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LISTA DE SIGLAS 

APIs- princípios ativos farmacêuticos do inglês “Active pharmaceutical ingredients” 

BIL- Biocatalysis and Ionic Liquids 

DCQ- Departamento de Ciências Químicas 

DMF- Dimetilformamida 

DMSO- Dimetilsulfóxido 

FDA- Food and Drug Administration 

FFUP-Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

FIA- Flow Injection Analysis 

GABAI- Grupo de Análise Bioquímica Ambiental e Industrial 

HNE - Human neutrophil elastase 

ICBAS- Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

IF- Intensidade de fluorescência 

IPG – Instituto Politécnico da Guarda 

LDH- Lactato desidrogenase 

LIs – Líquidos iónicos 

LIs-APIs- Líquidos iónicos como ingredientes farmcacêuticos ativos 

LQA- Laboratório de Química Aplicada 

NAD
+
- Nicotinamida adenina dinucleotídeo 

NADH- Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido 

REQUIMTE- Rede de Química e Tecnologia 

RPM – Rotações por minuto 

RSD - Desvio-padrão relativo do inglês “Relative Standard Deviation” 

SIA- Sequential Injetion Analysis 

TF - Técnico de Farmácia 

UC – Unidade curricular 

UP- Universidade do Porto 

UV- Vis- Ultravioleta-visível 
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cm – centímetros  

g – grama  

°C – graus Celsius  
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s – segundos 

RPM – rotações por minuto  
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INTRODUÇÃO GERAL 

No âmbito da unidade curricular de Estágio de integração à vida profissional, inserida 

no 4º Ano do Curso de Farmácia – 1º Ciclo, realizou-se o presente relatório, com o objetivo 

de descrever todas as atividades efetuadas durante o estágio. O estágio foi realizado na área de 

investigação, no Laboratório de Química Aplicada (LQA) pertencente ao Departamento de 

Ciências Químicas (DCQ), da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP). Este 

estágio foi dividido em dois períodos, sendo que o primeiro período foi de 5 de novembro a 

31 de janeiro e o segundo de 5 de março a 28 de junho de 2019, perfazendo um total de 840 

horas. Foram realizados dois trabalhos experimentais distintos, sendo que o primeiro teve 

como tema “Desenvolvimento de um sistema de análise por injeção sequencial para 

determinar concentrações de lactato em amostras biológicas” e o segundo “Avaliação da 

toxicidade de líquidos iónicos na atividade da enzima Elastase”. Como supervisora foi 

designada a Prof.ª Dr.ª Maria Lúcia Saraiva, e como docente orientador o Prof. Dr. André 

Araújo. 

O Estágio de Integração à Vida Profissional é uma unidade curricular, que visa a 

integração profissional dos estudantes e principalmente a adaptação e autonomia no 

desempenho das diferentes funções do Técnico de Farmácia (TF), constituindo uma 

importante vertente da formação. Desta maneira, pretende-se com este estágio que o estudante 

adquira capacidade científica e técnica na realização de atividades subjacentes à profissão, no 

enquadramento das várias áreas de intervenção profissional, neste caso na área de 

investigação; aplique os princípios éticos e deontológicos subjacentes à profissão; demonstre 

conhecimentos, no âmbito do saber fazer e do saber ser, nas áreas de intervenção, 

nomeadamente na programação e execução de procedimentos e técnicas; desenvolva 

atividades com autonomia e rigor; desenvolva e avalie planos de intervenção adequadamente 

integrados numa equipa multidisciplinar; responda aos desafios profissionais com inovação, 

criatividade e flexibilidade (1).  

Assim, o principal objetivo do primeiro período de estágio “Desenvolvimento de um 

sistema de análise por injeção sequencial para determinar concentrações de lactato em 

amostras biológicas”, centra-se na aprendizagem de técnicas utilizadas na automatização de 

procedimentos analíticos. Para isto, foi elaborado um plano de atividade que envolveu: 

 Aprendizagem dos fundamentos teóricos de métodos de análise em fluxo; 

 Utilização da técnica de análise por injeção sequencial a nível laboratorial; 

 Montagem deste tipo de sistema recorrendo a diferentes componentes; 
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 Implementação de uma determinação enzimática, usado a lactato desidrogenase num 

sistema de análise por injeção sequencial e otimização dos parâmetros químicos e dos 

parâmetros físicos da montagem que condicionam o resultado obtido; 

Relativamente ao segundo período de estágio “Avaliação da toxicidade de líquidos iónicos na 

atividade da enzima Elastase”, o principal objetivo foi: 

 Desenvolvimento de uma metodologia que permita avaliar a atividade da enzima 

HNE; 

 Estudo e otimização das variáveis da reação enzimática com vista a maximizar a 

atividade biológica da enzima e estabelecimento de um protocolo para a reação; 

 Avaliação do efeito que certos compostos (líquidos iónicos e derivados) exercem 

sobre essa atividade. 

A realização deste relatório pretende descrever as atividades efetuadas durante o 

estágio em investigação, revelando-se assim uma ferramenta imprescindível de revisão e 

avaliação das atividades realizadas e experiências vivenciadas. 
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1. FACULDADE DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (FFUP) 

A Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto (FFUP) (Figura 1) é 

uma instituição de ensino superior 

universitário vocacionada para o ensino e 

investigação na área das Ciências 

Farmacêuticas. É a mais antiga Faculdade 

de Farmácia do país, fundada em 1921, e é 

herdeira das tradições da Escola de 

Farmácia criada em 1836 (2). 

A oferta formativa da FFUP está em constante atualização, visando o rigor e a 

qualidade do ensino, bem como a adaptação às exigências e às necessidades do mercado de 

trabalho. A FFUP tem, atualmente, uma oferta diversificada de formação na área das Ciências 

Farmacêuticas, incluindo um ciclo de estudos de Mestrado integrado em Ciências 

Farmacêuticas, sete 2ºs ciclos de estudos e sete 3ºs ciclos de estudos, alguns deles em 

colaboração com outras instituições. Promove igualmente intercâmbios pedagógicos, 

científicos e técnicos com instituições nacionais e internacionais, e desenvolve ações de 

ensino extracurricular e de formação profissional (2).  

 

 

1.1. ORGANIZAÇÃO 

Quanto à sua organização, encontra-se dividida em três edifícios, sendo que este 

complexo de edifícios é partilhado com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS) desde janeiro de 2012 (3). 

A FFUP está também organizada por órgãos de gestão, serviços e departamentos. 

Relativamente aos departamentos é composta por 3 grupos: Departamento de Ciências 

Químicas (DCQ), Departamento de Ciências Biológicas e o Departamento de Ciências do 

Medicamentos (3).  

Dedicando especial importância às componentes formativa e de investigação, as atuais 

instalações da FFUP dispõem de inúmeros laboratórios, anfiteatros, salas de aula, gabinetes e 

biblioteca, que permitem receber uma comunidade académica com mais de 1500 pessoas, 

distribuída entre estudantes, docentes, investigadores e pessoal administrativo (3). 

 

Figura 1- Exterior da FFUP. Retirado de (3) 
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1.1.1. Departamento de Ciências Químicas (DCQ) 

O DCQ é uma unidade funcional da FFUP e é constituído por 4 laboratórios distintos: 

o Laboratório de Bromatologia e Hidrologia; o Laboratório de Química Aplicada; o 

Laboratório de Farmacognosia e o Laboratório de Química Orgânica e Farmacêutica, sendo 

que se encontram organizados pela afinidade das áreas de ensino da química no âmbito dos 

cursos que são lecionados na mesma. Neste sentido, compete ainda a este departamento apoiar 

e assegurar todas as atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, bem 

como a difusão dos resultados obtidos. A formação de jovens investigadores realiza-se pela 

integração nos vários projetos de investigação a decorrer nos diferentes laboratórios, no 

entanto a atividade de investigação desenvolvida pelos membros do DCQ envolve, também 

parcerias com outros grupos de investigação nacional e estrangeiros (3). 

É neste departamento que se integra o Laboratório de Química Aplicada (LQA).  

 

 

1.1.2. Laboratório de Química Aplicada (LQA) 

O LQA tem como responsável o Professor Doutor Alberto da Nova Araújo. 

A atividade de pesquisa no Laboratório de Química Aplicada integra a Rede de 

Química e Tecnologia (LAQV-REQUIMTE), Laboratório Associado do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (4). 

Neste laboratório uma das áreas de investigação é ao nível da Biocatálise e Líquidos 

Iónicos (BIL, do inglês “Biocatalysis and Ionic Liquids").O BIL tem-se concentrado 

principalmente no estudo e aplicação da biocatálise em meios aquosos e não convencionais 

(líquidos iónicos, agregados lipídicos) e na avaliação de líquidos iónicos em diferentes 

perspetivas, desde a toxicidade até aplicações farmacêuticas. O trabalho desenvolvido 

envolve, na maioria dos casos, a automatização dos bioensaios recorrendo a técnicas de fluxo 

(5).  

 

 

1.1.3. Instalações de uso geral 

Além de todos os espaços mencionados anteriormente, e de todos os laboratórios 

existentes reservados a cada grupo de investigadores, conforme a sua área, existem salas que 

são utilizadas por todos os profissionais. São exemplos destas, a sala de pesagem onde existe 

uma balança analítica, e a sala dos reagentes, onde estes se encontram armazenados em 
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armários por ordem alfabética ou, em frigoríficos e congeladores, no caso dos reagentes 

termolábeis. É também nesta sala que se encontra um elétrodo de pH e um banho de ultrasons, 

assim como contentores onde são rejeitados resíduos, segregadas em halogenados, não 

halogenados e metais pesados.  

Existe ainda neste laboratório uma sala climatizada onde se encontram aparelhos como 

leitores de microplacas, espetrofotómetros, espectrofluorímetros, entre outros.  

 

 

1.2.  LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Em termos geográficos, a FFUP situa-se na Rua Jorge Viterbo Ferreira, Nº213, 4050-

313, Porto, junto ao Palácio de Cristal. 

O Laboratório de Química Analítica não tem um horário de funcionamento fixo, mas 

normalmente funciona das 9h as 18h, durante 5 dias úteis. No entanto, cada profissional pode 

gerir o seu horário e adaptá-lo às suas necessidades.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS GERAIS 

 

2.1. REAGENTES E SOLUÇÕES 

As diversas soluções utilizadas foram preparadas com recurso a água ultrapura com 

resistividade superior a 18 MΩ cm, proveniente de um sistema de purificação Milipore RG, 

constituído por um conjunto de resinas de leito misto QPack2-CPMQ004D2 e um filtro de 

partículas 0,45μm Milipak 40 Gamma gold. 

 

 

2.2. EQUIPAMENTOS 

Para a realização deste trabalho experimental recorreu-se aos mais diversos 

equipamentos existentes no laboratório.  

Para efetuar a pesagem dos reagentes usamos uma balança analítica Mettler Toledo 

AG285 (precisão de 2x10
-5

 g), que respeita a precisão necessária para as respetivas pesagens, 

ou a balança Kern 440-35N com uma precisão de 1x10
-2

 g.  

Foi também necessária a utilização de um equipamento para fazer ajustes de pH, um 

milivoltímetro de alta impedância de entrada da marca Crison Instruments
®
 modelo GLP 22.  

O material utilizado para os ensaios era de vidro de classe A ou equivalente. Outro 

instrumento muito utilizado foram as pipetas automáticas Gilson
®
, calibradas regularmente 

com água, de pontas de plástico descartável, modelos, P100, P1000 e P5000 de volume 

variável e com capacidades máximas respetivas de 100, 1000, 5000 μL.  

