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RESUMO 

 

Este trabalho descreve o desenvolvimento e aplicação de um método para a determinação de 

antimônio total em amostras de cabelos de pacientes submetidos a tratamento quimioterápico 

contra Leishmaniose com base na administração de drogas antimoniais pentavalentes. O 

procedimento se baseia na digestão assistida por microondas das amostras em sistema 

pressurizado, redução do Sb
+5

 a Sb
+3

 com solução de KI (10% m/v) em ácido ascórbico (2%, 

m/v) e sua posterior determinação por espectrometria de fluorescência atômica por geração de 

hidretos (HG-AFS). As proporções de cada componente (HCl, HNO3 e água) utilizado na 

digestão foram estudados utilizando-se um planejamento de misturas com restrições. As 

proporções ótimas encontradas foram 50% de água, 25% de HNO3 e 25% de HCl. Variáveis 

envolvidas na geração do hidreto de antimônio foram otimizadas usando-se um planejamento 

Doehlert revelando que boa sensibilidade é encontrada quando se utiliza concentração de 

NaBH4 de 2,0% m/v e concentração de HCl de 4,4 mol L
-1

. Possíveis elementos interferentes 

(Ni, Co, Fe, Cu, Mn, Fe e Zn) na geração da estibina (SbH3) foram estudadas em 

concentrações de 0,1 a 50,0 mg L
-1

. Nas condições experimentais ótimas, o método permite a 

determinação de antimônio em amostras de cabelo com limites de detecção e quantificação de 

1,4 e 4,6 ng g
-1

, respectivamente, e precisão expressa como desvio padrão relativo (RSD  = 

2,8% (n=10 para 10 µg L
-1

). A exatidão foi avaliada por testes de adição/recuperação do 

analito. O método desenvolvido foi aplicado na análise de amostras de cabelos de pacientes 

que tomam medicação contra a leishmaniose e em doadores que não foram submetidos ao 

tratamento. 

 

Palavras-chave: Antimônio, Cabelo, HG-AFS, Leishmaniose, Planejamento de misturas, 

Planejamento Doehlert 
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ABSTRACT 

 

This work describes the development and application of a method for determination of total 

antimony in hair samples of patients undergoing chemotherapy against leishmaniasis based on 

the administration of pentavalent antimonial drugs. The procedure is based on microwave 

digestion of samples in a pressurized system, reducing Sb
+5

 to Sb
+3

 with KI solution (10% 

w/v) ascorbic acid (2%, w/v) and its subsequent determination by atomic fluorescence 

spectrometry by hydride generation (HG-AFS) . The proportions of each component (HCl , 

HNO3 and water) used in the digestion were studied using constrained mixtures designs. The 

optimal proportions found were 50% water, 25% HNO3 and 25% HCl. Variables involved in 

the generation of antimony hydride were optimized using a Doehlert design revealing that 

good sensitivity is found when using NaBH4 concentration of 2.0% w/v concentration of HCl 

of 4.4 mol L
-1

. Possible interfering elements (Ni , Co, Fe, Cu, Mn, Zn and Fe) in the 

generation of stibine ( SbH3) were studied in concentrations from 0.1 to 50.0 mg L
-1

. Under 

the optimum experimental conditions, the method allows the determination of antimony in 

hair samples with limits of detection and quantification of 1.4 and 4.6 ng g
-1

, respectively, and 

precision expressed as relative standard deviation ( RSD) of 2.8 % (n = 10 to 10 mg L
-1

). 

Accuracy was assessed by tests of addition/recovery of the analyte. The developed method 

was applied in the analysis of hair samples of patients who take medication against 

Leishmaniasis and donors who did not undergo treatment. 

 

Key-words: Antimony, Doehlert design, HG-AFS, Hair, Leishmaniasis, Mixture design  
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1. Introdução 

 

A Leishmaniose é uma doença infecciosa, porém, não contagiosa, causada por 

parasitas do gênero Leishmania que ao infectar o homem podem se apresentar sob duas 

formas: Leishmaniose tegumentar ou cutânea (manifesta-se por lesões em pele e mucosas) e a 

Leishmaniose visceral ou calazar (manifesta-se forma sistêmica, acometendo vários órgãos). 

O tratamento é realizado através da administração de antimoniais pentavalentes (Sb
+5

), como 

o antimoniato de N-metilglucamina e o estibogluconato de sódio. Estes compostos 

apresentam efeitos colaterais, são relativamente tóxicos e se acumulam no organismo de 

modo que a dose máxima diária permitida ao adulto equivale a 3 ampolas ou 1.215 mg/Sb
+5

 

(Brasil, 2007a).  

Apesar do potencial de gravidade que apresentam antimoniais são medicamentos de 

primeira escolha para o tratamento da Leishmaniose, pois as espécies de antimônio estão entre 

os agentes considerados tóxicos à saúde humana. Seu comportamento toxicológico depende 

do estado de oxidação, presença de ligantes e solubilidade de seus compostos (Brasil, 2007b; 

Emons & Krachler, 2001). O efeito causado ao organismo leva a questionar os malefícios 

oriundos de sua acumulação, uma vez que tem se mostrado um agente capaz de desativar 

sítios funcionais biologicamente relevantes, acumulando-se principalmente no sangue, em 

órgãos altamente vascularizados como rins e baço. Sua toxicidade é a capaz de produzir danos 

a um organismo vivo, causando sequelas graves ou morte, através de uma interação físico-

química com o tecido vivo (Rath et al., 2003; Macedo, 2003). 

Tendo em vista a toxicidade dos antimoniais, se faz necessário o biomonitoramento de 

pacientes que fazem tratamento quimioterápico contra Leishmaniose com o objetivo de 

realizar o acompanhamento de suas concentrações no organismo e relaciona-las com os 

possíveis danos a sua saúde.  

Em virtude do uso de terapia antimonial, alguns estudos demonstraram acumulação de 

Antimônio em fios de cabelo de pacientes que receberam o tratamento contra a Leishmaniose 

e fizeram uso de antimoniais. Esta matriz é bastante utilizada avaliação de exposições de 

risco, e a vantagem em utilizá-la como biomonitor se destaca pela possibilidade de monitorar 

elementos acumulados por certo período de tempo, bem como a simplicidade em relação à 

amostragem, transporte, e manuseamento da amostra (Caroli et al., 2000). 

Assim, neste trabalho realizaram-se estudos, usando-se planejamentos multivariados, 

para o desenvolvimento de um método analítico usando a espectrometria de fluorescência 

atômica com geração de hidretos (HG-AFS) como técnica para a quantificação de antimônio 
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em amostras de cabelo em pacientes submetidos à terapia medicamentosa com antimoniais.  A 

técnica se baseia na emissão de fluorescência através da excitação de átomos por absorção de 

energia radiante, onde o sinal de fluorescência é detectado e quantificado por um 

fotomultiplicador, determinando assim a concentração de determinado elemento químico 

presente na amostra (Trindade et al., 2006). 

A Leishmaniose constitui-se um problema de saúde pública distribuindo-se em quatro 

continentes (Américas, Europa, África e Ásia), e é considerada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como uma das seis doenças infecciosas que mais demandam atenção (Brasil, 

2007a). Estudos nesta área ainda estão se destacando em virtude do crescente número de 

pessoas acometidas por esta enfermidade. Este trabalho é relevante por possibilitar aos 

profissionais o acesso a um novo método analítico com sensibilidade e exatidão suficientes 

para a geração de informações sobre as concentrações de Sb em cabelos e, possivelmente, 

permitir relação com a saúde do indivíduo. 
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1. Leishmaniose 

 

Apesar de acometer cerca de dois milhões de pessoas todos os anos, a Leishmaniose é 

uma doença considerada negligenciada e ignorada pelas grandes indústrias farmacêuticas. Isso 

ocorre porque a doença afeta majoritariamente populações de baixa renda, para as quais a 

produção de remédios não gera um lucro satisfatório para a iniciativa privada (Fiocruz, 2006).  

A enfermidade é considerada um grande problema de saúde pública e se posiciona 

dentro de um complexo de doenças com importante espectro clínico e significativa 

diversidade epidemiológica. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é estimado 

que 350 milhões de pessoas se exponham ao risco de contrair a doença (Brasil, 2007b; 2010). 

É uma doença infecciosa, antropozoonótica, não contagiosa, causada por diferentes 

espécies de protozoários do gênero Leishmania, pertencente à família Trypanosomatidae. Este 

agente etiológico tem como principal característica a parasitose intracelular obrigatória das 

células do sistema fagocítico mononuclear, e possui duas formas principais: uma flagelada ou 

promastigota, encontrada no tubo digestivo do inseto vetor, e outra aflagelada ou amastigota, 

observada nos tecidos dos hospedeiros vertebrados. Apesar de possuir formas clínicas 

variadas, a forma de transmissão das Leishmanioses é a mesma, através da picada da fêmea de 

insetos transmissores infectados pelo parasito em sua forma flagelada. Possuem como vetor 

insetos denominados flebotomíneos, pertencentes à Ordem Díptera, Família Psychodidae, 

Subfamília Phlebotominae e Gênero Lutzomyia, dependendo da localização geográfica, são 

conhecidos como mosquito palha, tatuquira, birigui, entre outros (Figura 1) (Brasil, 2007a; 

2010). 
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Figura 1. (a) Mosquito fêmea Flebotomíneo (conhecido como mosquito-palha) vetor do parasito 

Leishmania; (b) Forma promastigota (flagelada) do parasito; (c) Forma amastigota (aflagelada) do 

parasito. (Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Manual de Vigilância em Leishmaniose Tegumentar) 

 

 

Como reservatórios, são consideradas as espécies de animais que garantam a 

circulação de Leishmania na natureza dentro de um recorte de tempo e espaço. Neste caso, já 

foram registradas algumas espécies de roedores, marsupiais e edentados. São também 

numerosos os registros de infecção em animais domésticos (canídeos, felídeos e eqüídeos). 

Entretanto, não há evidências científicas que comprovem o papel destes animais como 

reservatórios das espécies, sendo considerados hospedeiros acidentais da doença (Brasil, 

2007a).  

No intestino dos insetos vetores, as formas promastigotas passam por um processo 

denominado metaciclogênese. Nesse processo estas formas sofrem modificações bioquímicas 

em sua superfície, deixando de se reproduzir, e tornam-se infectantes (promastigotas 

metacíclicas), perdendo assim sua capacidade de adesão ao epitélio do intestino médio do 

flebótomo. Como resultado, as promastigotas metacíclicas destacam-se, migrando para a 

faringe e cavidade bucal, de onde elas são transmitidas ao hospedeiro vertebrado, durante o 

próximo repasto sanguíneo (Brasil, 2007a). Quando o flebotomíneo se alimenta do sangue de 

um hospedeiro, infecta-se com as amastigotas que, então, se transformam em promastigotas. 

Estas promastigotas reproduzem-se no tubo digestivo do inseto e são inoculados em novos 

hospedeiros pela picada do flebotomíneo, nos quais voltam a assumir a forma de amastigotas, 

completando, assim, o ciclo biológico do parasito (Figura 2). No contexto epidemiológico, os 

reservatórios representam a principal fonte de infecção dos flebotomíneos que posteriormente 

transmitirão a doença ao homem (Fiocruz, 2006). 

(a) (b) (c) 

PPGGBC



18 

 

 

 

Figura 2. Ciclo biológico da Leishmania (Fonte: http://dpd.cdc.gov/dpdx/) 

 

A doença pode se manifestar de duas formas clínicas: a Leishmaniose tegumentar ou 

cutânea, e a Leishmaniose visceral, também conhecida como calazar. Esta última se 

caracteriza principalmente por ser sistêmica, ou seja, por acometer diversos órgãos, 

principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, trazendo impacto importante no sistema 

imunológico do organismo. Já a Leishmaniose tegumentar, também interpretada como lesões 

de inoculação, caracteriza-se por lesões na pele e/ou mucosas, majoritariamente em porções 

expostas do corpo, onde aconteceram as picadas pelo mosquito. Mudanças ambientais que 

envolvem homens e animais podem possibilitar a ocorrência de ciclos de transmissão. Logo, é 

de suma importância o conhecimento dos processos que envolvem o ciclo vetor-reservatório-

homem, bem como a identificação de espécies de flebotomíneos em áreas de foco de 

transmissão. (Pinheiro et al. 2010; Silva et al. 2007; Reis & Franco 2010; Rolim et al. 2013). 

