino.
Os resultados obtidos no presente estudo, associados às inúmeras vantagens do
procedimento de amostragem por DBS descritas acima, devem contribuir para a
implementação deste procedimento em análises de elementos químicos (biomonitoramento da
população brasileira), principalmente considerando as dificuldades de coleta, armazenamento
e transporte de amostras clínicas em nosso país por sua extensão territorial. Além disso, este
procedimento pode facilitar estudos com populações vulneráveis e que vivem em áreas
remotas e de difícil acesso.
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APÊNDICE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

“Avaliação sistemática do uso do “Dried Blood Spot” para determinação de elementos químicos
em sangue capilar visando estudos de biomonitoramento no Brasil.”
O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa, sob a
responsabilidade da pesquisadora Nara da Cruz Carolli Caran, sobre uma nova maneira de apanhar o
seu sangue para medir a quantidade de substâncias prejudiciais ao seu organismo.
A coleta normal do sangue é feita com a retirada do mesmo de uma veia no meio do seu braço,
usando uma seringa com uma agulha que irá furar a veia e puxar o sangue, podendo levar a um maior
desconforto e dor. Nesta nova forma de coletar o sangue, não haverá necessidade de furar a sua veia
do braço, pois o sangue será retirado da ponta de um dos seus dedos da mão. Para isso, será feito um
pequeno furo na ponta do seu dedo com uma pequena agulha, e a gota de sangue que sair será pingada
em um papel. Como não será necessário furar a sua veia, essa nova maneira de coleta, retirará pouco
sangue, causará pequena dor, será mais rápida, e não deixará mancha roxa.
Esta pesquisa será realizada para saber se a quantidade de substâncias prejudiciais presentes no
sangue coletado na veia do braço é a mesma do sangue coletado no dedo.
Esperamos que cerca de 20 pessoas, sendo 10 homens e 10 mulheres, aceitem participar desta
pesquisa através da coleta de sangue no braço e no dedo.
Este documento foi escrito para lhe dar as informações necessárias e aquelas que o(a) Sr.(a)
julgue importante conhecer sobre esta pesquisa. Antes de decidir sobre sua participação neste estudo, é
muito importante que o(a) Sr.(a) saiba a razão pelo qual a pesquisa está sendo desenvolvida e o que ela
irá envolver.
Por que é importante fazer esta pesquisa?
Esta pesquisa é importante para avaliarmos se a nova forma de coleta de sangue no dedo pode ser
utilizada de forma confiável para medir a quantidade de substâncias prejudiciais presentes no
organismo das pessoas e, assim, conseguir identificar e tratar essas pessoas.
Quais serão os procedimentos realizados?
1) Coletaremos uma amostra de sangue, aproximadamente 2 colheres de sopa do Sr.(a) através da
coleta comum na veia do braço. O sangue será retirado da veia utilizando uma seringa com uma
agulha na ponta.
2) Com uma pequena agulha, será feito um pequeno furo na ponta do dedo. A gota de sangue será
pingada em um papel. Pegaremos três gotas de sangue.
Se o(a) Sr.(a) não concordar em participar, não haverá nenhum problema. Caso concorde em
participar, o Sr.(a) também terá a liberdade de desistir a qualquer momento.
Quais os riscos e desconfortos ao participar desta pesquisa?
A coleta de sangue na veia do braço pode provocar uma pequena dor ou desconforto, ou uma pequena
mancha roxa. A coleta será feita por um profissional qualificado. O procedimento de coleta de sangue
do dedo pode causar uma pequena dor.
Quais os benefícios de participar deste estudo?
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O benefício será a aplicação de uma nova maneira de coleta de sangue no dedo da mão para avaliar as
substâncias prejudiciais a saúde na população. Assim que o método estiver funcionando, será possível
identificar populações que estão sendo contaminadas por estas substâncias.
Custos
É importante lembrar que o(a) Sr.(a) não terá que pagar nada com a pesquisa e que sua participação é
voluntária. O(a) Sr.(a) não receberá nenhum valor.
Privacidade / Confidencialidade
Os resultados do estudo serão usados somente para esta pesquisa e seu nome não será revelado em
nenhum momento.
O(a) Sr.(a) poderá desistir de participar a qualquer momento, mesmo depois de ter doado o sangue.
Para isto, o(a) Sr.(a) deverá informar sua decisão aos pesquisadores, e sua amostra de sangue será
descartada.
Contatos
Você poderá solicitar informações entrando em contato com os pesquisadores: Professor Fernando
Barbosa Jr e Nara da Cruz Carolli Caran pelo telefone (16)3315-4701, de segunda a sexta feira das
08:00 às 17:00. O telefone (16)98108-2402 estará disponível para solicitar informações a qualquer
momento, inclusive ligação a cobrar.
Você ainda poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São
Paulo, pelo telefone (16) 3315-4213, de segunda a sexta feira das 08:00 às 17:00.

“Ao fornecer meu consentimento assinando este documento, eu concordo que fui informado(a) dos
objetivos da pesquisa de maneira clara e detalhada. Esclareci todas as minhas perguntas no momento
lendo este documento. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar
minha decisão de participar da pesquisa.”

_____/_____/_____
Data

_____________________________________________
Voluntário

__________________________________________
Pesquisador Responsável
Nara da Cruz Carolli Caran
CPF: 364.560.098-12