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS 

Após o desenvolvimento e otimização dos métodos analíticos, foram avaliados alguns 

parâmetros de validação. Assim sendo, foram calculados os limites de deteção e de 

quantificação. 

O limite de deteção define-se como a concentração mais baixa de analito numa 

amostra que pode ser detetada, mas não necessariamente quantificada, ou seja, a concentração 

que proporciona um sinal no instrumento (y), significativamente diferente do sinal de uma 

amostra de branco ou sinal de fundo. Pode ser calculado pela concentração de analito que 

proporciona um sinal igual ao sinal de branco mais 3 vezes o desvio padrão do branco, ou ao 

valor da ordenada na origem mais 3 vezes Sy/x (6). Este foi calculado utilizando a 
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IF/absorvência correspondente ao valor da ordenada na origem com a adição de três vezes o 

Sy/x, interpolando este valor na curva de calibração.  

Relativamente ao limite de quantificação, define-se como a quantidade mais baixa de 

analito numa amostra que pode ser calculada com precisão e exatidão aceitáveis. Este limite é 

calculado, na prática, usando o valor médio do branco, adicionado de dez vezes o valor do seu 

desvio padrão, ou a soma do valor da ordenada na origem, com 10 vezes Sy/x (6). Este foi 

calculado através da IF/absorvência correspondente ao valor da ordenada na origem mais dez 

vezes o Sy/x, interpolando este valor na curva de calibração.  
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CAPÍTULO I 

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE ANÁLISE DE INJEÇÃO SEQUENCIAL 

PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS 
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1. TÉCNICAS DE FLUXO 

Atualmente, as exigências relativas ao controlo de qualidade de produtos finais, têm 

sido cada vez maiores. Deste modo, tem sido visível o crescimento de um novo grupo de 

técnicas que permitiram atenuar ou eliminar muitos dos fatores que limitam o desempenho 

dos procedimentos analíticos, originando metodologias mais seguras, com elevado ritmo de 

amostragem, intervenção reduzida do operador e elevada eficiência analítica. Estas 

denominam-se de técnicas de fluxo (7). 

As técnicas de fluxo baseiam-se, na introdução de uma alíquota de amostra num 

líquido transportador, ocorrendo depois o contacto com um ou mais reagentes. Origina-se 

assim uma zona reacional, que será encaminhada para um sistema de deteção, onde é 

produzido um sinal analítico, cuja intensidade é correlacionada com uma propriedade física 

ou química da solução analisada. Muitas vezes, o sistema de fluxo pode não ser mais que um 

modo de transporte da amostra até ao detetor (7).   

As técnicas de fluxo contínuo não segmentado são as mais utilizadas na automatização 

de metodologias analíticas nas mais diversas áreas e caracterizam-se por um escoamento 

contínuo, no espaço e no tempo, das soluções. Caracterizam-se pela sua elevada 

reprodutibilidade nos processos de amostragem e de deteção, não sendo normalmente 

necessário atingir condições de equilíbrio físico ou químico. A configuração fechada dos 

sistemas de fluxo possibilita a reprodução das condições da análise, sendo a deteção baseada 

na aquisição de sinais transientes, o que resulta numa redução considerável do tempo de 

análise (7,8).  

A principal vantagem destas metodologias de fluxo é a sua elevada versatilidade, uma 

vez que, com o mesmo equipamento base é possível idealizar um número considerável de 

montagens, que se adaptam assim às necessidades de cada determinação, o que se traduz 

numa redução dos custos (9).  

Desta maneira, o aparecimento da análise por injeção em fluxo (FIA, do inglês “Flow 

Injection Analysis”) em 1975 evidenciou as potencialidades deste tipo de técnica, ao permitir 

automatizar ensaios em série a custo reduzido. Nos anos 90, surgiu a análise por injeção 

sequencial (SIA, do inglês “Sequential Injection Analysis”), tornando possível a 

automatização de procedimentos mais complexos, que envolvem um maior número de 

reagentes (9).  
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1.1. ANÁLISE POR INJEÇÃO EM FLUXO (FIA) 

A técnica FIA baseia-se na injeção de uma alíquota de amostra num líquido 

transportador, não segmentado, em movimento. A amostra injetada movimenta-se pelo 

sistema, e gera um gradiente de concentrações, por reação química ou dispersão física, 

baseando-se a metodologia no controlo da dispersão do segmento de amostra, no fluxo 

transportador. A absorvência ou outro parâmetro físico, como a intensidade de fluorescência, 

são registados continuamente pelo detetor, à medida que se altera como resultado da 

passagem da amostra através da célula de fluxo. O sinal obtido depende, entre outros, do 

percurso entre o local da injeção e o sistema detetor. O sistema FIA é normalmente 

constituído por um dispositivo de propulsão (P), uma válvula injetora (VI) cuja alça define o 

volume de amostra a injetar, uma porção de tubo onde ocorre a formação do gradiente de 

concentrações (TR) e um dispositivo detetor (D) que monitoriza o analito a determinar. A 

Figura 2, representa esquematicamente uma montagem FIA (9,10). 

 

 

 

 

O sinal analítico num sistema FIA apresenta um valor constante enquanto a solução 

transportadora atravessa o detetor e transiente quando a amostra dispersa passa através do 

detetor. Um registo FIA é exibido na forma de uma curva gaussiana distorcida pela passagem 

da espécie detetável, devido à formação de um gradiente de concentração durante o transporte 

da amostra injetada até ao detetor (10) (11). 

 Este sinal corresponde à espécie a medir nas amostras, e pode ser obtido através da 

altura do pico, que corresponde à distância entre a linha de base e o ponto máximo do sinal, 

da largura ou área de cada sinal. Estes valores apresentam uma relação de proporcionalidade 

com a concentração de analito da amostra analisada (11). 

No momento em que a amostra é inserida no fluxo transportador, sob a forma de um 

segmento não disperso, o grau de dispersão da amostra no transportador é condicionado, por 

exemplo pelo tempo durante o qual se verificam os diferentes processos de transporte. O 

transporte é predominantemente laminar e, inicialmente, o perfil de velocidade das partículas 

é tipicamente parabólico. As partículas que se encontram em contacto com as paredes do tubo 

Figura 2- Representação esquemática de uma montagem FIA. P- dispositivo de propulsão (bomba peristáltica); 

VI- válvula de injeção; C-ponto de confluência; TR- tubo reator; D- detetor; E-esgoto; T-solução de transporte; 

R- solução reagente. Retirado de (10). 
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ficam praticamente imobilizadas enquanto, a velocidade das que se situam no centro do tubo é 

dupla da velocidade média de fluxo. Criam-se gradientes de concentração o que origina 

fenómenos de difusão (10,11). 

O transporte por difusão faz-se notar de uma forma radial, que resulta dos gradientes 

de concentração no sentido perpendicular em relação à direção do fluxo, ou de uma forma 

axial devido às diferenças de concentração verificadas ao longo da zona de amostra. No 

entanto, a difusão radial contribui de uma forma mais significativa para a diluição da amostra. 

Ao impelir as partículas adjacentes às paredes do tubo para o centro deste e vice-versa, 

contrabalança o efeito da dispersão axial, impedindo assim a contaminação mútua entre 

sucessivas amostras (10). 

 

 

 

A dispersão do sistema FIA pode ser alterada através da variação das velocidades de 

escoamento do líquido transportador, do comprimento dos tubos, do diâmetro interno ou do 

volume da amostra (Figura 3) (10).  

Esta técnica envolve a utilização de montagens simples e baixo custo, que exibem 

elevada versatilidade e flexibilidade, adaptando-se a determinações específicas. Este sistema 

não implica, obrigatoriamente, a informatização das montagens, o que se torna um fator de 

distinção das restantes técnicas de fluxo contínuo não segmentado. Todas estas vantagens, 

associadas ainda ao facto de a análise requerer pequenos volumes de amostra e permitir a 

deteção em condições de ausência de equilíbrio químico e físico, justificam a larga utilização 

desta técnica na automatização de procedimentos analíticos nas mais diversas áreas. 

As principais desvantagens consistem no elevado consumo de reagentes, ocasionado 

pela circulação contínua dos mesmos nas montagens, e na necessidade de reconfigurar os 

sistemas de forma a adaptá-los a diferentes determinações analíticas. 

 

 

1.2. ANÁLISE POR INJEÇÃO SEQUENCIAL (SIA) 

A análise por injeção sequencial (SIA, do inglês “Sequential Injection Analysis) teve 

origem em 1990, devido à necessidade de reconfigurar fisicamente as montagens de modo a 

adaptá-las a diferentes determinações. É uma técnica altamente robusta e versátil para a 

Figura 3- Representação esquemática dos fenómenos de difusão axial e radial num sistema de fluxo. Retirado de (10). 
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automatização de procedimentos analíticos complexos, envolvendo mais do que um reagente 

(12).  

A SIA baseia-se na aspiração sequencial de volumes precisos de amostra e reagente 

através de uma válvula seletora, e por seleção do canal correspondente, para um tubo de 

armazenamento. Quando ocorre a inversão do sentido de fluxo, os volumes são 

propulsionados para o tubo reator e monitorizados no detetor. Neste sistema ocorre a 

sobreposição reprodutível das zonas de amostra e reagente, através da conjugação de períodos 

de paragem e mudanças de sentido do escoamento. Origina-se assim uma zona composta 

resultante da penetração mútua das duas zonas. Está é chamada de zona reacional (8,13). 

 A extensão da dispersão sofrida pela zona reacional depende dos parâmetros 

operacionais da própria montagem e afeta, em última análise, a mistura das diferentes zonas 

aspiradas sequencialmente e a sua diluição no interior do sistema de fluxo (14). 

Num sistema SIA, a dispersão está relacionada com os processos de transporte por 

convecção, que ocorrem com o escoamento, e de difusão molecular nas interfaces de contacto 

de zonas adjacentes, que afeta inicialmente a sua penetração (14).  

 Tendo em conta que o escoamento é predominantemente laminar, inserindo um 

segmento no sistema, este vai estar inicialmente sujeito a um perfil parabólico de velocidades, 

sendo favorecidos os gradientes de concentração responsáveis pela difusão radial e axial. A 

dispersão axial do segmento vai ser diminuída através da inversão do sentido do escoamento 

originando-se um perfil de concentrações relativamente simétrico, de onde se obtêm um sinal 

analítico de forma aproximadamente gaussiana, pela passagem pelo detetor (Figura 4) (12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Representação esquemática da aspiração sequencial de zonas num sistema SIA e do 

registo da sobreposição das mesmas. a) Aspiração sequencial da amostra (A) e reagente (R) a 

partir da válvula seletora; b) Perfil de concentrações que atinge o detetor; S- registo da 

sobreposição das zonas de amostras e reagentes. Retirado de (13). 
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Um sistema SIA é constituído por um dispositivo propulsor (P) e uma válvula seletora 

de fluídos (VS), conectados entre si por um tubo de armazenamento de diâmetro reduzido, e 

por um tubo reator que liga a válvula seletora de fluidos ao detetor, como se encontra 

representado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

Figura 5- Esquema básico de uma montagem SIA. T- solução transportadora; P- dispositivo de propulsão; VS-válvula 

seletora; TA- tubo de armazenamento; TR- tubo reator; D- detetor; E- esgoto; A- amostra; R- solução de reagente. Retirado 

de (13). 