 

2.1.1. Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) 

 

A Leishmaniose tegumentar tem ampla distribuição mundial e no Continente 

Americano. No Brasil, foi identificada pela primeira vez como “Botão da Bahia” ou “Botão 
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de Biskra”. As análises epidemiológicas têm sugerido mudanças no padrão de transmissão 

uma vez que, inicialmente, era considerada uma zoonose de animais silvestres, que acometia 

ocasionalmente pessoas em contato com as florestas, e começa a ocorrer em zonas rurais e em 

regiões periurbanas. (Brasil, 2007a; 2010). 

Por ser facilmente alterada em decorrência de mudanças no ciclo vetor-reservatório-

homem, sua epidemiologia é extremamente complexa, o que a caracteriza por possuir formas 

de contágio diversas (Pinheiro et al. 2010; Silva et al. 2007). A Leishmaniose apresenta três 

perfis epidemiológicos: a forma silvestre – onde a transmissão se dá em áreas de vegetação 

primária, por meio de animais silvestres; a forma ocupacional ou de lazer – cuja transmissão 

se associa à exploração da fauna e flora e a forma rural ou periurbana – também conhecida 

como zoonose de matas residuais, a qual ocorre em áreas de colonização ou periurbana 

(Brasil, 2007a; 2010; Pelissari et al 2011;  Rolim et al 2013). 

Caracterizada por ser uma doença dermatrópica, a LTA apresenta cerca de 11 espécies 

de Leishmania causadoras de doença humana nas Américas e oito espécies descritas, somente 

em animais. No Brasil, já foram identificadas seis espécies do subgênero Viannia e uma do 

subgênero Leishmania. São as principais: L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (L.) 

amazonensis e, mais recentemente, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) lindenbergi e L. (V.) 

shawi, estas últimas encontradas em estados das regiões Norte e Nordeste (Brasil 2007).  

Quanto às espécies de flebotomíneos envolvidos na transmissão da LTA estão: 

Lutzomyia flaviscutellata, L. whitmani, L. umbratilis, L. intermedia, L. wellcome e, L. 

migonei. Estas espécies atendem a critérios que atribuem competência vetorial e dependerão 

da espécie de Leishmania presente em seu intestino. Os ciclos de transmissão da LTA variam 

de acordo com a região geográfica, e envolve uma diversidade de espécies de parasito, 

vetores, reservatórios e hospedeiros (Brasil, 2010).  

Diversas espécies de animais silvestres, sinantrópicos e domésticos garantem a 

circulação de Leishmania na natureza. Grandes discussões giram em torno dos numerosos 

registros de infecção em animais domésticos, nesses animais a LTA pode se apresentar como 

uma doença crônica com manifestações semelhantes as da doença humana. A infecção ocorre 

como conseqüência da interação entre a tríade reservatório de mamíferos, vetores de 

flebótomos e seres humanos, de modo que os flebotomíneos possuem um curto intervalo de 

vôo e, portanto, vivem perto de reservatórios animais para realizar sua transmissão (Leder & 

Weller, 2012; Brasil, 2007b). 

A migração de hospedeiros em área de transmissão endêmica  ou até mesmo a 

perturbação do habitat flebotomíneo, como a invasão de assentamentos florestais, queimadas, 
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ou qualquer ação de origem antrópica, tendem a contribuir para a ocorrência de surtos. Logo, 

a urbanização, seguida do aumento da população de roedores, diminuição do uso de 

inseticidas, alterações ecológicas, e o aumento do número de imunossuprimidos, têm 

contribuído para o aumento no número de casos de Leishmaniose cutânea (Leder & Weller, 

2012). Contudo, cabe ressaltar que independentemente do seu ciclo de transmissão, este se dá 

através da picada de insetos transmissores infectados, não havendo transmissão de pessoa a 

pessoa.  

Entre 1995 e 1996, o Brasil apresentou os maiores números de casos de LTA 

notificados, cerca de 35.000 casos. Em 1999 foram notificados entre 20.000 e 25.000 casos. 

Em 2009 foram notificados cerca de 23.399 casos confirmados de LTA dos quais 94,1% eram 

casos novos e 4,6% recidiva. Do total, no mesmo ano, apenas 73,5% (17.203) evoluíram para 

cura, 16 pacientes foram a óbito devido a LTA, e 122 foram a óbito por outras causas, 

destacando que 21,2% não possuíam informações sobre a evolução do caso (Brasil 2010; 

Pelissari et al 2011; Rolim et al 2013).  

Por ser considerada uma enfermidade de grande relevância pública devido ao seu 

elevado índice de incidência/prevalência e capacidade de produzir deformidades, a LTA é 

uma das afecções dermatológicas que merece atenção. Sua magnitude, assim como o risco de 

ocorrência de deformidades e envolvimento psicológico que pode produzir, reflete nos 

campos social e econômico, e, na maioria dos casos, pode ser considerada uma doença 

ocupacional (Brasil, 2010).  

A fisiopatologia da LTA tem como ponto central a relação hospedeiro-parasito que 

estimula mecanismos de defesa imune específico. A Leishmania reside como promastigotas 

extracelulares no intestino de seus vetores flebotomíneos que, quando introduzidas na pele, 

encontram neste local algumas células do sistema imune (linfócitos T e B, macrófagos 

residentes, células de Langerhans, mastócitos). Ao aderirem à superfície dessas células são 

levadas por macrófagos teciduais locais e passam para o meio intracelular transformando-se 

na forma amastigota, característica do parasitismo nos mamíferos. A manifestação clínica da 

doença depende não apenas da diversidade de espécies de Leishmania, mas também do estado 

imunológico do indivíduo infectado (Murray et al. 2005; Brasil, 2007a; Leder & Weller, 

2012). 

O local de inoculação eventualmente é inaparente. Habitualmente, no entanto, forma-

se uma pequena pápula que pode crescer, e dar formação a uma úlcera com futura 

possibilidade de lesão, que, entre duas a três semanas cresce até formar uma úlcera recoberta 

por crosta, com bordas pouco elevadas (Figura 3). Freqüentemente apresenta-se na sua forma 
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única ou em pequeno número, e, em casos mais raros, podem ser numerosas, caracterizando a 

forma denominada Leishmaniose cutânea disseminada. Alguns indivíduos apresentam várias 

lesões, que, quando infectadas oportunamente por bactérias colonizantes da pele, alteram este 

aspecto tornando-as mais inflamadas, dolorosas e purulentas (Leder & Weller, 2012). 

O indivíduo pode manifestar-se também sob a forma da síndrome difusa, a qual ocorre 

com mais predominância em espécies como L. aethiopica, L. mexicana e L. amazonensis. As 

lesões ocorrem por disseminação das amastigotas para macrófagos em outras áreas da pele 

bem como por resposta imune deficiente, formando nódulos ou placas que acometem a face e 

superfícies dos membros. Os nódulos podem se desenvolver ao longo de meses e até anos, 

podendo levar a deformidades, sendo muitas vezes confundidas com lesões características de 

Hanseníase Virchowiana (Figura 3) (Leder & Weller, 2012). 

O que caracteriza a Leishmaniose cutânea difusa (LCD) é a energia celular decorrente 

da acentuada proliferação dos parasitos aliada à disseminação da infecção. A resposta ao 

tratamento não é positiva devido à imunodeficiência que não será capaz de controlar a 

infecção. Logo, o parasito passa a ser encontrado em grande quantidade nas lesões e o 

processo inflamatório mostra-se desorganizado. Cabe ressaltar que a LCD não deve ser 

confundida com a LC disseminada, pois esta última ocorre em indivíduos com resposta imune 

positiva, e apresentam boa resposta terapêutica (Brasil, 2010). 

Após a lesão primária, pode ocorrer disseminação linfática com recidiva local em 

mucosas (também conhecida como Leishmaniose mucocutânea), afetando superfícies como o 

septo nasal, boca, faringe, palato, epiglote, laringe, cordas vocais, traquéia e genitais. A 

Leishmaniose mucosa (LM) está associada a L. braziliensis, L. panamensis, e menos 

frequentemente, a L. amazonensis. As queixas mais comuns a nível da cavidade nasal são 

obstrução, epistaxe, rinorreia e crostas; da cavidade faringea, odinofagia; na laringe há 

queixas de rouquidão e tosse; e na cavidade oral, ferida na boca. Pode-se observar durante o 

exame clínico diagnóstico das mucosas atingidas, presença de infiltração, ulceração, 

perfuração do septo nasal, lesões ulcerovegetantes, ulcero-crostosas em cavidades nasal e 

ulcero-destrutivas (Figura 3) (Basano & Camargo, 2004; Brasil, 2007a). 
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Figura 3. Manifestações da Leishmaniose: (a) Pápulas formadas entre duas a três semana; (b) Lesão 

de Leishmaniose mucocutânea na região nasal; (c) Lesão de Leishmaniose cutânea; (d) e (e) Formas 

de Leishmaniose Nodular (Fonte: Brasil, Ministério da Saúde. Manual de Vigilância em Leishmaniose 
Tegumentar) 

 

A estimativa é que de 3 a 5% dos casos de LC evoluam para a forma mucocutânea, de 

maneira insidiosa e pouco sintomática, após a sua aparente cura clínica. A LM acomete ,em 

sua maioria, pacientes com lesões cutâneas múltiplas e extensas, de evolução crônica, que 

obtiveram cura espontânea ou que foram submetidas a tratamento inadequado (Brasil, 2009).  

A patologia pode ser diagnosticada através de exames laboratoriais que determinem a 

presença do parasita em material colhido da lesão ou gânglios. Podem-se realizar exames 

parasitológicos, imunológicos e moleculares (usando-se a reação de Polimerase em Cadeia - 

PCR). O exame parasitológico tem por objetivo principal a busca por Leishmania em tecidos 

ou órgãos infectados, através do exame direto da lesão ou tecido, da cultura em laboratório ou 

PCR. O método do exame direto da lesão é o mais específico para o diagnóstico, os parasitas 

são encontrados em vacúolos citoplasmáticos dos macrófagos ou em espaços intercelulares 

(Brasil, 2007a; 2007b; 2009; Catorze, 2005). 

O método de intradermorreação de Montenegro (IDRM) também é aplicado. Seu 

objetivo consiste na resposta de hipersensibilidade celular retardada, que pode persistir 

positiva após o tratamento, ou cicatrização da lesão tratada ou curada espontaneamente. A 

técnica apresenta resultado positivo em indivíduos, uma vez que houve resposta imunológica 

(a) (c) (b) 

(d) (e) 
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mediada, respondendo aos testes de hipersensibilidade com antígenos de Leishmania durante 

a fase ativa da doença ou após a cura e tratamento (Brasil, 2007b). 

Ao ser contaminado pelo parasito, o sistema imune gera uma cascata de reações ao 

organismo a fim de combatê-lo. Esta resposta imunológica permite a utilização de outros 

métodos diagnósticos que visam detectar anticorpos anti-Leishmania circulantes no soro dos 

pacientes. Técnicas como o método ELISA (Ensaio Imuno Enzimático) são capazes de 

detectar títulos geralmente baixos, embora não esteja disponível comercialmente, pois seu uso 

é restrito à pesquisa (Brasil, 2007a).  

 

2.1.2. Leishmaniose Visceral Americana (LVA) 

 

A Leishmaniose visceral acomete, principalmente, indivíduos que não foram 

submetidos a nenhum tratamento e crianças em estado de desnutrição. É considerada 

emergente dada a sua incidência e alta letalidade. Possui ampla distribuição, ocorrendo na 

Ásia, na Europa, no Oriente Médio, na África e nas Américas, onde também é denominada 

Leishmaniose visceral americana (LVA) ou calazar neo-tropical (Brasil, 2006). 

Primariamente, a LV era considerada uma zoonose de caráter eminentemente rural. 

Entretanto, mais recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande 

porte e se tornou um crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do 

continente americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica (Brasil, 2007a) .  

A enfermidade é causada por parasitas do tipo Leishmania, e são divididos 

taxonomicamente e geograficamente em dois grupos: L. donovani (Sul da Ásia e África 

Ocidental) e L. infantum (L. chagasi) predominante na Ásia Ocidental do Oriente Médio, 

Brasil e outras partes do Novo Mundo (Pearson et al 2006; Kuhls et al, 2007). No Brasil, duas 

espécies de vetores estão relacionadas com a transmissão da doença: Lutzomyia longipalpis e 

Lutzomyia cruzi. A primeira espécie é considerada a principal espécie transmissora da L. 

chagasi no Brasil e, recentemente, L. cruzi foi incriminada como vetor no Estado de Mato 

Grosso do Sul. Nas regiões Norte e Nordeste, a L. longipalpis progressivamente foi se 

adaptando ao ambiente rural devido à presença de animais silvestres e sinantrópicos. 

Recentemente veio se adaptando também aos ambientes urbanos, em periferias de grandes 

centros, podendo ser encontrados no peridomicílio e também no intradomicílio (Brasil, 2006). 

Assim como na Leishmaniose tegumentar, a forma de transmissão se dá através da 

picada de flebotomíneos infectados por Leishmania na forma promastigota. Por 

metaciclogênese, diferenciam-se e se multiplicam, migrando através de células do sistema 
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imune na forma amastigota, momento em que ocorre disseminação hematogênica para outros 

tecidos - como linfonodos, fígado, baço e medula óssea (Brasil, 2006; Bogdan, 2008). A sua 

manifestação clínica mais importante é conhecida como síndrome do Kalazar, cujos sintomas 

são insidiosos ou subagudos, com progressão lenta, mal estar, febre, perda de peso e 

hepatoesplenomegalia (Figura 4) (Pearson et al., 2006). 

Alguns autores admitem a hipótese da transmissão entre a população canina (Figura 

4) através da ingestão de carrapatos infectados e mesmo através de mordeduras, cópula, 

ingestão de vísceras contaminadas. Porém, não existem evidências sobre a importância 

epidemiológica destes mecanismos de transmissão para humanos (Brasil, 2006).  

Apesar da sua importância no ciclo de transmissão ser ainda um fato questionado, não 

há relato na literatura em que não haja a presença de cães infectados em epidemias de 

Leishmaniose visceral. Estudos demonstraram que há correlação entre os casos de LV em 

caninos e humanos, de modo que, na presença do vetor, altas taxas de infecção canina tendem 

a aumentar as chances de transmissão em humanos. Alguns autores também demonstram que 

não há associação significativa entre a eliminação de cães e redução das taxas de LV 

(Camargo-Neves et al., 2001; Moreira et al 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sintomas da Leishmaniose Visceral: (a) Hepatoesplenomaglia; (b) Lesões da Leishmaniose 

Canina (Fonte: http://www.medfoco.com.br/leishmaniose-visceral-calazar/) 

 

Estima-se a ocorrência de 500.000 casos novos e 50.000 casos que evoluem ao óbito a 

cada ano no mundo. O aumento da letalidade tem se associado à presença de comorbidades 

como a desnutrição, o diagnóstico tardio e a presença de complicações, como infecções 

secundárias, que concorrem para o agravo
 
(Torres & Filho, 2006; Deusjeux 2004; Werneck, 
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2003). No Brasil tem-se adotado o Programa de Vigilância e Controle da LV , cujo principal 

objetivo visa reduzir o número de casos e de óbitos, através do diagnóstico e tratamento 

precoce. Em 2009, a letalidade aumentou para 5,7%, representando um incremento de 67,6% 

(Brasil, 2011).  

A apresentação clínica da LV se dá de forma variada, e vai desde formas 

assintomáticas a sintomáticas, sendo frequente o aparecimento de sintomas como 

hepatoesplenomegalia, leucopenia e hipergamaglobulinemia (Pastorino et al, 2002; Pedrosa & 

Rocha, 2004). De acordo com o Ministério da Saúde, estudos publicados até o momento 

utilizam uma análise univariada de fatores clínicos e laboratoriais para avaliação da gravidade 

da LV, de modo que um fator isoladamente não é capaz de defini-la. Esta classificação é dada 

a partir de fatores que definem o risco de evolução para óbito por LV, que no Brasil se 

fundamenta em evidências do National Health Service da Inglaterra. São eles: idade inferior a 

1 ano ou superior a 40 anos; presença de infecção bacteriana; recidiva ou reativação da LV;  

presença de diarreia ou vômitos; presença de edema; febre a mais de 60 dias; icterícia; sinais 

de hemorragia e de toxemia; desnutrição; comorbidades, dentre outros (Brasil, 2011).  

A capacidade de o sistema imunológico controlar o parasita faz com que muitas 

infecções de LV sejam assintomáticas. Dessa forma, a sua forma clínica varia de acordo com 

a defesa que o organismo apresenta. A maioria dos pacientes com infecção subclínica são 

portadores do parasita ao longo da vida e podem desenvolver a doença quando reativados por 

imunossupressão do sistema (Bern, 2012). 

Para definir casos suspeitos, a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da 

Saúde, considera todo indivíduo que apresenta sintomas de febre e esplenomegalia 

proveniente de área com ocorrência de transmissão, ou até mesmo de área sem ocorrência, 

desde que se realize o diagnóstico diferencial de doenças. Diante da suspeita, a confirmação 

dos casos é dada por meio do critério clínico laboratorial baseado no esfregaço ou cultura de 

tecido (medular ou do baço), a fim de detectar a presença do parasita, bem como algumas 

ferramentas menos invasivas - como determinação da presença de anticorpos específicos, 

antígenos, ou DNA do parasita em amostras sanguíneas. Entretanto, a metodologia para o 

diagnóstico depende do estado clínico do paciente, origem geográfica do parasita, métodos 

validados a serem utilizados, e experiência de laboratório (Sundar, 2002; Brasil, 2011).  

Medidas são utilizadas no intuito de controlar a doença. Dentre elas está a eutanásia de 

cães infectados, um estudo controverso e delicado uma vez que são animais domesticáveis, 

havendo portanto uma maior resistência de adesão das famílias (Di Lorenzo & Proietti, 2002). 
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Medidas voltadas ao controle de vetores também são empregadas, como o tratamento químico 

(uso de inseticidas) e a gestão ambiental, que visa à redução de vetores em ambiente 

intradomiciliar. Devido à elevada capacidade de recolonização urbana e à dificuldade de 

identificação dos vetores, se faz necessário o estudo de fatores capazes de interferir no seu 

controle. Entretanto há ainda certa dificuldade em identificar formas variadas de combate, 

uma vez que informações acerca do vetor, de sua colonização e infestação urbana ainda são 

limitadas (Marzochi & Marzochi, 1994; Vieira 1987).  

  

2.2. Terapia medicamentosa 

 

No Brasil, a Leishmaniose está na lista de doenças de notificação compulsória e a N-

metilglucamina, ou antimoniato de metilglucamina (Figura 5) é a droga de primeira linha 

para tratamento desta enfermidade (Brasil, 2006). Devido à complexidade de sua 

epidemiologia, o Antimônio foi inicialmente introduzido no Brasil por Gaspar Vianna (1912) 

na sua forma trivalente (Sb
+3

), também denominado como tártaro emético. Atualmente, sua 

forma pentavalente (Sb
+5

) é utilizada para o tratamento das Leishmanioses, sendo 

comercializado como antimoniato de N-metilglucamina (Glucantime) na América Latina e 

África, e estibogluconato de sódio (Pentostam), nos EUA e Europa (Rath, 2003).  

Por ser considerada uma enfermidade ainda negligenciada, poucos são os 

investimentos realizados em torno do seu tratamento, de modo que os fármacos de primeira 

escolha são, até os dias de hoje, os antimoniais. Este elemento é tóxico e quando injetado no 

organismo, traz sérios danos colaterais aos indivíduos, sendo indispensável a avaliação 

cardíaca, renal e hepática ao longo do tratamento (Lima et al 2007). 

Em decorrência da sua alta toxicidade, o Ministério da Saúde tem alertado para a 

necessidade de avaliações periódicas durante o tratamento com antimoniais. Estudos 

demonstram que, embora pacientes tenham feito uso de doses preconizadas pelo MS, o 

acompanhamento médico periódico não tem sido realizado e, fatores como a alta rotatividade, 

o despreparo de profissionais da área de saúde, e a má infraestrutura para atendimento dos 

casos, vêm dificultando o acompanhamento do estado de saúde desses pacientes, bem como 

dos danos decorrentes do uso contínuo deste medicamento (Nogueira, 2007). 

Reações como vômito, pneumonia, artrites, complicações a nível respiratório, renal e 

intestinal, foram identificadas, fato que levou a indústria farmacêutica a buscar compostos 

com menor toxicidade para o organismo. Logo, o antimônio trivalente foi substituído pela sua 

forma pentavalente, o estibogluconato de sódio, universalmente utilizado. Sua dose 
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terapêutica gera efeitos colaterais menores, a exemplo de artralgia, mialgia, e alterações 

eletrocardiográficas menores (Herwaldt & Berman, 1992; Navin et al 1992).  

Apesar de estar disponível para uso clínico, a estrutura deste antimônio pentavalente 

não é totalmente conhecida. Acredita-se que ele atue inibindo a via glicolítica e de oxidação 

dos ácidos graxos do parasita (Brasil 2007a), o que lhe dá capacidade de regredir os sintomas 

clínicos e hematológicos da doença, evoluindo rapidamente para a cura, através da destruição 

do parasita. Contudo, a não adesão regular do paciente ao tratamento associada à utilização de 

baixas dosagens da droga são fatores que levam a ocorrência de falhas na terapia e dão 

originem a formas mais resistentes do parasito (Balaña-Fouceet al, 1998; Berman & Wyler, 

1980). 

No intuito de minimizar a problemática e com o objetivo de padronizar o esquema 

terapêutico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso de antimoniais 

pentavalentes (Sb
+5

) em uma dose calculada em mg Sb
+5

/kg/dia, havendo dois tipos de 

antimoniais pentavalentes que podem ser utilizados: antimoniato de N-metilglucamina e o 

estibogluconato de sódio, sendo este último não comercializado no Brasil (Brasil, 2007a).  

O antimoniato de N-metilglucamina apresenta-se comercialmente em frascos de 5mL 

que contém 1,5 g do antimoniato bruto, correspondendo a 405 mg de Sb
+5

. É indicado para o 

tratamento de todas as formas clínicas da LTA, embora as formas mucosas exijam maior 

cuidado, podendo apresentar respostas mais lentas e maior possibilidade de recidivas (Brasil, 

2007a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Antimoniato de N-metilglucantime: (a) embalagem do medicamento cujo nome comercial é 

Glucantime
®
 e (b) fórmula estrutural proposta do princípio ativo (Fontes: http://ordini.farmaciafrances 

conatale.it/catalogo/ e Rath et al., 2003) 

 

(a) (b) 
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A recomendação do Ministério da Saúde é que a dose seja administrada via 

endovenosa ou intramuscular. Após a absorção, a droga é excretada através dos rins nas 

primeiras 48 horas. Como sua excreção se dá em grande quantidade nesse período de tempo 

(cerca de 90% do total), é indicada a administração de dose elevada, em regime contínuo, a 

fim de se obter maior quantidade nos tecidos e garantir uma maior eficácia ao tratamento 

(Limongi, 1973). 