O computador controla todo o funcionamento do sistema SIA, de maneira a que o 

dispositivo de propulsão e a válvula seletora funcionem de modo sincronizado, e seja assim 

possível definir o volume, o sentido e a velocidade de escoamento das diferentes soluções. Os 

volumes são definidos pelo caudal e tempo de aspiração ou propulsão, de maneira que o 

dispositivo de propulsão proporcione movimentos de início, paragem e inversão do sentido do 

fluxo precisos, que garantam aspirações e propulsões reprodutíveis. Assim sendo, 

modificando as informações do comando informático define-se as variáveis hidrodinâmicas, o 

que possibilita que se utilize apenas uma montagem do sistema com variadas condições e 

determinações, não necessitando de reconfigurar fisicamente o sistema (11).  

É a partir do orifício central da válvula que acontece a circulação dos fluídos no 

sistema. Este orifício encontra-se ligado ao tubo de armazenamento, podendo também 

conectar-se a cada um dos orifícios laterais. Isto permite que se operem em linha, não só 

reações químicas complexas, mas também todo o tipo de pré-tratamentos de amostra. No 

entanto, o número de operações é limitado pelo número de orifícios laterais da válvula 

seletora, constituindo isto uma desvantagem deste sistema. Porém, existe a possibilidade de 

incorporar, no mesmo sistema, mais do que um dispositivo de seleção, o que facilita a 

execução de um maior número de operações de uma forma versátil (11,12).  

Numa montagem SIA é essencial ter em consideração o comprimento do tubo de 

armazenamento, de modo a que este seja suficiente para impedir a contaminação da solução 

transportadora com as soluções aspiradas. Este tubo deve ser capaz de albergar um volume 

duas vezes superior aos volumes aspirados. Os tubos de diâmetro superior, estão sujeitos a 
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menos bloqueios e permitem uma mistura mais eficiente das zonas aspiradas 

sequencialmente, uma vez que a dispersão se encontra aumentada. Relativamente ao volume 

interno da tubagem, que liga os diferentes elementos da montagem, deve ser escolhido como 

um compromisso entre a dispersão e a sensibilidade, dependendo da determinação em questão 

(14).  

Num sistema SIA, mesmo após a inversão do sentido do fluxo, a sobreposição das 

zonas de amostra e reagente não deixa de ser apenas parcial. Apesar de todas as vantagens que 

esta técnica apresenta, isto constitui uma das suas limitações, ou seja, apesar da capacidade de 

aspirar um grande número de reagentes, existe uma insuficiência quando ao número de zonas 

que podem ser misturadas por inversão de fluxo num reator tubular (14). 

De modo geral, a elevada versatilidade deste tipo de montagem, associada à utilização 

eficiente das soluções, com reduzido consumo de amostra e reagentes e baixa produção de 

efluentes, constituem as principais vantagens da técnica SIA. Trata-se de uma técnica fiável, 

robusta, inovadora, com uma rotina de manutenção esporádica e estável a longo prazo.  

 

 

1.3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

A automatização de metodologias analíticas, utilizando técnicas de fluxo, tem provado 

ser uma excelente estratégia para a análise de métodos enzimáticos, como tem sido 

demonstrado em vários trabalhos (11,12,15). Para este trabalho experimental foi selecionado 

método SIA, uma vez que exige um menor consumo de reagentes, uma menor produção de 

efluentes e por conseguinte menos custos, com a mesma sensibilidade do método FIA. Esta 

técnica é perfeitamente compatível com a natureza cinética das reações enzimáticas e oferece 

uma precisão e exatidão melhorada.  

Esta automatização confere maior rapidez, segurança, e eficiência na execução dos 

ensaios, constituindo-se essencial para muitas tarefas de rotina e de pesquisa. 

O principal objetivo deste trabalho centra-se no desenvolvimento de um sistema de 

análise por injeção sequencial para determinar as concentrações de lactato em amostras 

biológicas.   

Apesar deste sistema ser simples, intuitivo e fácil de manobrar, requer, inicialmente, 

um período de aprendizagem para conhecer e desenvolver competências sobre o modo de 

funcionamento, a sua constituição, as possíveis aplicações, e todas as particularidades 

inerentes ao mesmo. Desta maneira, primeiramente a intenção era adquirir conhecimentos 
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teóricos sobre a generalidade dos sistemas de fluxo, e seguidamente um conhecimento teórico 

mais aplicado ao trabalho experimental a desenvolver, relativo aos sistemas FIA e SIA.  

Relativamente à componente prática, foram desenvolvidos ensaios no sistema SIA 

tendo por base a utilização de um corante, o azul bromotimol. Este composto tem uma 

coloração forte e por isso é facilmente observável o teu trajeto pelo sistema. 

Depois de uma primeira fase de aprendizagem, efetuou-se a implementação da reação 

enzimática no sistema SIA, de modo a perceber como é que esta se desencadeava. A reação 

enzimática encontra-se descrita na figura seguinte (Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

Esta reação baseia-se na conversão do lactato a piruvato pela enzima lactato 

desidrogenase (LDH), e simultaneamente dá-se a redução nicotinamida adenina dinucleotídeo 

(NAD
+
) a nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzido (NADH). Como se trata de uma 

reação reversível, a mesma pode acontecer nos dois sentidos, ou seja, pode também ocorrer a 

conversão do piruvato em lactato e por sua vez a redução do NADH a NAD
+
. 

O lactato é representado pela fórmula química CH3CH(OH)COO
-
. É um composto que 

intervém na glicólise, sendo um produto final da mesma. A sua intervenção na glicólise 

acontece pela necessidade das células obterem energia para a realização dos processos 

metabólicos. Posto isto, esta energia pode ser gerada através de vários processos, sendo um 

deles a glicólise. 

A glicólise ocorre no citoplasma das células em condições de anaerobiose (não 

necessitando de O2. Por cada molécula de glicose, originam-se duas moléculas de piruvato, 

bem como a produção de 2 moles de ATP. O piruvato originado poderá ter vários destinos, 

tendo em conta as condições do meio – aerobiose ou anaerobiose. Apenas em condições de 

anaerobiose, o piruvato é reduzido a lactato, onde acontece também a conversão do NADH a 

NAD
+
 através da enzima LDH. 

O lactato é uma importante molécula de sinalização promovendo respostas imuno-

inflamatórias específicas (16), e as suas concentrações servem como bons indicadores 

Figura 6- Reação enzimática catalisada pela Lactato desidrogenase 
utilizando como substrato o lactato, originando o piruvato e o NADH 
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biológicos, uma vez que o aumento das mesmas mostra associações com algumas doenças a 

um certo grau (16).  

A acumulação de lactato demonstra uma falha no equilíbrio entre a produção e o 

consumo de lactato e pode ser devido ao excesso de produção, utilização insuficiente ou uma 

combinação de ambos. Esta acumulação em excesso é denominada de hiperlactemia se 

ocorrer o aumento do lactato sem necessariamente ocorrer libertação de H
+
- sem acidose- ou 

de acidose láctica se ocorrer um aumento de lactato acompanhado de uma diminuição do pH< 

7,35 (17).  

A acidose láctica é convencionalmente dividida no Tipo A, no qual há uma 

oxigenação tecidual inadequada podendo ser causada por vários motivos como: atividade 

muscular anaeróbia, hipoperfusão tecidual, e o Tipo B, em que não há evidências de 

oxigenação tecidual inadequada, sendo subdividida em tipo B1 associado a uma doença 

subjacente que está a criar acidose láctica, tipo B2 associado a fármacos e a toxinas e o tipo 

B3 associado a erros no metabolismo(17,18).  

O lactato está assim associado a muitas doenças, como diabetes, isquemia, infeções 

bacterianas, problemas intestinais, cancro, problemas cardíacos, apendicite, entre outros. 

Além disso, a concentração de lactato urinário reflete os problemas na função renal devido a 

medicamentos (17).  

De acordo com diversos estudos, sabe-se que os níveis de lactato podem aumentar 

para 10 mM em patologias inflamatórias, e ainda para 30-40 mM em tecidos cancerígenos. 

Isto significa que as concentrações de lactato aumentam de acordo com o nível de inflamação 

(16).  

Portanto, é valioso determinar a concentração em amostras biológicas para avaliar a 

condição de doenças.  

Como referido anteriormente, o principal objetivo deste trabalho é a quantificação de 

lactato em amostras biológicas, e para este fim utilizou-se a reação química no sentido de 

conversão do lactato em piruvato. Simultaneamente, acontece a redução do 

NAD
+
 a NADH. 

Assim, para quantificar a concentração de lactato que reagiu 

recorreu-se a um composto fluorimétrico resultante da reação, o NADH, 

representado na Figura 7.  

Este composto fluorescente, oferece um dos principais meios de 

transferência de energia para a cadeia respiratória na mitocôndria Figura 7- Estrutura química 

do composto NADH 
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e encontra-se situado no lado de alta energia da cadeia. Por excitação com luz UV, o NADH 

fluoresce no azul (emissão de banda larga centrada em torno de 460 nm). O NADH é então 

passível de ser medido por fluorescência a um comprimento de onda de excitação de 390nm e 

a um comprimento de onda de emissão de 470nm.  

Este sistema associa as potencialidades das técnicas de fluxo, com as técnicas de 

fluorimetria e permite assim obter determinações com elevada sensibilidade.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1.  EQUIPAMENTOS 

Relativamente ao sistema SIA, que é composto por vários módulos, utilizou-se uma 

bomba peristáltica da marca Gilson
® 

do modelo Minipuls 3, uma válvula da marca Crison
®
 e 

um banho de aquecimento com agitação da VarioMag
®
. Quanto ao fluorímetro utilizado para 

medir a intensidade de fluorescência do composto, é da marca Jasco® modelo FP-2020 Plus, 

constituído por com uma célula de fluxo de 16 μL, tendo sido usado com uma atenuação de 

16 e um ganho de 100. 

Para a centrifugação das amostras biológicas, recorreu-se a uma centrífuga da marca 

Beckman Coulter modelo Allegra
®
 X-15R. 

 

 

2.2.  REAGENTES E SOLUÇÕES 

Para a preparação de todas as soluções, os reagentes sólidos foram pesados 

rigorosamente na balança analítica mencionada anteriormente.  

Inicialmente procedeu-se à preparação do tampão glicina-hidrazina 0,5 mol/L, 0,4 

mol/L, respetivamente, e pH=9. Recorreu-se à glicina (C2H5NO2) da marca Fluka
®
 e a 

hidrazina (H6N2O4S) da marca Alfa Aesar
®
. Para o ajuste do pH, utilizou-se hidróxido de 

potássio (KOH) da marca Merck
®
. O tampão glicina-hidrazina era preparado em grande 

quantidade e conservado no frigorífico.  

O lactato (C3H6O3) e a enzima LDH foram fornecidos pela Sigma-Aldrich
®
 bem como 

o NAD
+
. 

A solução de lactato a 10mM era preparada com uma massa de 112 mg para 100 mL 

de tampão glicina-hidrazina. As soluções de lactato mais diluídas (soluções padrão) eram 

preparadas posteriormente por diluição rigorosa da solução de lactato mais concentrada - 

solução mãe. Foram preparadas as seguintes concentrações de lactato: 0,075mM, 0,15mM, 

0,25mM, 0,30mM, 0,35mM, 0,45mM, 0,75 mM, 1,5mM, 2mM, 2,5mM, 3mM e 6mM. A 

solução-mãe de lactato (10mM) e todos os padrões, após serem preparados foram conservados 

no frigorífico, sendo que tinham uma estabilidade de um mês.  

Relativamente à solução de NAD
+
 era preparada partindo de uma massa de 17 mg 

sendo posteriormente dissolvida em 1mL de tampão glicina-hidrazina; após a sua preparação 

era protegido da luz com papel de alumínio. Quanto à enzima preparava-se uma solução de 
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1mg de LDH dissolvida em 5mL de tampão glicina-hidrazina, a qual era mantida em gelo. É 

de destacar que estas duas soluções eram preparadas diariamente.  

 

 

2.3. ENSAIOS COM AZUL BROMOTIMOL 

Os ensaios com azul bromotimol foram realizados numa primeira fase, de modo a 

perceber como podem ser construídos e alterados os sistemas de fluxo 

a qualquer momento pelo operador. Uma vez que são constituídos por 

diversos módulos é essencial entender a importância do ajustamento 

dos diferentes padrões do sistema no desenvolvimento de uma reação 

química.  

O azul bromotimol é um dos indicadores ácido-base 

sintético mais comuns e utilizados em laboratório. Como a maior 

parte dos indicadores ácido-base, o azul de bromotimol é um ácido fraco. Quando se encontra 

em pH ácido apresenta uma coloração amarela, enquanto em pH básico apresenta uma 

coloração azul. Quando o pH é neutro, ele adquire uma cor intermédia, o verde. É 

representado pela fórmula química C27H28Br2O5S, como mostra a Figura 8 (19).  

É formada por duas moléculas de timol (monoterpeno fenólico), que contem um 

átomo de bromo (Br) unido ao anel aromático e um anel benzénico ligado a um éster 

sulfónico cíclico (19).  

Como possui uma coloração forte, este composto é utilizado em ensaios iniciais, uma 

vez que é facilmente observável o seu trajeto pelo sistema tornando-se mais simples entender 

o funcionamento do mesmo.  

 

 

2.4. COLHEITA E TRATAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

As amostras de sangue foram obtidas de voluntários adultos saudáveis. O sangue 

venoso foi colhido em tubos S-Monovette® 2.7ml FE da Sarstedt, contendo fluoreto como 

antiglicolítico e EDTA como anticoagulante. Após a colheita das amostras, o sangue foi 

centrifugado duas vezes para ocorrer a separação entre o plasma e os glóbulos vermelhos. A 

primeira centrifugação foi a 1200 rpm durante 10 minutos à temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi retirado, e novamente centrifugado a 1600 rpm durante 10 minutos, para que 

não restassem vestígios de glóbulos vermelhos no plasma.  

Figura 8- Estrutura química do 

azul bromotimol 
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O sobrenadante resultante foi analisado diretamente no sistema SIA ou diluído em 

solução tampão. 

 

 

2.5.  COMPONENTES DO SISTEMA DE FLUXO 

A montagem do sistema SIA desenvolvida encontra-se representada 

esquematicamente na Figura 9, onde se pode observar os diferentes componentes do sistema 

de fluxo. A Figura 10 corresponde a uma fotografia da respetiva montagem do sistema SIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Dispositivo de aspiração/propulsão 

O sistema desenvolvido para este trabalho experimental, utilizava como componente 

de aspiração/propulsão uma bomba peristáltica, que incorporava tubos de impulsão de PVC 

Figura 9- Montagem do sistema SIA utilizada no trabalho experimental. ST- Solução transportadora; DAP- Dispositivo 

de aspiração e propulsão; TA- Tubo de armazenamento; VSF- Válvula seletora de fluídos; L- Lactato; LDH- Lactato 
desidrogenase; NAD- nicotinamida adenina dinucleotídeo; D- Detetor; E- Esgoto.  

 

Figura 10-Montagem do sistema SIA utilizado na determinação do lactato em 

amostras biológicas 
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de 1,02 mm de diâmetro interno. A seleção do diâmetro interno dos tubos de impulsão era 

definida tendo em conta alguns parâmetros como o caudal de propulsão pretendido e os 

volumes de solução a aspirar, assim como a velocidade de aspiração da bomba peristáltica. 

Sempre que alguns dos tubos se apresentasse em mau estado ou sinais de mau funcionamento 

tais como o caudal alterado, perda de elasticidade ou aumento do número de pulsos eram 

substituídos de imediato. Para avaliar diferentes caudais de aspiração e propulsão que 

permitiam os diferentes diâmetros dos tubos de impulsão, e para que os mesmos estivessem 

sempre calibrados, efetuava-se a pesagem da massa de água aspirada ou propulsionada num 

determinado intervalo de tempo, num gobelé, numa balança previamente calibrada, 

estabelecendo diferentes velocidades de rotação da bomba peristáltica. Após a pesagem, era 

realizado um cálculo da variação de volume aspirado ou propulsionado. Desta maneira, 

estabelecia-se uma relação entre tempo e caudal, que permitia definir, em termos de tempo, os 

volumes a aspirar ou propulsionar (10). 

O funcionamento da bomba peristáltica era controlado por um computador, em termos 

de sentido (figura 9), sendo que “a-aspirar” “b-propulsionar”, velocidade da rotação, posição 

de paragem da cabeça rotativa e início e paragem de funcionamento. 

 

 

2.5.2. Dispositivo de seleção de fluídos 

 Na montagem utilizada neste trabalho incorporou-se uma válvula seletora de fluídos, 

com um dispositivo de aspiração e propulsão que, no neste caso, foi uma bomba peristáltica. 

Utilizou-se uma válvula de oito portas e de rotação bidirecional (rotação completa em quatro 

segundos). Esta serve de intermediário entre todos os elementos do sistema, apresenta um 

canal central que possibilita a ligação entre o tubo de armazenamento e todos os outros canais 

das portas periféricas. Por sua vez, as portas periféricas permitem a entrada de amostras e 

reagentes nos sistemas, assim como, duas delas, eram as portas usadas para estabelecer a 

ligação ao detetor. A distribuição das soluções pelo sistema é executada por esta válvula, 

sendo que é o primeiro componente a estar em contacto com os reagentes (10).  

No que diz respeito à válvula seletora de fluídos, há que ter em atenção alguns fatores 

que podem constituir limitações. O número de portas laterais pode limitar o número de 

reagentes utilizados no sistema, assim como o facto de algumas portas não estarem 

preenchidas, ou seja, não terem qualquer finalidade, pode diminuir o ritmo de amostragem 

(13).  
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A rotação bidirecional utilizada no sistema serviu para minimizar o tempo de cada 

ciclo analítico, assim como o tempo de rotação completa para distribuir as soluções pelas 

diferentes portas da válvula seletora (13).  

 

 

2.5.3. Outros componentes da montagem do sistema 

Na montagem deste sistema, para além de todos os outros componentes mencionados 

anteriormente, foram ainda aplicados tubos de politetrafluoretileno (PTFE), da marca Omnifit, 

com um diâmetro interno de 0.8mm, que facilitaram a ligação entre os diferentes 

componentes. A ligação entre a válvula e o detetor é efetuada através de um tubo de 

armazenamento, recorrendo-se assim, a tubos com uma configuração em oito (obtidas 

entrelaçando o tubo, em formas de oito consecutivas, numa malha plástica de tamanho 

variável). Com esta configuração pretendia-se intensificar o transporte radial e diminuir o 

transporte laminar das soluções ao longo do percurso. 

Foi ainda necessária a utilização de um banho de aquecimento, onde estava submerso 

o tubo de armazenamento que ligava a válvula ao detetor. Desta maneira, foi possível manter 

a temperatura ótima da reação, 37ºC.  

 

 

2.5.4. Controlo informático do sistema  

As metodologias baseadas no SIA assentam na atuação automática e sincronizada do 

dispositivo de aspiração/propulsão e dos dispositivos seletores de fluidos. Estes dispositivos 

encontravam-se interligados, através de um computador que possuía um cartão de interface 

Advantech PCL 711B, onde o programa utilizado era escrito em Microsoft Quickbasic 4.5 

(implementado em ambiente DOS). No computador selecionava-se qual a porta da válvula a 

que se queria aceder, sendo que se podia selecionar da porta 1 à 8, e em cada uma delas se 

encontrava diferentes reagentes. Controlava-se ainda, a ativação e o sentido de rotação da 

bomba peristáltica, o tempo de permanência nessa posição e a velocidade da mesma.  

Desta maneira, era possível elaborar uma sequência, que se designa de ciclo analítico, 

que é adaptado a cada trabalho experimental e é necessário para a determinação enzimática. 

Este ciclo é repetido de forma pré-programada, e a sua progressão pode ser visualizada no 

ecrã do computador, como representado na Figura 11.  
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Figura 11- Interface do programa de controlo do sistema SIA, utilizado na 

determinação da concentração de lactato 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. AUTOMATIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE LACTATO 

Inicialmente, foram realizados estudos prévios efetuados em modo discreto e todas as 

otimizações que conduziram ao sistema SIA desenvolvido para a determinação dos níveis de 

lactato, no que se refere aos parâmetros físico-químicos e a sua caracterização analítica. 

 

 

3.1.1. Estudos preliminares em modo discreto 

Para testar o desenvolvimento da reação química, procedeu-se, como referido 

anteriormente, a estudos prévios, em modo discreto manual.  

Inicialmente foram avaliados os comprimentos de onda de absorção e emissão de 

fluorescência máximos para o produto formado entre o lactato, o NAD
+
 e a enzima lactato 

desidrogenase.
 
Avaliou-se ainda se os reagentes utilizados apresentavam fluorescência aos 

comprimentos de onda do produto da reação.  

Para avaliar os comprimentos de onda, executaram-se alguns estudos em que se 

variaram os volumes, as concentrações das soluções e os tempos de reação (por forma a obter 

um sinal de fluorescência elevado; com o menor consumo de reagentes e de tempo). Com 

base num protocolo pré-existente para batch, foi definido outro protocolo a ser transferido 

para o sistema SIA.  

De modo a estimar o tempo necessário para que ocorresse a reação química, e a 

temperatura ideal da mesma foram avaliados os tempos de espera de 5 e 15 minutos e as 

temperaturas de 25ºC (descrita como a temperatura mais propícia para ocorrer a reação 

química, descrita anteriormente) e 37ºC.  

Foram adicionados num eppendorf, 500 μL de tampão glicina-hidrazina pH 9, 50 μL 

de lactato (com diferentes concentrações- 2 mM; 8 mM; 16 mM; 20 mM), 100 μL de NAD
+
 e 

10 μL de enzima LDH. Inicialmente realizou-se o ensaio com 5 minutos de espera a 25ºC 

(Gráfico 1), seguidamente 15 minutos de espera a 25ºC (Gráfico 2) e finalmente 5 minutos de 

espera a 37ºC (Gráfico 3).  

Os tempos de espera de cada ensaio foram respeitados dentro do banho de 

aquecimento, e de seguida procedeu-se à leitura no fluorímetro de cada solução, sendo que os 

respetivos sinais analíticos estão representados nos respetivos gráficos.  

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal objetivo era obter um sinal elevado com o menor tempo de reação. Assim, 

através destes ensaios foi possível verificar que a reação a 25ºC com 15 minutos de espera 

(Gráfico 2) era similar à reação de 37ºC com 5 minutos de espera (Gráfico 3).  

Gráfico 1- Ensaios preliminares em modo discreto da reação enzimática, 

com tempo de espera de 5 minutos e 25ºC. 

Gráfico 2- Ensaios preliminares em modo discreto da reação enzimática, 

com tempo de espera de 15 minutos e 25ºC. 