A dose recomendada varia entre 10 e 20 mg Sb
+5

/kg/dia, sugerindo-se 15mg 

Sb
+5

/kg/dia tanto para adultos quanto para crianças, com aplicação endovenosa ou 

intramuscular, por no mínimo 20 e no máximo 40 dias, utilizando-se o limite máximo de 2 a 3 

ampolas/dia do produto, com bons índices de cura (Brasil 2006; 2007a). São considerados 

leishmanicidas e se caracterizam por intervir na bioenergética da Leishmania em sua forma 

amastigotas. A inibição da glicólise e da oxidação gera redução na produção de ATP e GTP, 

moléculas responsáveis pelo transporte de energia, de modo que exposição do parasito a 500 

mg de antimonial pentavalente (Sb
+5

 mL
-1

) diminui a produção de CO2, facilitando a sua 

eliminação (Brasil, 2007a).  

Pouco se fala sobre ação dos antimoniais sobre a forma promastigota. Acredita-se que 

alguns compostos de Sb
+5

, como o estibogluconato de sódio, tenham pouco efeito sobre o 

parasito. Assim, para que possa haver atividade leishmanicida é necessária a redução de Sb
+5

 

para Sb
+3

. É possível ainda que o antimônio (tanto em sua forma trivalente quanto 

pentavalente) tenha ação na quebra do DNA da Leishmania (Lima et al., 2007; Brasil, 2007a). 

Além do antimonial pentavalente, é realizado o tratamento com anfotericina B para gestantes 

e pacientes que apresentam contraindicações a antimoniais. Essa é considerada uma droga 

mais potente, capaz de agir sobre as formas promastigotas e amastigotas (Thakur et al., 2004; 

Brasil, 2011).  

Apesar da sua eficácia no tratamento das Leishmanioses, o regime de tratamento 

associa-se a taxas de falhas significativas e toxicidade considerável. Na ausência de resposta 

imune-específica ao hospedeiro, o tratamento geralmente é mal sucedido, podendo haver 

recaídas. A resistência às drogas também pode desencadear problemas significativos. A 

terapia com antimônio pentavalente é o padrão recomendado para as duas formas clínicas, a 

cutânea e a mucosa, de modo que a sua escolha baseia-se na sua disponibilidade uma vez que 

ambas as drogas são consideradas amplamente equivalentes quanto a eficácia e toxicidade 

(Leder & Weller, 2012). 

A eficácia do tratamento é influenciada por alguns fatores, como estado imunológico 

do paciente, fatores farmacológicos e a biologia da espécie de Leishmania. Entretanto, muitos 
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efeitos indesejáveis dependentes de dose e tempo se traduzem em efeitos colaterais nocivos à 

saúde humana (Tavares, 2001; Rath et al., 2003; Rojas at al., 2006). O principal deles incide 

sobre o aparelho cardiovascular. Assim, após o 20º dia de tratamento deve-se realizar 

eletrocardiograma semanal e ausculta cardíaca até o término do mesmo, sempre antes de cada 

infusão, com o objetivo de se detectar arritmias. Outros efeitos incluem artralgias, adinamia, 

anorexia, dor no local da aplicação, aumento da diurese, náuseas, vômitos, mialgias, cefaléia, 

e mal-estar. Os mais graves são caracterizados como dose-dependentes, como leucopenia, 

trombocitopenia, agranulocitose, alterações de comportamento, insuficIência renal, 

proteinúria e disfunção hepática (Leder & Weller, 2012). 

O antimônio apresenta propriedades tóxicas e químicas comparáveis às de outros 

metais pesados tóxicos. Apesar de a razão de sua toxicidade ser pouco conhecida, acredita-se 

que ela esteja relacionada à alta afinidade pelos grupos sulfidrila (SH), essenciais na 

composição da estrutura de proteínas (De Wolff, 1995). 

O elemento acumula-se principalmente no sangue, rins e baço. Contudo, alguns 

estudos realizados com pacientes que realizaram tratamento com a medicação detectaram, 

mesmo após a sua suspensão, a presença do antimônio em fios de cabelo (Rath et al., 2003). A 

análise de amostras clínicas tem sido vastamente utilizada como instrumento de avaliação do 

risco de exposição a elementos tóxicos. O monitoramento através da determinação do 

antimônio em uma matriz biológica (e.g. o fio de cabelo) permite estimar o risco de exposição 

destes pacientes ao comparar sua concentração aos valores de referências (Paschal, 1998). 

 Estudos sobre Leishmaniose e o impacto do seu tratamento para a saúde humana são 

de grande relevância para que medidas sejam tomadas em prol da qualidade de vida dos 

pacientes. Determinar os benefícios e malefícios associados a dose, e duração de terapias 

antimoniais são de suma importância para investigar possíveis caminhos que melhorem o 

tratamento, ao mesmo tempo em que sensibiliza profissionais e estudiosos em pesquisas 

voltadas para a área. 

 

2.3. Elementos químicos em cabelos 

 

Há muitos anos, o cabelo vem sendo utilizado como matriz biológica para identificar e 

quantificar a presença de metabólitos, auxiliando na sua detecção frente à exposição 

ambiental, toxicológica, dentre outras. Apesar de existirem diversas matrizes essenciais, tais 

como sangue, urina, saliva, unha, e outros, a capilar vem se destacando no cenário 
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toxicológico em função de sua capacidade de registrar a exposição do indivíduo durante um 

período ou tempo que pode variar de meses a anos (Figura 6) (Tsanaclis et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Quadro comparativo entre o tempo abrangido para registro entre a matriz capilar e outras 

matrizes biológicas (Fonte: http://revinter.intertox.com.br/) 

 

Fatores envolvidos no processo de análise, como coleta, transporte, armazenamento, e 

tratamento da amostra facilitam a escolha do método, uma vez que, diferente dos métodos 

convencionais, não exige preservação, refrigeração ou congelamento. Também, a matriz 

capilar não apresenta tanta vulnerabilidade à substituição ou à falsificação no momento da 

coleta (Miller & Stout, 2008).  

Embora amplamente utilizada na área da criminalística, a utilização da matriz capilar 

apresenta algumas limitações. A ausência de uma técnica padrão a ser utilizada em análises 

laboratoriais, bem como a falta de testes consistentes e programas de certificação que 

garantam resultados confiáveis nos laboratórios, podem consistir em um viés na detecção de 

metais e sua verdadeira incorporação no cabelo (Miller & Stout, 2008).  

Além de se caracterizar como um adorno, o cabelo tem a função de proteger a cabeça 

dos raios solares, através da melanina presente, e por possuir receptores nervosos acabem 

funcionando como sensores, aumentando a proteção quando necessário. Alguns pesquisadores 

classificam-no como um dosímetro biológico, filamento de registro e até mesmo como um 

espelho do ambiente onde ocorrem as condições nas quais o indivíduo foi exposto. O fato se 

dá pela capacidade do fio de cabelo acumular determinados elementos químicos e drogas por 

contaminação externa ou ingestão (Bost, 1993). 

O cabelo é um tecido excretor formado por células mortas compostas da proteína 

queratina. Sua vitalidade está presente apenas na região do folículo piloso (região de origem), 
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onde se dá a irrigação sanguínea e a captação de nutrientes. Associam-se às glândulas 

secretoras (sebácea, sudorípora e apócrina), as quais nutrem os fios de cabelo, e são possíveis 

veículos para a transferência de substâncias para a estrutura capilar. Ao emergir, torna-se 

matéria morta, apresentando velocidade de crescimento equivalente a 1,0 cm / mês (Longo et 

al, 2006; Velasco, 2009; Bost, 1993). 

O fio fibroso é produzido por queratinócitos localizados no bulbo, situado na derme do 

couro cabeludo, e possui duas partes distintas: a raiz (localizada abaixo da derme), e a haste 

(localizada acima da derme). Sua composição inclui a presença de água (cerca de 10%), 

lipídeos (de 3 a 6%), aminoácidos (cerca de 14%) e  queratina (restante). Seu músculo eretor, 

juntamente com o bulbo e as glândulas sebáceas, forma o folículo pilo-sebáceo, e é ao nível 

desse músculo que se localizam as células responsáveis pelos ciclos de crescimento capilar 

(Zona de Bulge). Através da corrente sanguínea é que chegam na “papila” e no “bulbo” os 

nutrientes necessários para o desenvolvimento dos fios. Assim, à medida que células capilares 

se multiplicam, criam a queratina e tornam o cabelo mais rígido e com o formato de fio 

(Figura 7) (Robbins, 2002). 

Cada fio de cabelo é constituído de três estruturas celulares distintas: a cutícula, o córtex 

e a medula. A medula consiste na parte mais central do fio e possui baixa densidade celular, 

sendo composta em sua maioria por células mortas e ocas. O córtex é responsável pelas 

características como elasticidade, resistência e a cor dos fios. A cutícula representa a camada 

externa do fio de cabelo que se divide de 0 a 12 camadas, protegendo a estrutura capilar 

(Figura 7) (Robbins, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estrutura de um fio de cabelo: (1) Glândula sebácea; (2) Músculo eretor; (3) Papila dérmica; 

(4) Folículo piloso; (5) Vasos capilares; (6) Epiderme; (7) Derme; (8) Córtex; (9) Medula; (10) 
Cutícula (Fonte: Robbins, 2002) 
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O ciclo de vida do fio de cabelo humano consiste nas fases anágena, catágena e 

telógena. Na fase anágena ocorre o crescimento do cabelo e é neste período que os capilares 

sanguíneos que envolvem o seu folículo fornecem nutrientes e outras substâncias exógenas, 

como traços de metais, drogas de abuso, etc. Essas substâncias são incorporadas ao fio de 

cabelo e são transportadas ao longo do fio durante todo o seu crescimento (Bost, 1993). 

O mecanismo de absorção de metais através do fio de cabelo pode ser explicado através 

da difusão passiva de substâncias e elementos por exposição ambiental, pela corrente 

sanguínea durante o seu crescimento, ou através das secreções por glândulas apócrinas e 

sebáceas. A estabilidade das ligações da espécie química com os sítios ligantes torna-se um 

dos fatores importantes para a interpretação dos resultados obtidos quando são analisadas 

amostras de cabelo. Em relação aos possíveis sítios de ligação, tem-se evidenciado que os 

principais responsáveis pela interação das espécies química exógenas nos cabelos são a 

melanina e as proteínas. Supõe-se que formas catiônicas das espécies químicas são atraídas 

pelos sítios aniônicos da melanina, de modo que forças secundárias, tais como as forças de 

Van der Waals, podem estar presentes na atração entre as estruturas aromáticas das drogas e o 

núcleo aromático da melanina (Robbins, 2002; Handersen, 1993; Cone, 1996). 

Questões relacionadas a tratamentos estéticos também influenciam a análise para 

identificação de metabólitos e substâncias exógenas em cabelo. Procedimentos como 

descoloração, alisamentos, e tingimentos, agridem o fio do cabelo, destruindo ou modificando 

estruturas e acrescentando a ele fórmulas capazes de interagir com proteínas, melaninas, 

lipídeos e outros sítios de ligação, degradando-os (Skopp et al., 1997). Além disso, a 

possibilidade de contaminação externa também constitui um fator capaz de interferir na 

análise, tal efeito gera um viés de quantificação da substância impregnada no tecido (Reid et 

al., 1996).  

Estudos relatam que a cor dos cabelos apresenta diferentes potenciais de associação de 

analitos com a melanina. O cabelo apresenta dois tipos de melanina, a eumelanina e a 

feomelanina. A primeira está presente em maior quantidade, contribuindo para coloração mais 

escura, e associam-se com mais afinidade a elementos químicos. Logo, a exposição de 

indivíduos que apresentam maior quantidade desta melanina a determinados fármacos terão 

uma maior quantidade de droga incorporada ao tecido (Claffey & Ruth, 2001; Joseph et al, 

1996;. Stout & Ruth, 1999; Kronstrand & Scott, 2007; Miller & Stout, 2008).  