Gráfico 3- Ensaios preliminares em modo discreto da reação enzimática, 

com tempo de espera de 5 minutos e 37ºC. 
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Através da comparação do Gráfico 2 com o gráfico 3, onde para o padrão mais alto 

(20 mM) a intensidade de fluorescência é similar, podemos concluir que com uma maior 

temperatura era possível obter o mesmo valor de intensidade de fluorescência. 

Na passagem para o sistema SIA e como compromisso entre o sinal analítico e a 

intensidade de fluorescência foi assumido 5 minuto de tempo de espera, e 37ºC de 

temperatura dentro do banho de aquecimento. Relativamente ao comprimento de onda de 

excitação ficou definido 390 nm e de emissão 470 nm.  

 

 

3.2.  OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS DO SISTEMA 

Após os estudos efetuados em modo discreto, foi estabelecida uma configuração base 

para o sistema SIA, que apresentava entre a válvula seletora de fluídos e o detetor, um banho 

de aquecimento que permitia estabelecer a temperatura desejada (37ºC), e dois tubos reatores 

de 60 cm que se uniam através de uma confluência na entrada do detetor.   

No desenvolvimento deste novo método para a avaliação dos níveis de lactato, foram 

testados e otimizados vários parâmetros: a divisão das alíquotas de reagentes, a ordem de 

aspiração, o tempo de paragem no reator, a concentração e o volume de LDH, a concentração 

e o volume de NAD
+
, o volume de solução com lactato e o caudal de propulsão para o detetor. 

O pH do meio reacional é um fator de extrema importância no caso das reações 

enzimáticas, influenciando diretamente a sensibilidade da reação. Como tal utilizou-se a 

solução tampão (tampão glicina-hidrazina pH 9) como transportador no sistema SIA, de 

forma a garantir que o pH estava controlado na zona de reação (20).   

A divisão das alíquotas, a ordem de aspiração e o tempo de paragem no reator foram 

testados com uma concentração de 17 mg/mL e um volume de 50µL de NAD
+
 e uma 

concentração de 0,02 mg/mL e um volume de 10 µL de LDH.  

A metodologia foi implementada e otimizada recorrendo ao método univariante, que 

consiste em fazer variar, num determinado intervalo, o parâmetro a otimizar mantendo os 

restantes parâmetros fixos. 

De seguida, são apresentados os resultados para estes parâmetros de acordo com a 

ordem cronológica pela qual foram estudados. 

A partir do momento em que um parâmetro foi otimizado, a sua condição ótima 

passou a ser utilizada em todos os ensaios realizados posteriormente. Para todos os ensaios 

foram repetidos 5 ciclos (n=5). 
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3.2.1. Divisão e ordem de aspiração das alíquotas 

As primeiras variáveis a serem testadas foram a divisão e ordem de aspiração das 

alíquotas, uma vez que se encontram interligadas. Como consequência, em SIA, a divisão das 

alíquotas e a ordem de aspiração das soluções influencia o grau de sobreposição das mesmas 

e, ao mesmo tempo, a forma como estas se interdispersam umas nas outras, o qual afeta 

significativamente a forma e a intensidade do sinal resultante da mistura (8).  

Assim, para testar a divisão das alíquotas foram realizados ensaios com as alíquotas de 

lactato e NAD
+
 divididas (30µL lactato – 20 µL NAD – 10 µL LDH – 20 µL lactato – 30 µL 

NAD
+
) e sem divisão (50 µL lactato - 10 µL LDH - 50 µL NAD

+
) com os resultados 

representados no Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta os resultados obtidos, podemos verificar que com a divisão das 

alíquotas obtemos uma maior sensibilidade, ou seja, um melhor declive da curva. Para além 

disto, após o cálculo do limite de deteção e do limite de quantificação de ambas as curvas, 

observou-se que a curva azul (com divisão das alíquotas) apresenta um menor limite de 

deteção e de quantificação do que a curva laranja. Desta maneira, a mistura dos reagentes com 

a divisão das alíquotas é mais eficiente, sendo por isso a selecionada para os seguintes 

ensaios. 

Posteriormente testaram-se as possíveis ordens de aspiração das mesmas. Foram 

realizados ensaios com as seguintes ordens: lactato – NAD
+
 - LDH – lactato – NAD

+
 (curva 

azul); NAD
+
 - lactato – LDH – lactato – NAD

+
 (curva cinzenta); Lactato – NAD

+
 - LDH – 

NAD
+
 - lactato (curva laranja). 

Tendo em conta o Gráfico 5, podemos concluir que a curva de calibração azul tem um 

declive semelhante à curva de calibração cinzenta, sendo que têm ordens de aspirações 

Gráfico 4- Sinais analíticos obtidos para todas as concentrações de 

lactato com e sem a divisão das alíquotas de reagentes. 
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diferentes. Para além disto, após o cálculo do limite de deteção e de quantificação da curva 

com a ordem de aspiração NAD
+
 - lactato – LDH – lactato – NAD

+
 (curva cinzenta), 

verificou-se que apresenta limites mais baixos do que a curva de calibração azul.  

Esta ordem de aspiração das alíquotas possibilita uma menor dispersão e diluição da 

enzima, e ainda uma mistura mais eficiente dos reagentes. Isto é visível em termos de 

regularidade de sinal analítico e permitiu obter uma melhor relação entre sensibilidade e ritmo 

de amostragem. 

Desta forma, tendo em conta os resultados obtidos, a curva com a ordem 20 µL NAD
+
 

- 30 µL lactato – 10 µL LDH – 20 µL lactato – 30 µL NAD
+
 (curva cinzenta), foi a 

selecionada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Estudo do tempo de paragem no reator 

Devido à natureza interrompida do fluxo nos sistemas SIA, resultante do movimento 

bidirecional do escoamento proporcionado pela bomba peristáltica e pelo controlo informático 

do funcionamento dos mesmos, os períodos de paragem podem ser facilmente incorporados 

nos procedimentos analítico com o objetivo de incrementar os tempos de reação com 

consequente aumento da sensibilidade e minimização do consumo de reagentes (7). 

Neste caso, optou-se por implementar uma paragem de fluxo após direcionamento da 

zona de reação para o reator de modo a aumentar o tempo de contacto do substrato com a 

enzima, sem aumentar a dispersão, permitindo assim criar condições ótimas para o 

desenvolvimento da reação enzimática. 

Gráfico 5- Sinais analíticos obtidos tendo em conta as diferentes ordens de 

aspiração das alíquotas 
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Foi então efetuado o estudo de paragem de fluxo que consistiu em testar os seguintes 

tempos: 2, 3, 5, 7, 10 minutos, como representado no Gráfico 6. 

Tendo em conta os resultados obtidos, podemos verificar que no intervalo de 3 – 10 

minutos não há uma grande variação de declive das curvas, ou seja, têm uma sensibilidade 

semelhante. Por outro lado, quando diminuímos o tempo para 2 minutos ocorre uma grande 

descida na sensibilidade.  

Como compromisso entre a sensibilidade e o ritmo de amostragem, nos ensaios 

posteriores, foi implementada uma paragem de fluxo de 3 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Concentração e volume de LDH 

Uma das maneiras de se aumentar a quantidade de reagentes disponíveis, é aumentar a 

concentração das soluções ou o seu volume, sendo que em sistemas SIA aumentar o volume 

das alíquotas significa, também, aumentar o seu comprimento no tubo de armazenamento, o 

que pode afetar o modo como as diferentes zonas se sobrepõem. Assim, sucessivamente, 

estudou-se diferentes concentrações de enzima para dois padrões de lactato (0,35 mM e 0,45 

mM), como mostra o Gráfico 7. Testou-se 0,02 mg/mL; 0,1 mg/mL; 0,2 mg/mL de 

concentração de LDH. 

 

 

 

 

Gráfico 6-Sinais analíticos obtidos tendo em conta os diferentes tempos de paragem no reator 
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Da análise do Gráfico 7, verificou-se haver uma relação linear entre o sinal obtido e a 

concentração da enzima, bem como um aumento de sinal para o dobro quando aumentamos o 

volume da enzima de 10µL para 20 µL, e consequentemente a quantidade de enzima 

disponível para a reação. Pode-se concluir que, para qualquer uma das concentrações de 

enzima, as concentrações de substrato estudadas não eram limitantes, e que o aumento do 

volume não prejudicava a mistura entre as soluções e consequentemente o sinal obtido. 

Selecionamos, assim a concentração de 0,2 mg/mL para a enzima e fomos novamente 

avaliar a relação entre a concentração de substrato e os sinais obtidos, com a variação do 

volume de enzima. 

Foram testados volumes de 10µL, 20µL, 25µL para diferentes concentrações de lactato como 

representado no Gráfico 8.  

Considerando os 

resultados obtidos, podemos 

observar que as curvas de 

calibração dos volumes 

20µL e 25µL, têm declives 

muito semelhantes sendo se 

sobrepõem. Por outro lado, a 

curva de calibração do 

volume de 10µL apresenta quase 

metade do sinal analítico das 

Gráfico 7 – Influência da concentração de LDH no sinal analítico da reação 

enzimática 

Gráfico 8- Influência do volume de LDH no sinal analítico 

da reação enzimática 
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outras curvas, e observa-se um decréscimo do seu declive para metade. 

Desta maneira, o volume de 20µL foi o escolhido para os seguintes ensaios, uma vez 

que além de ser idêntico ao de 25µL, implica menor consumo de enzima e ainda apresenta 

boa linearidade.   

 

 

3.2.4. Concentração e volume de NAD
+
 

O NAD
+
 é o reagente que, após redução, forma o fluoróforo que vai ser monitorizado 

na reação proporcional à concentração de substrato. Assim, era importante otimizar também a 

sua concentração e o seu volume.  

Foram testados volumes de 10, 20 e 50µL e concentrações de NAD
+
, de: 8 mg/mL; 17 

mg/mL; 50 mg/mL. 

Considerando os 

resultados obtidos, podemos 

verificar que para os volumes 

de 20 µL e 50 µL, as curvas 

de calibração e as respetivas 

intensidades de fluorescência 

são praticamente iguais, não 

existindo diferenças 

significativas (Gráfico 9). 

O mesmo não acontece 

para o volume 10 µL de NAD
+
, porque os valores obtidos são mais baixos. 

Desta forma, optou-se por escolher o volume de 20 µL por ser o mais vantajoso tendo 

em conta a sensibilidade e o 

consumo de reagentes.  

Tendo em conta o Gráfico 10, 

conclui-se que as curvas de 

calibração das diferentes 

concentrações não apresentam 

diferenças significativas para os 

valores de 17 e 50 mg/mL. 

Gráfico 10- Influência da concentração de NAD+ no sinal analítico da reação 

enzimática  

Gráfico 9- Influência do volume de NAD+ no sinal analítico da reação 

enzimática 
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Considerou-se mais vantajoso escolher a concentração de 17 mg/mL, considerando a 

relação sensibilidade-consumo de reagentes. O desenvolvimento da reação parece depender 

do NAD
+ 

até um valor de concentração de 17 mg/mL. 

 

 

3.2.5. Volume de lactato  

O aumento do volume de amostra, resulta habitualmente num aumento de sinal, desde 

que a quantidade de reagente não seja limitante, e que a sobreposição das diferentes zonas não 

seja prejudicada. Após os 

ensaios anteriores analisou-se o 

volume de solução de lactato 

ótimo para a reação. Foram 

testados os seguintes volumes: 

10 µL, 30 µL e 75 µL, para 

diferentes concentrações de 

lactato (0,15 mM, 0,30 mM e 

0,75 mM). 

Tendo em conta o Gráfico 11, 

observa-se que ao aumentar o volume de lactato, aumenta também a intensidade de 

fluorescência.  

No entanto, dado o tipo de amostra utilizado - plasma- era importante usar um volume 

reduzido de amostra. Por este motivo optou-se pelo volume de 30 µL considerando a relação 

sensibilidade-consumo de amostra.  

 

 

3.2.6.  Caudal de propulsão para o detetor 

Após terem sido definidas as condições do ensaio relativamente aos volumes e 

concentrações dos reagentes, foram otimizadas as condições de encaminhamento da zona de 

reação até ao detetor. O caudal de propulsão e aspiração das soluções define o tempo de 

permanência das soluções no sistema. Por outro lado, os caudais condicionam a mistura e a 

dispersão dos reagentes e dos produtos formados e o tempo de reação afetando grandemente a 

sensibilidade das determinações (21). Num sistema de fluxo, uma mistura eficiente pode ser 

Gráfico 11- Influência do volume de lactato no sinal analítico 

da reação enzimática 
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alcançada movimentando os reagentes para frente e para trás, sem que eles percorram 

realmente qualquer distância (8). 

Foram testados os seguintes caudais de propulsão para o detetor: 1 mL/min, 2 mL/min, 

3 mL/min.  

Atendendo aos resultados do Gráfico 12, conclui-se que o caudal de 2 mL/min é o 

mais adequado, uma vez que se obtém uma maior intensidade de fluorescência. O mesmo não 

acontece com o caudal de 3 mL/min porque se trata de um caudal muito rápido fazendo com 

que se verifique diminuição de sensibilidade. Este facto pode indicar que o tempo para a 

reação enzimática no reator com aumento do caudal não era suficiente.  

Assim sendo, o caudal selecionado foi 2 mL/min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. PROCEDIMENTO ANALÍTICO FINAL 

Após a execução de todas as otimizações necessárias para este trabalho experimental, 

foi definido um ciclo analítico otimizado. O ciclo analítico (representado na Tabela 1) 

encontra-se seguidamente descrito, e inicia-se com a aspiração de 10 μL de NAD
+
 (1º passo), 

15 μL de lactato (2º passo), 20 μL de LDH (3º passo) e novamente 15 μL de lactato (4º passo) 

e 10 μL de NAD
+
 (5º passo). À medida que as soluções eram aspiradas, ficavam armazenadas 

no tubo de armazenamento. Seguidamente, a mistura era propulsionada para o reator pelo 

primeiro tubo de reação (porta 7) (6º passo), onde permanecia durante 80 segundos (7º passo). 

Durante o período em que a zona de reação estava parada, aspiravam-se novamente o NAD
+
, 

o lactato, o LDH, NAD
+
 e o lactato, pela respetiva ordem e no mesmo volume (passo 8 ao 

Gráfico 12- Influência do caudal de propulsão para o detetor no sinal analítico da reação 

enzimática 
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12). Os mesmos eram propulsionados para o reator mas através de um segundo tubo de reação 

(porta 8) (13º passo), onde permanecia durante 70,6 segundos (14º passo). Após perfazer 180 

segundos totais de espera, a mistura do primeiro tubo de reação (porta 7) era propulsionada 

para o detetor (15º passo). Enquanto isto, a mistura do segundo tubo de reação (porta 8), 

permaneceu parada no reator durante 59,4 segundos (16º passo). Após perfazer os 180 

segundos totais da segunda reação, foi propulsionada para o detetor (17º passo).  

É de salientar que cada ciclo analítico utilizado neste trabalho, correspondia a dois 

ciclos, uma vez que nos eram fornecidos 2 sinais analíticos, um por cada tubo de reação.  

De destacar ainda que, no início de cada dia, toda a tubagem, bem como o detetor, eram 

preenchidas com solução transportadora (tampão glicina-hidrazina pH 9).  

 

 Tabela 1- Ciclo analítico otimizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo Posição Solução 
Tempo 

(seg) 
Caudal 

(mL min
-1

) 
Acção 

1 4 NAD+ 1.2 0,5 Aspiração de NAD+ 

2 1 LACTATO 1.8 0,5 Aspiração de lactato 

3 3 LDH 2.4 0,5 Aspiração de LDH 

4 1 LACTATO 1.8 0,5 Aspiração de lactato 

5 4 NAD+ 1.2 0,5 Aspiração de NAD+ 

6 7 Mistura 22 1,0 Propulsão para o reator 

7 7 ---- 80 0 Período de paragem no reator 

8 4 NAD+ 1.2 0,5 Aspiração de NAD+ 

9 1 LACTATO 1.8 0,5 Aspiração de lactato 

10 3 LDH 2.4 0,5 Aspiração de  LDH 

11 1 LACTATO 1.8 0,5 Aspiração de lactato 

12 4 NAD+ 1.2 0,5 Aspiração de NAD+ 

13 8 Mistura 21 1,0 Propulsão para o reator 

14 7 ---- 70.6 0 Período de paragem no reator 

15 7 Mistura 50 2,0 Propulsão para o detector 

16 8 ---- 59.4 0 Período de paragem no reator  

17 8 Mistura 50 2,0 Propulsão para o detetor 
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4. APLICAÇÃO DO SISTEMA A AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

Após estar concluída toda a otimização do sistema SIA, e terem sido executados 

alguns testes em amostras sintéticas, aplicou-se o método a amostras biológicas.  

As amostras sanguíneas foram utilizadas para determinação dos níveis de lactato, e 

foram sujeitas a um processo de tratamento após a colheita. Este processo incluiu a 

centrifugação das amostras, de modo a obter o sobrenadante pretendido - o plasma (Figura 

12). Os níveis de lactato foram medidos em amostras de plasma, uma vez que através da 

literatura (22), concluímos que a hemólise e o soro eram interferentes nesta análise, desta 

maneira a separação entre plasma e glóbulos vermelhos tem uma importância acrescida neste 

processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A amostra de plasma (500µL) era colocada diretamente no sistema SIA em pequenas 

alíquotas, e eram medidas as concentrações de lactato existentes na mesma através da 

intensidade de fluorescência.  

Para validar a metodologia utilizada neste trabalho experimental, utilizamos o método 

da adição padrão. Este método consiste na “fortificação” da amostra através da adição de 

diferentes concentrações de lactato à mesma (nos mesmos volumes), sendo depois medida 

pelo sistema. Este método de validação foi essencial para demonstrar que o método analítico 

que estava a ser utilizado era adequado para o seu propósito. Através do método da adição 

padrão calculamos também as recuperações, para verificar se efetivamente todo o lactato que 

era adicionado à amostra era recuperado, ou seja, se era medido pelo sistema. As 

concentrações de lactato eram conseguidas através da extrapolação da absorvência obtida na 

reta. Posteriormente era calculada a percentagem de recuperação através do cálculo da 

Figura 12- Amostras de plasma antes e após o tratamento. 
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concentração de lactato na amostra sem fortificação dividido pela concentração de lactato na 

amostra com fortificação, multitplicando por 100.  

No total foram utilizadas 6 amostras de plasma, de diferentes indivíduos. 

Primeiramente, foram medidas as concentrações de lactato existentes em cada amostra 

(Tabela 2). Posteriormente, adicionou-se a cada uma 500 µL de padrão de lactato de 3mM, 

seguindo-se a respetiva medição. Finalmente, calcularam-se os valores de recuperação 

(Tabela 3).  

 

Tabela 2- Concentrações de lactato existente nas diferentes amostras de plasma 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Método da adição padrão e respetivos valores de recuperação 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em conta que, em condições fisiológicas, os valores de lactato no sangue estão 

entre (1.0 mM – 3 mM) (16) (17) (18), podemos concluir que todos os valores obtidos estão 

dentro do que era expectável para adultos saudáveis e sem inflamações (Tabela 2). Para 

validar este facto, podemos observar a Tabela 3, onde se encontram os valores obtidos para a 

recuperação após efetuado o método da adição padrão. Estes valores devem estar entre 80% – 

120%, o que significa que todo o lactato adicionado à amostra foi medido através desta 

metodologia (21).  

Amostra Concentração (mM) 

Amostra de plasma 1  3,7 mM 

Amostra de plasma 2 2,8 mM 

Amostra de plasma 3 1,7 mM 

Amostra de plasma 4 1,3 mM 

Amostra de plasma 5 1,2 mM 

Amostra de plasma 6 1,3 mM 

Concentrações (mM) Recuperação (%) 

Amostra de plasma 1+ 1,5 mM de lactato  96% 

Amostra de plasma 2+ 1,5 mM de lactato 86% 

Amostra de plasma 3+ 1,5 mM de lactato 89% 

Amostra de plasma 4+ 1,5 mM de lactato 117% 

Amostra de plasma 5+ 1,5 mM de lactato 87% 

Amostra de plasma 6+ 1,5 mM de lactato 88% 
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Todos estes valores foram calculados com base numa curva de calibração para os 

valores de referência do lactato no sangue (1 mM; 1,5 mM; 2 mM; 2,5 mM; 3mM), sendo que 

a mesma era ajustada todos os dias para evitar possíveis erros de dia para dia.  
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5. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DO SISTEMA 

Após o término das otimizações dos parâmetros físicos e químicos inerentes ao 

sistema e à reação química, foi realizada a determinação das características analíticas do 

sistema desenvolvido.  

A otimização do sistema teve como principal objetivo melhorar as características do método, 

de forma a torná-lo mais eficiente, mais sensível e mais apto a desempenhar sua função, que é 

a determinação confiável de lactato (analito) em amostras de plasma (matriz). Esta otimização 

foi realizada pelo método univariante que consiste em fazer variar um único parâmetro a 

otimizar, num determinado intervalo, mantendo todos os outros fixos. Através disto foi 

possível determinar um intervalo de concentrações, em que existia uma relação linear entre as 

concentrações do analito e a intensidade de fluorescência obtida, ao qual chamamos intervalo 

de concentrações, sendo definido através de uma curva de calibração. Esta curva de calibração 

foi obtida através de soluções padrão de concentrações crescentes do lactato, como se pode 

verificar no Gráfico 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equação da reta da curva de calibração apresentada é: IF= (0,058±0,008) Conc. de 

lactato (mM) + (0,125±0,016), com limites de confiança de 95% para ordenada na origem e 

para o declive, com um R
2
 de 0,995.  

O limite de deteção foi calculado utilizando a IF correspondente ao valor da ordenada 

na origem com a adição de três vezes o Sy/x, interpolando este valor na curva de calibração. 

O limite de deteção obtido foi 0,193 mM.  

O limite de quantificação foi calculado através da IF correspondente ao valor da 

ordenada na origem mais dez vezes o Sy/x, interpolando este valor na curva de calibração. O 

limite de quantificação obtido foi de 0,642 mM.  

Gráfico 13- Curva de calibração obtida nas condições finais da reação 
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Para calcular a repetibilidade da metodologia utilizamos o desvio padrão relativo 

(RSD, do inglês “Relative Standard Deviation”), em percentagem. Para isto, utilizamos uma 

solução de 1,5 mM de lactato e repetiram-se dez ciclos desta concentração (n=10) para os 

quais se obtiveram dez IF. De seguida, foram calculadas a média (0,213) e o desvio padrão 

(0.009) da intensidade de fluorescência e com esses valores foi possível determinar o RSD. O 

RSD obtido foi de 4,40%, o que confirma que o sistema tem uma boa repetibilidade e uma 

ótima utilidade na determinação de diferentes concentrações de lactato.  
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6. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos até ao momento sustentam a utilidade, a confiança, a rapidez e a 

fiabilidade do procedimento automático desenvolvido como uma alternativa eficaz aos 

procedimentos habitualmente utilizados, para efetuar análises clínicas específicas, como é o 

caso do lactato ou estudos de reações enzimáticas. 