Além da melanina outros fatores estão envolvidos na presença do metal no fio do 

cabelo. O seu crescimento pode ser influenciado por fatores ambientais, biológicos e 

químicos. Se coletada a amostra na fase de repouso, ou seja, na catágena, o teor dos elementos 
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presentes difere em quantidade, sendo o grau de incorporação do analito menor que aquela 

encontrada em amostras coletadas durante a fase anágena (Miller & Stout, 2008). 

A determinação de metais em fio de cabelo, apesar de se mostrar uma técnica 

validada, possui alguns fatores que contribuem para que ocorram diferentes concentrações em 

sua análise, tais como idade, hábitos alimentares, localização geográfica, sexo, ocupação, 

dentre outros (Pozebon, 1999). A facilidade de se coletar e se obter uma segunda amostra, 

similar e correspondente à anteriormente coletada, bem como a realização de análises 

estratificadas, apresentando um grande período de detecção dos analitos, são fatores que 

diferem a matriz dos demais materiais biológicos (Robbins, 2002). 

A respeito de elementos retidos no corpo humano, o cabelo é essencialmente um tecido 

excretor em vez de um tecido funcional, por isso é uma matriz importante na medida em que 

fornece informações que auxiliam a medicina com um diagnóstico precoce de disfunções 

metabólicas de elementos essenciais e tóxicos. O excesso de elementos tóxicos pode levar a 

um desvio dos valores considerados normais. Desse modo, a análise da matriz capilar reúne 

qualidades como avaliação da bioconcentração de alguns elementos e facilidade de obtenção e 

conservação das amostras, sendo estes fatores significativos para sua escolha na 

biomonitoração das exposições ambientais aos metais (Denarc, 2002; Kidwell et al., 1997; 

Sachs & Kintz, 1997). 

De fato, elementos químicos podem ser facilmente incorporados ao cabelo quando 

ingeridos ou absorvidos, e podem ser detectados por meio de análises químicas. Para isso é 

necessário que a amostra seja adequadamente digerida, a fim de que a queratina se 

decomponha e libere a substância a ela incorporada. As investigações na área forense 

fornecem esse tipo de análise para evidenciar intoxicações ou uso de drogas, e por ser uma 

matriz facilmente estratificada, pode ser possível estabelecer o histórico quanto à exposição 

do indivíduo a determinadas substâncias e elementos químicos (Denarc, 2002). 

A determinação de elementos em quantidades mínimas ou traço no cabelo avalia não 

somente a exposição atual, mas também potencializa uma avaliação e reconstituição de 

episódios passados importantes á saúde. Mas para que esta ferramenta se torne de grande 

utilidade na saúde pública, é necessário uma padronização dos métodos de análise para que o 

potencial da utilização do cabelo seja melhor explorado (Denarc, 2002; SElavka & Rieders, 

1995). 
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2.4. Geração de hidretos acoplada à espectrometria de fluorescência atômica 

 

A espectrometria de fluorescência atômica (AFS) consiste em uma técnica analítica 

capaz de determinar composições elementares de uma amostra utilizando seu espectro 

eletromagnético através dos fenômenos de absorção, emissão espontânea e emissão 

estimulada. A AFS explora a ideia de que, quando exposta à radiação eletromagnética, os 

átomos presentes na amostra saem do seu estado fundamental para o estado de excitação, e ao 

retornar ao estado fundamental são capazes de emitir radiação de fluorescência (Figura 8). 

Cada átomo é capaz de absorver comprimentos de onda específicos, logo a emissão é única 

para cada elemento, de modo que tal fluorescência pode ser utilizada na detecção do mesmo 

em matrizes biológicas ou ambientais (Trindade et al., 2006). 

 O processo de fluorescência ocorre após atomização do analito, com o auxílio de uma 

chama ou forno. O atomizador comumente usado em HG AFS consiste em uma chama de 

difusão hidrogênio-ar, composta por radicais de hidrogênio que se ligam ao elemento de 

interesse, facilitando o processo de atomização dos hidretos gerados. Esse sistema permite a 

eficiente detecção para determinação de elementos capazes de formar hidretos voláteis em 

amostras diversas (Saint’pierre et al., 2002) 

Assim, ao ser aquecido, o analito passa para o estado gasoso, permitindo que os 

átomos presentes na amostra estejam livres e absorvam energia. Os átomos no estado 

fundamental, após o processo de atomização, absorvem energia por meio de uma fonte de 

comprimento de onda monocromática alcançando o estado excitado e, ao retornar ao estado 

fundamental liberam a energia absorvida em forma de fluorescência. As transições de 

ressonância, representadas na Figura 9, são as mais usadas na AFS para a determinação de 

vários elementos por produzirem emissões fluorescentes mais intensas. Neste tipo de 

transição a radiação emitida tem o mesmo comprimento de onda da radiação de excitação. A 

intensidade de comprimento de onda absorvida pelo átomo é medida utilizando um 

dispositivo de detecção e quantificação. Esta intensidade será proporcional à quantidade do 

elemento de interesse na amostra (Trindade et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



35 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8. Esquema da obtenção de fluorescência a partir de linhas ressonantes: (a) Átomo no seu 

estado fundamental (b) Átomo absorve energia em comprimento de onda específico e é levado ao 

estado excitado (c) Retorno ao estado fundamental com emissão de fluorescência de ressonância. 

Fonte: Saint’pierre et. al., 2002) 

O espectrômetro de fluorescência atômica é composto essencialmente por: fonte de 

radiação - lâmpada de cátodo oco, laser, etc. – que emite energia radiante específica, 

responsável pela excitação de elétrons na camada eletrônica; câmara atomizadora - que, além 

da chama, pode ser um forno de grafite ou um plasma – onde ocorre a vaporização da solução 

e dissociação de espécies liberando o átomo para absorção de energia; monocromador, 

responsável por selecionar o comprimento de onda emitido; detector, sistema ótico 

(posicionado em ângulo reto à radiação incidente) fotoelétrico ou térmicos responsável por 

medir a radiação emitida, gerando um sinal elétrico. Para que ocorra a detecção e 

quantificação adequada da fluorescência emitida, a radiação que parte da fonte de excitação 

não deve alcançar o detector diretamente, assim, é importante um arranjo adequado do 

equipamento, utilizando-se filtros para minimizar o espalhamento na célula de atomização e 

um arranjo de 90° (Figura 9) entre a fonte de excitação e o detector (Saint’pierre et. al., 

2002). 

 

 

 

 

 

(b) (c) (a) 
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Figura 9. Esquematização do processo de atomização, absorção e fluorescência em arranjo de 90° 
entre a fonte de radiação (lâmpada de catado oco) e a fotomultiplicadora no sistema HG-AFS (Fonte: 

Montagem realizada pelos autores) 

 

O HG-FAS apresenta um gerador de hidretos acoplado ao AFS, fazendo com que 

hidreto seja gerado através do uso de diferentes agentes redutores: redutores metálicos em 

meio ácido ou borohidreto de sódio (NaBH4) em meio ácido (Aucelio et al., 2000; Turunen et 

al., 1995). O NaBH4 reage com um ácido gerando sal e hidrogênio livre. Esse hidrogênio, por 

sua vez, reage com o elemento de interesse formando um hidreto, a exemplo das seguintes 

equações: 

 

 

 

Para que haja uma eficiente detecção, a concentração do agente redutor deve ser 

otimizada. Estudos recomendam várias concentrações de NaBH4 (0,5 - 10,0% m/v para 

sistemas em batelada ou de 0,1 - 1,0% m/v para sistemas em fluxo), estabilizadas em KOH ou 

NaOH entre 0,1 - 2,0% m/v, uma vez que o NaBH4 se decompõe facilmente em soluções 

ácidas, sendo necessária a preparação da solução em meio alcalino para estabilizá-lo. O 

hidreto formado é levado então ao atomizador através de uma corrente de gás inerte, em um 
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separador gás-líquido, e é neste separador que ocorrem as reações de formação do hidreto, de 

modo que o hidrogênio gerado na reação auxilia no carreamento do hidreto volátil para fora 

da solução (Figura 10) (Trindade et al., 2006). 

Elementos capazes de formar hidretos (como o As, Sb, Se e Te) podem existir em 

diferentes estados de oxidação, mas para haver a formação do hidreto é necessário que haja 

sua pré-redução (Cassella et al., 2002). No caso do Antimônio (Sb
+5

). Contudo, seu papel 

redutor exige a presença do ácido ascórbico, uma vez que há o risco de o iodeto se regenerar 

continuamente pela oxidação do ácido (Trindade et al., 2006). 
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Figura 10. Espectrômetro de fluorescência atômica com geração de hidretos: (a) Configuração em 90° 

entre a fonte de energia (lâmpada de cátodo oco de Sb) e o detector (b) gerador de hidretos composto 

por uma bomba peristáltica responsável pela injeção da amostra e separador gás-líquido de quartzo (c) 
visualização lateral da câmara de atomização (Fonte: Acervo do autor) 

 

A técnica oferece vantagens por permitir maior faixa linear dinâmica e detecção dos 

elementos em quantidades traços, e em menores níveis de detecção, uma vez que a 

intensidade das lâmpadas empregadas como fonte de excitação tem melhorado 

consideravelmente esta sensibilidade. Entretanto, limitações como radiação de fundo, causada 

por espalhamento da radiação e radiações espúrias, associados ao ambiente de atomização e a 

complexidade da matriz da amostra, expressam a vantagem de registro da fluorescência após 

(b) 

(a) 

(c) (b) 
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a geração de hidretos, pois a separação do analito da matriz permite melhor sensibilidade e 

especificidade (Reyes et al, 2009). 

Uma das principais vantagens em se utilizar o HG-AFS na detecção e quantificação de 

elementos se dá pela separação do analito da matriz, resultando em uma melhor precisão. A 

técnica também diminui a interferência por outros elementos que não são capazes de formar 

hidreto, mas que, se estivessem presentes, poderiam consumir iodeto de potássio presente na 

amostra, interferindo na formação do hidreto, e consequentemente influenciando na emissão 

fluorescência e interferindo no sinal da amostra. Os limites de detecção (LOD) do HG-AFS 

são baixos, permitindo a realização de estudos com elementos em quantidades traço e estudos 

ambientais (Trindade et al., 2006). 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Desenvolver um método analítico, utilizando-se a espectrometria de fluorescência 

atômica com geração de hidretos, para a quantificação de antimônio em amostras de cabelo de 

pacientes submetidos à terapia medicamentosa contra Leishmaniose com antimoniais. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Utilizar planejamento de misturas com restrições para otimização das proporções dos 

componentes da mistura digestora da amostra; 

 

Utilizar planejamento Doehlert na otimização das condições de geração de hidretos 

de forma a obter a maior emissão de fluorescência do analito; 

 

Estudar os efeitos de interferência na fase líquida causados por íons metálicos de 

transição na geração de hidretos; 

 

Obter os parâmetros de mérito (limite de quantificação, exatidão, precisão, 

sensibilidade, robustez, etc.) do método analítico desenvolvido; 

 

Aplicar o método desenvolvido na análise de amostras de cabelo coletadas de 

pacientes submetidos à terapia medicamentosa contra Leishmaniose. PPGGBC
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4. Material e Métodos 

4.1. Cenário do Estudo 

O estudo realizado foi realizado no município de Jequié, localizado no sudoeste da 

Bahia. Situa-se na zona limítrofe da mata e da caatinga, distante 374 quilômetros da capital do 

estado, Salvador. Localiza-se às margens das rodovias BR-116 (Rio Bahia), BR-101 e BR-

330. Possui área de 3.035 Km
2 

e população de 145.964 habitantes (Ibge, 2009).  