Inicialmente os componentes do sistema de fluxo foram ajustados e todos os 

parâmetros interferentes na reação química foram otimizados, de maneira a promover a 

realização do objetivo principal do trabalho laboratorial em questão.  

Relativamente aos resultados, podemos concluir que o sistema SIA, pode ser aplicado 

na quantificação do lactato em amostras de plasma. Como é possível verificar nas amostras 

analisadas, o método é capaz de determinar as concentrações de lactato de uma forma 

automática e económica. 

A metodologia desenvolvida apresenta muitas vantagens em comparação a outros 

métodos já existentes, uma vez que se trata de uma técnica com elevada versatilidade que 

incorpora equipamentos simples e fáceis de manobrar, com um baixo consumo de amostra e 

reagentes e baixa de produção de efluentes o que contribui para a diminuição dos custos 

operacionais associados ao tratamento dos efluentes, bem como dos custos da análise 

propriamente dita.  

Relativamente ao limite de deteção e de quantificação do lactato, podemos concluir 

que é possível detetar um sinal analítico diferente do valor da ordenada na origem para 

concentrações de lactato ≥ 0,193 mM, e que é possível quantificar uma concentração de 

lactato ≥ 0,642 mM.   

Quanto à repetibilidade e tendo em conta o RSD obtido (4,40% partindo da análise 

repetida n=10 de uma solução de lactato com concentração de 1,5 mM), confirma que o 

sistema tem uma boa repetibilidade e uma ótima utilidade na determinação de diferentes 

concentrações de lactato. 

Desta maneira, o método desenvolvido é uma boa alternativa aos métodos comuns já 

existentes (22–25). Comparativamente aos métodos FIA (22,23), podemos concluir que 

apesar de estes permitirem um maior ritmo de amostragem, a técnica SIA exige um menor 

consumo de reagentes, reduzida produção de efluentes e menos custos. No que respeita aos 

métodos espectrofotométricos (24,26), o sistema SIA desenvolvido apresenta maior 

sensibilidade uma vez que o sistema de deteção acopolado foi a fluorimetria.  
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Trata-se de uma técnica fiável, robusta, inovadora, com uma rotina de manutenção 

esporádica e estável a longo prazo. O facto de se tratar de um procedimento automático, 

diminui a probabilidade de erros por parte do operador, bem como o melhor aproveitamento 

do tempo e do volume de amostras e reagentes.  

Ao longo deste estágio foi-me permitido participar e executar todas as tarefas 

relacionadas com este trabalho experimental. Tudo o que me foi proposto realizar, aceitei 

fazê-lo com todo o empenho, dedicação e entusiamo. 

 Inicialmente, após uma aprendizagem teórica sobre o contexto onde estava inserida, 

foram-me ensinados todos os procedimentos laboratoriais, inerentes ao laboratório em geral e 

específico do trabalho experimental a desenvolver. Seguidamente, foi-me dada autonomia 

para desenvolver tudo aquilo que foi proposto. É de salientar, que foi notável a minha 

evolução do início ao fim do estágio.  

Todos os objetivos estabelecidos foram atingidos, e adquiri conhecimentos que 

contribuíram muito para a minha experiência laboratorial.  

Em conclusão, posso dizer que esta foi uma experiência inesquecível e muito 

enriquecedora, tanto a nível académico como pessoal. O balanço final do estágio foi muito 

positivo, contribuindo desta forma para que o mesmo fique para sempre recordado como uma 

vivência positiva e com a certeza de que esta é realmente a profissão que quero exercer no 

meu futuro. 
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CAPÍTULO II 

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE LÍQUIDOS IÓNICOS NA ATIVIDADE DA 

ENZIMA ELASTASE 
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1. LÍQUIDOS IÓNICOS (LIs) 

 

1.1. DEFINIÇÕES E PROPRIEDADES 

Os líquidos iónicos (LIs) têm sido um tópico de grande interesse desde meados da 

década de 1990 e têm atraído uma atenção particularmente alta nos últimos anos. Estes 

compostos são geralmente definidos como sais orgânicos constituídos exclusivamente por 

iões, com pontos de fusão abaixo de 100ºC (27). Muitos destes compostos são líquidos à 

temperatura ambiente (28).  

Os LIs são compostos por um catião orgânico, responsável pelo baixo ponto de fusão e 

um anião orgânico ou inorgânico responsável pela solubilidade em meio aquoso (LIs 

hidrofóbicos ou hidrofílicos) (28).   

O número de combinações entre catiões orgânicos e aniões é vasto portanto existem 

milhares de associações de LIs possíveis, mas apenas algumas centenas é que têm 

aplicabilidade na indústria, principalmente como solventes (29). 

Os líquidos iónicos servem como alternativas mais ecológicas aos solventes orgânicos 

tóxicos convencionais devido às suas propriedades únicas, evitando desta maneira, a 

libertação de compostos voláteis para o meio ambiente e diminuindo a toxicidade, sendo por 

isso classificados como “green solvent”. A elevada condutividade iónica, intervalos variáveis 

de densidade e viscosidade, a boa polaridade e solubilidade, baixa volatilidade, alta 

estabilidade química e térmica, a reduzida pressão de vapor e baixa inflamabilidade, são 

algumas das propriedades de interesse dos líquidos iónicos (11). Contudo, estas propriedades 

podem sofrer alterações aquando da presença de impurezas decorrentes de um mau processo 

de síntese e/ou purificação, como por exemplo a presença de água em LIs higroscópicos (30). 

As características e propriedades específicas dos líquidos iónicos levaram à sua 

aplicação em diversas áreas incluindo a engenharia química, a biotecnologia, biologia, 

eletroquímica, sendo utilizados como meios de reação para muitas transformações orgânicas, 

em separações e extrações, como solventes de substâncias pouco solúveis em água, como 

eletrólitos para eletroquímica, para a produção de combustível, em reações enzimáticas e em 

nanotecnologia. Recentemente têm demonstrado ser uma área de grande interesse em 

aplicações farmacêuticas, como veículos de fármacos, e por outro lado, tem sido explorada a 

síntese de LIs biologicamente ativos (31). 

A sua aplicabilidade na área da farmácia tem crescido muito nos últimos anos, devido 

ao facto de algumas formulações farmacêuticas (por exemplo, formas sólidas e cristalinas) 
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serem pouco solúveis em solventes convencionais. Isto gera grandes problemas como uma má 

absorção e biodisponibilidade na administração oral. Na indústria farmacêutica, muitas 

moléculas e fármacos promissores que são pouco solúveis em solventes convencionais nunca 

entram numa fase de formulação (32).  

Para enfrentar estes desafios muitas abordagens de sucesso têm sido desenvolvidas em 

vários níveis. Uma das abordagens para ultrapassar a barreira da fraca solubilidade dos 

fármacos de modo a aumentar o seu desempenho é a utilização de excipientes solventes 

orgânicos polares tais como piridina, N, N-dimetilformamida (DMF) e dimetilsulfóxido 

(DMSO). No entanto, o uso destes solventes tem muitos inconvenientes, uma vez que são 

frequentemente voláteis, inflamáveis e tóxicos e as formulações farmacêuticas devem estar 

isentas destas características. Além disso, quando estes solventes são utilizados como meio de 

reação para a síntese de fármacos, dificultam as etapas de recuperação e reutilização devendo 

a produção de grandes quantidades de resíduos, e/ou eliminação dos mesmos, ser também 

considerada (32).  

Considerando assim as propriedades dos LIs, é altamente desejável que sejam 

potenciais solventes para superar os problemas mencionados anteriormente. Desta maneira, 

devido às suas propriedades “feitas sob medida”, os LIs podem dissolver moléculas 

complexas, incluindo compostos biologicamente ativos como proteínas, nucleosídeos e 

aminoácidos. Atualmente o uso de LIs em tecnologias de libertação de fármacos, como 

princípios ativos farmacêuticos (APIs, do inglês “Active Pharmaceutical Ingredients”) e LIs 

como meio de síntese de fármacos já está avançada (32).  

Os LIs podem ser agrupados em três gerações de acordo com as suas propriedades. A 

primeira geração inclui os líquidos com propriedades físicas distintas, tais como a baixa 

pressão de vapor e alta estabilidade térmica que permite a sua utilização como solventes mais 

seguros. Os LIs de segunda geração têm uso potencial como materiais funcionais, 

nomeadamente materiais energéticos (células solares, sensores e baterias), lubrificantes e 

quelantes de iões metálicos. A terceira e mais recente geração compreende LIs com atividade 

biológica, utilizando APIs. (27).  

A capacidade de ajustar com precisão as propriedades biológicas de LIs mudando 

simplesmente a sua combinação anião / catião pode ser usada para produzir um LI não-tóxico. 

Desta maneira a possibilidade de produção de líquidos iónicos atóxicos já foi demonstrada 

através da seleção de catiões orgânicos e aniões inorgânicos biocompatíveis (32). Desta forma 



55 
 

deve ter-se um cuidado especial na seleção dos LIs, pois a toxicidade destes varia 

significativamente entre eles.  

Recentemente, os LIs têm sido cada vez mais explorados como potenciais agentes 

antimicrobianos, possivelmente devido à sua toxicidade, uma característica importante, neste 

contexto, e ajustável. Na verdade, esta propriedade permite a conceção adequada de LIs que 

poderiam ser usados como novos e melhores antissépticos, desinfetantes e reagentes anti-

incrustantes (31). Um estudo demonstrou que as atividades antimicrobianas dos LIs são 

fortemente dependentes do comprimento do substituinte da cadeia alquílica. Os LIs contendo 

substituintes de carbono mais longos (≥10) mostraram atividades antimicrobianas muito 

elevadas. Uma tendência similar foi observada quando foram avaliadas atividades 

antifúngicas e antibacterianas de LIs baseadas em imidazólio com vários aniões. No entanto, a 

alteração do tipo de anião produziu menor efeito na atividade antimicrobiana (32). 

São vários os líquidos iónicos existentes, como: LIs baseados em catiões imidazólio 

(1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; 1-ethyl-3-methylimidazolium 

tetrafluoroborate; 1-butyl-3-methylimidazolium chloride; 1-ethyl-3-methylimidazolium 

tetrafluoromethanesulfonate); LIs baseados em catiões pirrolidínios  (1-butyl-3-

methylpyrrolidinium chloride); LIs baseados em catiões piridínios (1-butyl-4-

methylpyridinium tetrafluoroborate); LIs baseados em catiões amónio (tetrabutylammonium 

acetate; tetrabutylammonium chloride); LIs baseados em catiões fosfónio 

(Tetrabutylphosphonium methanesulfonate), sendo que em todos eles existem diferentes tipos 

de aniões (acetato, cloreto, borato, sulfato), entre outros (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Iões comumente utilizados em líquidos 

iónicos. Retirado de (23). 
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1.2.  LÍQUIDOS IÓNICOS COMO INGREDIENTES FARMACÊUTICOS ATIVOS 

(LIs-APIs)  

As formas sólidas de muitos fármacos têm desvantagens que estão relacionadas 

principalmente com a formação de polimorfismos, baixa solubilidade e baixa 

biodisponibilidade para sólidos cristalinos e cristalização espontânea de formas amorfas. 