Para coleta de amostras, o campo escolhido como cenário foi o Centro de Referência 

em Doenças Endêmicas Pirajá da Silva (PIEJ), localizado na URBIS I, Rua 03, s/nº, Bairro do 

Jequiezinho. A unidade é composta por profissionais da área de saúde e funciona de segunda 

a sexta, atendendo toda a população resultante de demanda espontânea e referenciadas por 

profissionais de saúde que atuam na rede pública ou privada do município e municípios 

conveniados. 

O PIEJ desenvolve atividades de prevenção e controle de endemias prevalentes nos 

municípios, são as Leishmanioses Tegumentar e Visceral, a Doença de Chagas e a 

Esquistossomose. Entre os serviços prestados na unidade estão: atendimento médico 

ambulatorial; serviços de enfermagem; visita domiciliar; atendimento odontológico; farmácia; 

serviço laboratorial; patologia clínica; bioquímica; microbiologia; exames especializados para 

diagnóstico de Doença de Chagas e Leishmaniose Humana e Canina (ELISA e 

Imunofluorescência); pesquisa direta dos parasitas associados a estas doenças e cultura em 

material de punção de medula óssea, eletrocardiograma, endoscopia digestiva e 

anatomopatologia para o serviço de apoio, diagnóstico; ações de educação em saúde; 

supervisão dos serviços de Leishmaniose, laboratórios de esquistossomose, aplicação de teste 

de Montenegro, (implantado nos municípios da 13ª DIRES), fornecimento de suprimento de 

Mansil e Glucantime aos pacientes cadastrados (Dab, s/a).  

Além dos serviços prestados, o Centro de Referência PIEJ desenvolve pesquisas, em 

especial as que abrangem áreas de Epidemiologia, Imunologia, Leishmaniose e 

Esquistossomose, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o Fundo Nacional de Saúde (FNS), a Secretaria do 

Trabalho e Ação Social (SETRAS), e a Prefeitura Municipal de Jequié (PMJ) (Dab, s/a).  
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4.2 Sujeitos do Estudo  

 

Foram coletadas amostras de cabelo de 10 pacientes que realizaram tratamento contra 

a leishimaniose na unidade de referência e amostras de 03 doadores que nunca se submeteram 

a terapia antimonial. Uma vez que o foco deste trabalho foi o desenvolvimento do método 

analítico para quantificação do antimônio e a verificação de sua aplicabilidade em cabelos, 

não se procurou realizar inferências entre os teores encontrados e os critérios referentes às 

características dos doadores (sexo, idade, condições de vida, estado de nutrição, posologia 

recomendada, sintomas sentidos com o tratamento quimioterápico, etc).  

Quanto aos pacientes que realizaram tratamento contra Leishmaniose, utilizou-se 

como critérios de inclusão o uso de antimoniais por pelo menos 1 mês; a realização de um 

esquema completo do tratamento; e a não realização de tratamento estético a base de 

descolorantes, tinturas ou alisamentos nos últimos seis meses. 

 

4.3 Coleta e pré tratamento das amostras 

 

Foi realizado o levantamento do endereço dos pacientes cadastrados no Centro de 

Endemias, e posteriormente realizada visita domiciliar a fim de esclarecê-los acerca da 

pesquisa e oferecê-los a proposta de participar da coleta das amostras, por meio de um termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (ANEXO I). As amostras foram coletadas na 

região da nuca, logo acima do pescoço, local já padronizado, uma vez que se encontra menos 

susceptível à contaminação externa, e também por quase sempre haver a presença de pelos 

nesta região em indivíduos calvos. Foram coletados cerca de 1 g de cabelos, utilizando luvas e 

tesouras de aço inoxidável, cujos segmentos eram de 0 e 10 mm de distância do couro 

cabeludo. 

 Após a coleta, as amostras foram submetidas à etapa de lavagem para a remoção de 

partículas de poeira, suor, gordura etc, por meio da imersão individual em uma solução de 

Triton X-100 5% (v/v), com agitação manual por 5 min e enxague três vezes com água 

deionizada. Logo em seguida, um liofilizador Liotop (Modelo K202, São Carlos, Brasil) foi 

utilizado para eliminar a umidade das amostras tornando-as mais quebradiças para uma 

cominuição eficiente em um moinho de bolas de carbeto de tungstênio 8000M (Spex Sample 

Prep, EUA). 

Após a fase de trituração, as amostras foram armazenadas em frascos de polietileno 

previamente descontaminados com uma solução de HNO3 10% para posterior digestão em 
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sistema pressurizado em microondas. Tais etapas permitem a obtenção de condições ideais 

para que a matriz se torne compatível com o sistema analítico proposto. 

 

4.4 Materiais e Reagentes 

 

Para as medidas da intensidade de fluorescência do antimônio utilizou-se um 

espectrômetro de fluorescência atômica com gerador de hidretos acoplado, HG-AFS (Modelo 

Lumina 3300, Aurora Biomedic Inc, Canadá) e separador gás-líquido de quartzo acoplado 

(Figura 11). Argônio (White Martins) foi utilizado como gás carreador e a chama mantida 

pelo H2 gerado paralelamente à produção de hidreto pela reação do HCl com o NaBH4. Uma 

lâmpada de cátodo oco de alta intensidade (Aurora, Aurora Biomedic Inc, Canadá) foi 

utilizada como fonte de excitação do analito. As condições experimentais de operação do 

espectrômetro são dadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 11. Espectrômetro de fluorescência atômica com geração de hidretos (HG-AFS) utilizado nas 

medidas analíticas: (a) vista frontal, (b) vista superior do compartimento das lâmpadas e câmara de 
atomização e (c) visão interna da câmera de atomização após remoção do sistema de exaustão. (Fonte: 

Acervo próprio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 
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Tabela 1. Parâmetros operacionais do HG-AFS para determinação de antimônio. 

Parâmetro Valor 

Corrente primária da lâmpada (mA) 100 

Altura de observação do queimador (mm)  8 

Pressão do gás argônio (carreador, psi) 30 

Razão de fluxo do gás carreador (mL min
-1

) 400 

Razão de fluxo do gás auxiliar (mL min
-1

) 800 

Potência aplicada no DBD (W) 12 

Razão de fluxo do NaBH4 (ml min
-1

) 1,4 

Razão de fluxo da amostra (ml min
-1

) 4,0 

Comprimento de onda de excitação e emissão (nm) 217,6 

 

A digestão assistida por energia de microondas das amostras de cabelos foi realizada 

em bombas de politetrafluoretileno (teflon) de 23 mL acopladas em camisas construídas com 

material polimérico (Parr 4749, Moline, IL, USA) apropriado para penetração pelas 

microondas (Figura 12). 

Um sistema de purificação Purelab Classic (Elga, High Wycombe, UK) foi utilizado 

para geração de água ultra-pura com resistividade de 18,2 M cm
-1

. Uma balança analítica 

ED124S (Sartorius, Gottingen, Alemanha) foi utilizada para obtenção de massas de amostras 

e reagentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. (a) Bomba de politetrafluoretileno (teflon) de 23 mL com sua camisa e tampa e (b) sistema 

montado para digestão assistida por microondas (Fonte: Acervo próprio) 

 

 (a)  (b) 
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4.4.1 Reagentes e soluções  

 

Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura. Ácidos nítrico e clorídrico 

(Merck, Darmstald, Alemanha) usados foram de grau analítico. As soluções padrão de 

antimônio foram obtidos a partir da diluição de uma solução estoque Titrisol 1000 µg mL
-1

 

(Merck, Darmstald, Alemanha). As soluções de trabalho foram preparadas por diluição 

adequada de uma solução intermediária de 10 µg mL
-1

. 

O agente redutor, tetraborato de sódio 2,0% (m/v), foi estabilizado com hidróxido de 

sódio 0,5% (m/v). Este agente foi preparado diariamente usando-se reagentes de grau 

analítico (Merck, Darmstald, Alemanha) e filtrado em membrana de celulose de 0,45 µm. A 

solução de iodeto de potássio 10% (m/v) em ácido ascórbico 2% (m/v) foi preparada por 

diluição dos reagentes em água ultra pura. 

Cada recipiente de polietileno usado foi lavado com água deionizada e solução de 

extran, descontaminado com solução de ácido nítrico 10% (v/v) por 12 horas e enxaguado três 

vezes com água ultrapura e secos em ambiente livre de poeira antes de serem usados. 

 

4.5 Otimização do método 

4.5.1 Otimização das proporções dos reagentes usados na digestão assistida por 

microondas 

 

Para digestão da amostra foi utilizado o sistema assistido por microondas em bombas 

pressurizadas. A escolha da técnica se deu pelo fato de o uso de sistemas fechados com 

microondas terem sido bastante utilizados para dissolver amostras de difícil decomposição, 

nas quais se pretende determinar componentes voláteis. Quando comparados a sistemas 

abertos, apresentam maior eficiência na digestão em elevadas temperaturas, baixo risco de 

perda de analitos voláteis, baixo risco de contaminações externa, e menor consumo de 

reagentes de alta pureza (Nobrega et al., 2001). 

Contudo, para obtenção das condições adequadas de digestão foi necessária a 

realização da otimização de proporções dos reagentes utilizados. Para isso, utilizou-se o 

planejamento de misturas com restrições para estudo das variáveis de concentração dos 

reagentes, uma vez que alterações nos níveis dessas variáveis podem influenciar na resposta 

analítica, afetando o resultado experimental. No planejamento de misturas, as variáveis estão 

envolvidas em uma otimização, de modo que o resultado não depende das concentrações dos 

reagentes envolvidos na digestão, mas das proporções dos seus componentes. Assim, a 
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quantidade de cada componente do sistema foi tratada como uma variável (variável de 

mistura), não independente das demais, de modo que o somatório das proporções de seus 

componentes formou uma unidade
 
cujo volume final foi sempre 4 mL (Coscione et al., 2005). 

As proporções da mistura digestora composta por HNO3, HCl e água (BEZERRA, 

2010) estão apresentadas na Tabela 2. O estabelecimento de restrições às proporções dos 

reagentes foi necessário para se evitar regiões experimentais comprovadamente de baixa 

eficiência de digestão (Figura 13).  

Assim, a mistura digestora foi levada a três etapas de aquecimentos de 1 minuto com 1 

minuto de repouso entre as mesmas, usando-se 50% da potencia máxima (350 W). Após a 

digestão, os digeridos foram avolumados para 10,0 mL e uma alíquota de 0,5 mL foi tratada 

com 2,0 mL de HCl (6 mol L
-1

) e 2 mL da solução de KI (10 % m/v) em ácido ascórbico (2 % 

m/v), reagentes envolvidos na geração do hidreto do antimônio.Todos os experimentos foram 

feitos em ordem aleatória, e a resposta analisada no final processo de otimização foi a 

intensidade de emissão de fluorescência.  

 

Tabela 2. (a) Restrições para os componentes de misturas e (b) matriz experimental e resultados em 

termos de intensidade de fluorescência 

 (a) Restrições 

Variável de mistura Restrição inferior Restrição superior 

HCl concentrado 0 0,5 (2,0 mL) 

HNO3 concentrado 0 0,5 (2,0 mL) 

Água  0 0,5 (2,0 mL) 

(b) Matriz do planejamento experimental e respostas 

Exp HCl HNO3 Água Intensidade de fluorescência 

1 0 (0) 0,5 (2,0) 0,5 (2,0) 735 / 702 

2 0,5 (2,0) 0 (0) 0,5 (2,0) 476 / 452 

3 0,5 (2,0) 0 (0) 0,5 (2,0) 719 / 726 

4 0,5 (2,0) 0,25 (1,0) 0,25 (1,0) 708 / 712 

5 0,25 (1,0) 0,5 (2,0) 0,25 (1,0) 738 / 731 

6 0,25 (1,0) 0,25 (1,0) 0,5 (2,0) 726 / 715 

7 1,3 (0,33) 1,3 (0,33) 1,3 (0,33) 715 / 731 

Massa da amostra: 0,1 g, volume final do reagentes na bomba digestora: 4,0 mL, tempo de aquecimento: 3 min. 

Volume final do digerido: 10,0 mL. Os valores dentro dos parênteses são os volumes (em mL) correspondentes 
às proporções estabelecidas pelo planejamento. 
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Figura 13. Região experimental do planejamento de mistura delimitado pelas restrições superiores 

estabelecidas para cada componente de acordo com a Tabela 2. 

 

4.5.2 Otimização da geração da estibina (SbH3)  

 

A utilização da espectrometria de fluorescência atômica acoplada da técnica de 

geração de hidretos (HG-AFS) tem se tornado uma alternativa viável para a quantificação dos 

elementos formadores de hidretos devido ao seu excelente desempenho na determinação de 

traços e baixo custo em relação às outras técnicas espectrométricas, permitindo a 

determinação de elementos como As, Sb, Se, Te, Bi, Hg, entre outros, com limites de 

detecção muito baixos, boa precisão, exatidão e confiança (Santos et al., 2013). 

Assim, para a quantificação de antimônio em amostras de cabelo utilizando a HG-AFS 

se fez necessária a etapa de otimização de variáveis envolvidas na geração do hidreto de 

antimônio, também conhecido como estibina (SbH3), uma vez que a formação do hidreto pode 

ser capaz de interferir na resposta analítica. Para obtenção das concentrações ideais dos 

reagentes responsáveis pela geração da estibina foi utilizado o planejamento Doehlert. O 

planejamento se baseia na uniformidade de pontos experimentais, igualmente espaçados em 

círculos, esferas, ou hiperesferas concêntricas. Mostrou-se adequado à otimização do estudo 

por ser aplicável as variáveis desejadas e necessitar de poucos experimentos, e por permitir a 
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construção de planejamentos que levam a uma região de resposta máxima (Bezerra et 

al.,2008) 

Assim, as variáveis estudadas foram as concentrações do HCl adicionadas à solução 

da amostra digerida e a concentração da solução de NaBH4. As concentrações variaram de 1,5 

a 2,5 m/v de NaBH4 e 2,0 a 6,0 mol/L HCl (Tabela 3), e os experimentos foram feitos em 

ordem aleatória e em duplicata para se obter estimativa do erro, a fim de que as respostas 

analisadas fossem as intensidades de fluorescência do antimônio obtidas em cada 

experimento. Como as razões de fluxos da solução acidificada da amostra e da solução do 

NaBH4 são responsáveis pela geração do H2 que mantém a chama do atomizador no 

espectrômetro de fluorescência atômica, decidiu-se não incluir estas variáveis na otimização e 

trabalhar com os valores fixos recomendados pelo fabricante do equipamento.  

 

Tabela 3. Planejamento Doehlert para otimização da geração da estibinana determinação de antimônio 

por HG AFS. 

 

Experimento 
HCl (mol L

-1
) NaBH4 (% m/v) 

Intensidade de 

fluorescência do Sb 

1 6.0 (1.0) 2.0 (0) 356.1 / 381.2 

2 5.0 (0.5) 1.5 (-0.866) 246.4 / 282.0 

3 5.0 (0.5) 2.5 (0.866) 397.4 / 366.4 

4 4.0 (0) 2.0 (0) 303.2 / 332.7 

5 3.0 (-0.5) 1.5 (-0.866) 204.0 / 204.7 

6 3.0 (-0.5) 2.5 (0,866) 357.7 / 332.2 

7 2.0 (-1.0) 2.0 (0) 175.2 / 160.6 

Os valores dentro dos parênteses são as coordenadas codificadas dos pontos experimentais. 

 

4.6. Procedimento nas condições otimizadas 

Depois de encontradas as condições ideais dos reagentes para digestão da amostra e 

geração da estibina, o procedimento otimizado pôde ser aplicado nas amostras dos doadores. 

Foram pesadas 0,1g de cada amostra em uma bomba de teflon e adicionado a elas 1 mL de 

HCl (concentrado), 1 mL de HNO3 (concentrado) e 2 mL de H2O. Posteriormente as amostras 
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foram submetidas à digestão assistida por microondas (potência de 350W) durante três 

minutos, com intervalos de 1 minuto entre as irradiações. O digerido foi filtrado e avolumado 

para 10 mL com água deionizada. Em seguida, adicionou-se a 0,5 mL do digerido das 

amostras 2 mL de HCl 4,7 mol L
-1 

e 2 mL de KI 10% m/v em ácido ascórbico 2% m/v
 
 para 

pré-redução do Sb
+5

 e aguardou-se por 20 minutos. A amostra foi novamente avolumada para 

10 mL e levada ao equipamento para geração de estibina com NaBH4 2,0% m/v e HCl 4,7 

mol/L
 
 para posterior determinação por espectrometria de fluorescência atômica.   

 

4.7 Aspectos éticos da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em consonância com as determinações da Resolução nº 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre normas e diretrizes que 

regulamentam a pesquisa científica envolvendo seres humanos, e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, CAAE 

06081112.4.0000.0055A.  

Os fornecedores de amostra foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo na 

garantia de que a pesquisa não acarretaria quaisquer danos, de anonimato e sigilo, sendo 

facultada sua participação mediante assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

5. Resultados e discussão 

 

5.1 Otimização das condições experimentais 

 

5.1.1 Otimização das condições de geração da estibina 

 

As condições da geração da estibina foram otimizadas usando-se o planejamento 

Doehlert e a resposta avaliada foi a intensidade de emissão de fluorescência do Sb. Este 

planejamento e as respostas obtidas para cada experimento estão replicata apresentados na 

Tabela 2. O ajuste do modelo matemático quadrático gerou a seguinte equação: 

 

y = 503,7 + 163,8 CHCl – 12.4 CHCl
2
 + 281,8 CBH – 26,73 CBH

2
 – 11,45 CHCl CBH 
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onde y é a resposta (a intensidade de emissão de fluorescência),  CHCl é a concentração do 

ácido e CBH é a concentração do NaBH4.  

A superfície de resposta descrita por essa equação (Figura 14) é caracterizada como 

uma superfície de máximo. O cálculo das coordenadas do ponto de máximo mostra que as 

condições ótimas são CHCl = 4,7 mol L
-1

 e CBH = 4,2 % m/v. A concentração do NaBH4 está 

fora da região experimental estudada sendo obtida por extrapolação. Como não há um ganho 

considerável em termos de sensibilidade utilizando-se esta concentração em relação à solução 

de NaBH4 2,0 % m/v, resolveu-se trabalhar com esta última concentração por economia de 

reagente. A Análise de Variância (ANOVA) mostrou que o modelo quadrático possui ajuste 

significativo para um nível de confiança de 99% (valor de p = 0,0129 ou > 0,01) e que ele 

pode ser utilizado para descrever o comportamento dos dados dentro do campo experimental 

estudado. 

 

 

Figura 14. Superfícies de resposta para função quadrática ajustada aos dados gerados pela aplicação 

do planejamento Doehlert na otimização da geração da estibina. 

 

As amostras de cabelo necessitam sofrer um processo de digestão para que possam ser 

analisadas por HG-AFS. Como Sb é um elemento suscetível a perdas por volatilização 

durante aquecimento da amostra, optou-se por realizar a digestão assistida por energia de 
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microondas em sistema fechado. Para se obter digeridos com boas características (baixo teor 

de carbono residual, ausência de precipitados e de partículas não digeridas) em bombas de 

PTFE usadas torna-se imperativo o uso de um ácido oxidante como o HNO3. No entanto, o 

excesso de HNO3 no digerido final torna ineficiente o processo de redução do Sb(V) para o 

Sb (III) devido à oxidação dos agentes redutores (KI e ácido ascórbico). Conseqüentemente, 

desfavorece a formação da estibina (SbH3) afetando a exatidão e a sensibilidade das medidas 

de fluorescência atômica. A digestão com ácidos diluídos em sistemas pressurizados tem se 

mostrado altamente eficiente no tratamento de diversos tipos de amostras devido à formação 

de radicais livres que aumentam o desempenho na decomposição (Santos et al., 2013; Araújo 

et al., 2002). 

 

5.1.2 Otimização das proporções dos componentes da mistura digestora 

 

Para estudar as proporções adequadas dos componentes (HNO3, HCl e H2O) da 

mistura digestora, usou-se um planejamento de misturas com restrições superiores. O 

estabelecimento de restrições às variáveis estudadas torna-se necessário para delimitar a 

região experimental e evitar proporções reconhecidamente desfavoráveis à obtenção de 

digeridos adequados para geração de hidretos (como o uso de 100% de água ou de HNO3). 

Para este estudo, usou-se uma massa de aproximadamente 0,1 g da amostra e três etapas de 

irradiação pelas microondas de 1 min com intervalos de 1 min sem irradiação. As restrições e 

os resultados em termos de intensidade de fluorescência são apresentados na Tabela 3.  

A estes resultados ajustou-se uma função quadrática para descrição matemática do 

comportamento dos dados obtidos obtendo-se a superfície de resposta apresentada na Figura 

15.  O ajuste do modelo matemático quadrático gerou a seguinte equação: 

 

y = 409,5*x +88,5*w +485.45*z + 1885,7*x*w + 73, 7*x*z +1749,7*w*z 

 

onde y é a resposta (a intensidade de emissão de fluorescência),  X é o volume do ácido 

clorídrico, W é o volume do ácido nítrico e Z é volume de água. 

A superfície de resposta descrita por essa equação representa uma superfície de 

máximo onde o cálculo das coordenadas do ponto de máximo mostra que as condições ótimas 

são VHCl = 1 mL, VHNO3= 1mL  e Vágua = 2mL. 

O maior teor de carbono residual foi encontrado usando-se 50% de HCl e 50% de água 

deionizada (experimento 3) comprovando a necessidade de existência de alguma quantidade 
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de ácido oxidante no processo  de digestão. Os menores teores de carbono residual e as 

maiores intensidades de emissão de fluorescência foram encontrados nos experimentos que 

utilizaram ao menos 25% de ácido nítrico e 50% de água. Escolheram-se como condições 

ótimas para digestão assistida por microondas as proporções testadas no experimento 6 (2 mL 

de água, 1 mL de HNO3 e 1 mL de HCl). 

 

 

 

 

Figura 15. Superfícies de resposta para função quadrática ajustada as respostas obtidas após a 

digestão assistida por microondas em bombas pressurizadas das amostras de cabelo e determinação 

por HG-AFS. 

 

A Análise de Variância (ANOVA) mostrou que o modelo quadrático ajustado aos 

dados obtidos pela aplicação do planejamento de misturas apresenta ajuste significativo para 

um nível de confiança de 96% (valor de p = 0,0435 > 0,04) e que ele pode ser utilizado para 

descrever o comportamento dos dados dentro do campo experimental estudado. 
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5.2 Características analíticas do método desenvolvido 

 

Para verificação da adequação e validação do método desenvolvido na análise das 

amostras de interesse, suas características analíticas foram acessadas. O limite de detecção 

(LOD) foi calculado com base na obtenção de dez réplicas do desvio padrão do sinal do 

branco multiplicado pelo fator três e divisão pelo coeficiente angular da curva analítica 

(Santos et al, 2013). O limite de quantificação (LOQ) foi calculado de forma semelhante 

usando-se um fator de dez. Para o método desenvolvido, os limites de detecção e 

quantificação encontrados para a solução final analisada foram 0,28 e 0,96 µg L
-1

 

respectivamente. Estes limites correspondem aos valores de LOD e LOQ de 0,57 e 1,92 µg g
-1 

para
 
0,1 g da amostra de cabelo original levando-se em consideração um fator de diluição de 

vinte vezes do digerido obtido. 

A precisão do método foi acessada como repetibilidade e expressa como desvio padrão 

relativo (%RSD, n=10). Para um padrão de 10,0 µg L
-1

, o desvio padrão das repetibilidades 

encontrado foi de 2,8%, a literatura traz valores acima de 5% como estatisticamente 

relevantes (Vandecateele e Block, 1993). 

 

5.3 Estudo do efeito de matriz 

 

Metais de transição, a depender da concentração, podem causar interferências na 

geração de hidretos do analito devido às reações paralelas que consomem os reagentes 

redutores e, consequentemente, afetam o transporte da estibina para o atomizador. Para 

estudar o efeito dos metais potencialmente interferentes (Ni, Co, Cu, Mn, Fe e Zn) na geração 

da estibina, uma solução de Sb de concentração 20,0 µg L
-1

 foi submetida ao processo de 

geração de hidretos na ausência e na presença de diferentes concentrações (0,1; 1,0; 5,0; 10; 

20 e 50 µg mL
-1

) destes metais. Considerou-se como sinal livre de interferência aquele gerado 

pela solução padrão de Sb na ausência dos potenciais interferentes. A este sinal foi atribuído o 

valor 100 e os sinais obtidos na presença de interferentes foram calculados proporcionalmente 

a este valor. Considerou-se que o metal causa interferência a partir da concentração que 

provoque uma queda de 5% do sinal de emissão de fluorescência original. Os resultados 

(Figura 16) indicam que o Cu é, entre os elementos estudados, o que menos interfere no sinal 

até uma concentração de 10 µg mL
-1

. A partir desta concentração, ocorre um decréscimo 
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acentuado do sinal do Sb. O Ni e o Co causam interferência a partir de 1,0 µg mL
-1

, o Mn e o 

Zn a partir de 5,0 µg mL
-1 

e o Fe
3+

 a partir de 0,1 µg mL
-1

. 

Para avaliar as possibilidades de interferência por estes metais neste tipo de matriz, 

uma amostra constituída pela mistura de cabelos de vários doadores foi analisada usando-se 

espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS). Os resultados são apresentados na 

Tabela 4. Como no método proposto, pode-se observar que os teores dos elementos 

naturalmente presentes nesta matriz não causam interferência na geração do hidreto de 

antimônio, dispensando o uso de algum agente mascarante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Estudo do efeito da concentração de metais potencialmente interferentes no decréscimo do 

sinal de emissão de fluorescência atômica do Sb. 
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Tabela 4. Concentrações de metais potencialmente interferentes em uma amostra de cabelo composta 

por materiais provenientes de vários doadores. 

Metal Concentração na amostra 

(µg g
-1

) 

Concentração na solução submetida à 

geração de hidretos (µg mL
-1

) 

Ni 1,92 9,60 x 10
-4

 

Co <LOQ <LOQ 

Cu 14,7 7,35 x 10
-3

 

Mn 2,68 1,34 x 10
-3

 

Zn 39,93 2,00 x 10
-2

 

Fe 4,96 2,48 x 10
-3

 

 

O efeito da matriz na escolha do método de calibração também foi investigado. Curvas 

analíticas foram preparadas usando-se técnicas de calibração convencional (padronização 

externa) e a técnica de adição de padrão do analito às soluções da amostra também foi 

realizada para comparação. As equações destas curvas analíticas são apresentadas na Tabela 

5. Como pode ser observado, as inclinações das curvas obtidas pelos dois métodos 

apresentam coeficientes angulares com alta similaridade em um nível de confiança de 95%. 

Isto significa que não há efeito de matriz e que as duas técnicas de calibração podem ser 

utilizadas com segurança. Devido à simplicidade e comodidade do procedimento, recomenda-

se a determinação do Sb utilizando-se curva de calibração por padronização externa. 

 

Tabela 5. Equações das curvas analíticas empregadas para comparação de inclinações e efeitos de 

matriz 

Técnica de 

calibração 
Equação 

Intervalo de confiança do 

coeficiente angular 
R

2
 

Padronização 

externa 

y = 26.89x + 14.19 25,937 a 27,844 0,9991 

 

Adição padrão 

 

y = 27.21x + 95.14 

 

26,501 a 27,930 

 

0,9990 
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5.4 Aplicação do método e avaliação da exatidão 

 

Após definição das condições ótimas para determinação de antimônio em matrizes 

capilares, o método desenvolvido foi aplicado na análise de dez amostras de cabelos coletadas 

a partir de pacientes que foram submetidos à terapia medicamentosa para tratamento da 

Leishmaniose com base em drogas antimoniais. Adicionalmente, o método foi aplicado na 

análise de três amostras de cabelos coletadas de pessoas que não se submeteram ao 

tratamento. Nota-se que apenas nos doadores de amostras submetidos ao tratamento 

quimioterápico foi possível a detecção do antimônio. As concentrações de Sb nestas amostras 

variaram de 5,29 a 48,9 µg g
-1 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6. Resultados da determinação de Sb em amostras de cabelos usando o método analítico 

desenvolvido 

Amostra Tratamento com antimoniais? Sb encontrado (µg g
-1

) 

1 Sim 11,98 ± 1,27 

2 Sim 12,04 ± 0,89 

3 Sim 19,79 ± 1,38 

4 Sim 7,05 ± 1,57 

5 Sim 36,33 ± 0,90 

6 Sim 48,90 ± 2,92 

7 Sim 5,29 ± 0,77 

8 Sim 18,18 ± 1,14 

9 Sim 19,68 ± 2,64 

10 Sim 26,19 ± 0,21 

11 Não < LOQ 

12 Não < LOQ 

13 Não < LOQ 

 

Testes de adição/recuperação foram realizados em três amostras para avaliação da 

exatidão do método. Desta forma, solução padrão de Sb foi adicionada desde o processo de 

digestão das amostras até a determinação para melhor avaliar possíveis perdas do analito. As 

recuperações encontradas estavam entre 92,2 e 110,0% e são consideradas satisfatórias para 

elementos em quantidades traço, indicando exatidão adequada (Tabela 7). 
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Tabela 7. Resultados dos testes de adição/recuperação realizados em três amostras para avaliação da 
exatidão do método 

 

Amostra Sb adicionado (µg g
-1

) Sb encontrado (µg g
-1

) Recuperação (%) 

5 0 36,33 ± 0,90 - 

 50,00 91,22 110,0 

6 0 48,90 ± 2,92 - 

 50,00 99,39 100,5 

8 0 18,18 ± 1,14 - 

 50,0 62,88 92,2 
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6. Conclusão 

 

O método desenvolvido apresenta sensibilidade, precisão e exatidão e adequados para 

a determinação de antimônio total (Sb
+5

) em amostras de cabelos provenientes de doadores 

submetidos ao tratamento quimioterápico contra Leishmaniose com base em drogas 

antimoniais. As concentrações de metais potencialmente interferentes na geração da estibina 

naturalmente presentes na matriz capilar não prejudicam os resultados obtidos pelo método 

desenvolvido.    

A aplicação de planejamentos experimentais multivariados permitiu encontrar as 

melhores proporções dos agentes digestores e as melhores condições para geração da estibina 

garantindo bom desempenho ao método na análise das matrizes estudadas.  

Os teores de antimônio em amostras de doadores não submetidos ao tratamento com 

antimoniais estavam abaixo do limite de detecção do método, enquanto as concentrações de 

Sb nas amostras dos doadores submetidos ao tratamento variaram de 5,29 a 48,90 µg g
-1

.  

O fato de um dos critérios de escolha dos sujeitos restringir-se a pacientes que 

concluíram o tratamento com antimonial há pelo menos 1 mês, com realização de um 

esquema completo do tratamento, não foi suficiente para se inferir os diferentes níveis de 

absorção pelo organismo uma vez que se faz necessário um estudo mais amplo, que 

investigue fatores como hábitos de vida, ocupação, tratamento de recidivas, dentre outros, os 

quais podem influenciar na exposição ao elemento. Para tanto seria imprescindível o 

acompanhamento por um maior período de tempo, bem como um maior número de sujeitos 

para que fosse possível se obter observações mais conclusivas, a fim de se traçar uma relação 

mais concreta entre o uso dos antimoniais e os possíveis danos ao organismo, entretanto o 

mesmo não pôde ser realizado em virtude de não ser este o foco do trabalho. 

O estudo permitiu a validação da espectrometria de fluorescência atômica com geração 

de hidretos na quantificação de antimônio em cabelos, o que possibilitará aos profissionais o 

acesso a um novo método analítico com sensibilidade e exatidão suficientes para obter 

informações e possivelmente relacioná-las com parâmetros relativos à saúde do indivíduo. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA E EXATAS – CAMPUS JEQUIÉ 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

 

Eu sou Marcos de Almeida Bezerra, professor da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB) e estou realizando, juntamente com Manuelle Carvalho Cardozo, 

acadêmica do curso de Mestrado em Genética, Biodiversidade e Conservação pela 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié-BA o projeto de pesquisa 

“Determinação de antimônio em matriz capilar de pacientes submetidos ao tratamento contra 

Leishmaniose” que tem como objetivo geral desenvolver um método para a quantificação de 

antimônio em amostras de cabelo em pacientes submetidos à terapia medicamentosa com 

antimoniais. 

Estamos convidando o(a) senhor(a) a participar da pesquisa, pois, é através das 

pesquisas que ocorrem os avanços científicos inclusive na Saúde e esta pesquisa poderá gerar 

informações que contribuam  para um melhor entendimento acerca da influência do 

Antimônio (uma substância química presente no medicamento) sobre a saúde, a fim de 

apresentar subsídios para enfrentar ou prevenir doenças relacionadas a acumulação desse 

elemento no organismo humano.  

Caso o(a) senhor(a) aceite participar desta pesquisa, será necessário que o(a) senhor(a) 

forneça uma amostra de fios de cabelo. Durante a retirada da amostra de cabelo, o(a) 

senhor(a) poderá sofrer um pequeno desconforto passageiro. Garantimos também que o 

fornecimento da amostra de cabelo não afetará sua aparência. Sua participação nesta pesquisa 

é voluntária e não obrigatória, ou seja, o(a) senhor(a) tem o direito de não participar da 

pesquisa se quiser. Além disso, o(a) senhor(a) terá todas as informações que queira, antes, 

durante e depois da pesquisa. Garantimos também que seus dados pessoais não serão 

divulgados e que os resultados desta pesquisa serão publicados em revistas especializadas de 

forma que nenhum participante da pesquisa será identificado, permanecendo em anonimato. 

Sua participação na pesquisa não lhe tratará nenhum custo e também não receberá nenhum 

valor em dinheiro por participar dela. Caso ocorra algum dano, os pesquisadores serão 

responsáveis pelo ressarcimento ou indenização. 
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Se o(a) senhor(a) quiser ou precisar de maiores informações sobre esta pesquisa, entre 

em contato comigo, Marcos de Almeida Bezerra, no endereço, Departamento de Químicas 

Exatas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Av. José Moreira Sobrinho, S/N, Jequié, 

Bahia ou pelos  telefones 73-8825-3090 ou 73-8834-4156 ou através dos e-mails 

mbezerra47@yahoo.com.br e manuellecardozo@hotmail.com. Se o senhor(a) aceita 

voluntariamente participar desta pesquisa, por favor, assine este termo em duas vias. 

Em caso de dúvida, o (a) senhor (a) também poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP/UESB) pelo 

telefone (73) 35289727 (atendimento pela manhã), pelo e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou no 

seguinte endereço: Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – Bahia. O 

CEP é um órgão que analisa as pesquisas quanto aos seus aspectos éticos. 

 

 

Jequié-BA, ____/ ____ /______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polegar direito 

 

 

 

 

 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

Marcos de Almeida Bezerra 

Professor do DQE/UESB 
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