Formas sólidas e cristalinas de APIs, têm sido utilizadas em formulações 

farmacêuticas devido às suas propriedades melhoradas no que diz respeito à solubilidade, à 

pureza, estabilidade térmica e à biodisponibilidade. Estas formas são também desejáveis pela 

facilidade de manuseio e menores custos de produção e armazenamento (31).  

Considerando estes problemas, têm sido desenvolvidas novas formas farmacêuticas 

físicas, incluindo sais, polimorfos, solvatos, e co-cristais (31). 

Sgundo a Food and Drug Administration (FDA), API é qualquer substância ou 

mistura de substâncias destinadas a serem usadas na produção de um fármaco. Quando ocorre 

esta produção, torna-se um ingrediente ativo do fármaco produzido. Tais substâncias 

destinam-se a fornecer atividade farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, 

tratamento ou prevenção de doenças podendo afetar a estrutura ou função do organismo (33).  

Em 2007, foi descoberto que os LIs poderiam ser usados como APIs com propriedades 

novas e únicas em comparação com as formas farmacêuticas sólidas (32). 

Os LIs-APIs podem proporcionar muitas vantagens em relação a formas sólidas ou 

cristalinas de fármacos. Uma das vantagens destas formas é a resolução do polimorfismo, que 

é um grande problema para a medicina moderna. Outra vantagem dos LI-APIs é a sua 

solubilidade controlada. Uma vez que são compostos por dois iões biologicamente ativos (um 

catião e um anião), a sua solubilidade pode ser controlada escolhendo os iões apropriados 

(31). 

Como referido anteriormente, existem inúmeras possibilidades de arranjos entre 

catiões e/ou aniões dos LIs, o que lhes confere características bastante moduláveis e permite 

obter LIs muito distintos. Desta forma, as propriedades físicas, químicas e biológicas de um 

fármaco poderão ser otimizadas através da escolha adequada do contra-ião, isto é, o ião de 

carga oposta conjugado com um ião com atividade biológica pretendida. A seleção adequada 

do contra-ião pode ser vantajosa na resolução de problemas de polimorfismo e solubilidade de 

alguns fármacos. É ainda possível conjugar dois iões com atividade farmacêutica (31).  
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O contra-ião selecionado pode ter um efeito sinérgico sobre os efeitos desejáveis, pode 

apresentar uma ação neutralizante dos efeitos secundários ou até mesmo atuar isoladamente 

como um fármaco de ação diferente (31).  

Na conceção de LIs-APIs é necessário fazer a escolha correta do contra-ião, uma vez 

que nem todos os iões podem ser convertidos a tal, tornando todo este processo complicado. 

Desta maneira a formação de LIs-APIs não consiste apenas na junção de dois princípios, mas 

sim na escolha acertada do contra-ião que associado ao princípio ativo irá originar um LI (31).  

Estas formas apresentam vantagens em relação aos fármacos livres no que respeita às 

propriedades físicas, como é o caso do ponto de fusão, dissolução, cristalização e 

solubilidade, propriedades estas que apresentam um papel fundamental na qualidade e 

segurança, assim como na farmacocinética e farmacodinâmica (31).  

Os LIs como API podem ser solventes e/ou agentes muito eficazes em produtos 

farmacêuticos. A principal desvantagem do uso de LIs é a necessidade de avaliação da 

toxicidade, biodegradabilidade e potencial impacto de líquidos iónicos para o ambiente (31). 

 

 

1.3. LÍQUIDOS IÓNICOS E A REAÇÃO ENZIMÁTICA 

O tremendo potencial dos LIs à temperatura ambiente como uma alternativa aos 

solventes orgânicos comuns é bem reconhecido. LIs, não tendo pressão de vapor significativa, 

são uma classe interessante de solventes com estrutura facilmente modulável, e têm sido 

extensivamente usados numa ampla gama de aplicações, incluindo a biotransformação 

enzimática (34).  

As características moduláveis destes compostos permite a adaptação de solventes com 

propriedades específicas desejadas para as diferentes reações. Estas propriedades não 

convencionais de solventes de LIs fornecem a oportunidade de realizar muitas reações 

biocatalíticas importantes que são impossíveis em solventes tradicionais (35). No entanto nem 

sempre o efeito dos LIs exercido sobre as enzimas é positivo.  

O efeito negativo que os LIs podem exercer sobre as reações enzimáticas é vantajoso 

quando se pretende inibir a atividade da enzima, a sua estabilidade e a sua estrutura. Tendo 

em conta este trabalho experimental, como se trata de uma enzima humana presente desde o 

início das infeções e inflamações, é favorável inibi-la para que, desta maneira, se impeça a 

progressão para estados mais graves de infeções ou inflamações. A inserção de líquidos 

iónicos em alguns fármacos (LIs-APIs) é vantajosa neste sentido, uma vez que ao serem 
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inseridos LIs com capacidade inibitória da enzima Elastase, vai diminuir também todos os 

processos em que esta enzima está envolvida. Por outro lado, os LIs são boas alternativas aos 

solventes orgânicos na medida em que a toxicidade provocada por estes no organismo 

humano é menor do que aquela que os solventes orgânicos são capazes de desenvolver (36).  

Existem vários fatores, inerentes ao LI, que podem levar à inibição enzimática como a 

polaridade, a viscosidade, a nucleofilicidade, a hidrofobicidade, a dissolução da enzima, o 

efeito tensioativo, o anião, o catião e a cadeia lateral alquilada (36). 

É através destas características que os LIs têm propriedades antimicrobianas. Muitos 

estudos relatam estas propriedades dos LIs. Alguns destes estudos relatam ligações LIs-APIs, 

outros descrevem o LI como um API antimicrobiano. A abordagem LI como um API foi 

baseada no facto de alguns LIs serem ativos contra fungos e bactérias podendo também 

apresentar atividade anti-cancerígena (36).  

 

 

1.4. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é a aplicação de LIs na reação enzimática 

catalisada pela elastase com o intuito de avaliar a toxicidade dos mesmos na atividade da 

enzima.  

Antes de se aplicar os LIs à reação enzimática, foi essencial otimizar a reação. Os 

ensaios foram iniciados no espetrofotómetro de maneira a avaliar a atividade e o 

comportamento da enzima.  

A enzima elastase neutrofílica humana (HNE) é uma das proteinases neutras mais 

abundantes envolvidas em várias doenças inflamatórias. A atividade elevada da HNE está 

descrita para doenças como artrite reumatoide, doença pulmonar obstrutiva crónica, síndrome 

do desconforto respiratório do adulto, lesão por isquemia, fibrose quística, progressão 

tumoral, úlceras de pressão e diabéticas, feridas crônicas e queimaduras (37). 

Esta enzima é encontrada desde o início da infeção, e por este motivo a sua atividade 

pode ser usada como marcador de diagnóstico para deteção de inflamação/infeção das feridas 

(38). Desta maneira a sua presença elevada nos estados iniciais da infeção, permite que no 

caso de feridas crónicas seja feito o tratamento precoce da ferida antes que sinais clínicos 

óbvios de infeção estejam presentes (38). 

A infeção da ferida é uma das razões mais comuns para que a cicatrização seja 

prejudicada, podendo mesmo conduzir à morte em situações extremas. É caracterizada por 
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uma estimulação excessiva dos neutrófilos e monócitos, resultando na libertação de enzimas 

proteolíticas, como HNE (38). Esta é capaz de degradar uma variedade de proteínas 

estruturais e funcionais depositadas em feridas, como colagénio e fibronectina, bem como 

fatores de crescimento (38).  

A medição da elastase no soro, no plasma e na urina é frequentemente utilizada como 

indicador quanto à gravidade da doença inflamatória, no entanto a presença de enzimas 

neutrofílicas também pode ser medida no fluido da ferida, fornecendo neste caso um alerta 

precoce da infeção da ferida (38). Neste trabalho experimental a enzima utilizada foi a 

elastase do pâncreas do porco, uma enzima igual à HNE divergindo a sua estrutura e a sua 

fonte de obtenção, mas com a mesma função no organismo.  

Assim sendo, neste trabalho laboratorial, foi utilizada a enzima Elastase Porcina. A 

reação enzimática encontra-se descrita na figura seguinte (Figura 14): 

 

.  

 

Esta reação baseia-se na conversão do substrato N-sucinil-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilina 

a Sucinil-Ala-Ala-Ala e p-nitroanilina pela enzima Elastase porcina. Como se trata de uma 

reação reversível, a mesma pode acontecer nos dois sentidos. 

Para determinar a atividade da enzima recorreu-se a um composto cromogénico 

resultante da reação, o p-nitroanilina, representado na figura 14. Este composto resulta da 

clivagem de N-sucinil-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilina pela acção da enzima elastase porcina. A 

degradação do substrato foi monitorizada continuamente medindo-se a absorvência crescente 

a 405 nm. 

Este composto cromogénico de fórmula química C6H6N2O2, pode ser definido como 

uma anilina acrescida de um grupo funcional nitro na posição 4, ou ainda como 

um nitrobenzeno acrescido de um grupo funcional amina na posição para. A reação adquire 

uma coloração amarela devido à formação deste composto e por este motivo é passível de ser 

medido por espectrofotometria no visível a um comprimento de onda de 405 nm (37).  

 

 

 

 

Figura 14- Reação enzimática catalisada pela Elastase porcina 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anilina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1.  REAGENTES E SOLUÇÕES  

Inicialmente procedeu-se à preparação do tampão HEPES+NaCl 0,1M, 0,5M, 

respetivamente, e pH=7,5. Recorreu-se ao HEPES (C8H18N2O4S) da marca Sigma-Aldrich
®
 e 

ao NaCl da marca Panreac
®
. Para o ajuste do pH, utilizou-se hidróxido de sódio (NaOH) da 

marca Merck
®
. O tampão HEPES foi preparado em grande quantidade e conservado no 

frigorífico.  

O substrato N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide (C19H25N5O8) e a enzima Elastase 

porcina (Enzyme Commission (EC) Number: 3.4.21.36) foram fornecidos pela Sigma-

Aldrich
®
. O substrato era dissolvido em dimetilsulfóxido (DMSO) (C2H6OS) que foi 

fornecido pela Uvasol
®
. Relativamente à enzima, a mesma era dissolvida em tampão acetato 

pH 5,5. Recorreu-se ao acetato de sódio (C2H3NaO2) da marca Sigma-Aldrich
®

 e para ajustar 

o pH utilizou-se ácido acético (CH3COOH) da marca Sigma-Aldrich
®
. 

A solução de substrato a 100 µM foi preparada com uma massa de 11,28 mg para 10 

mL de DMSO. As concentrações de substrato mais diluídas (soluções padrão) foram 

preparadas posteriormente por diluição rigorosa da solução de substrato mais concentrada - 

solução mãe. A solução-mãe de substrato (100 µM) e todos os padrões, foram preparadas 

diariamente uma vez que o mesmo não é estável em DMSO.  

Quanto à enzima procedeu-se à sua reconstituição através de uma solução stock de 

1U/mL, partindo de uma massa de 2,5 mg dissolvida em 20 mL de tampão acetato. A solução 

stock foi divida em 14 eppendorfs com um volume total de 1,43 mL por eppendorf. Após a 

divisão, os eppendorfs foram congelados, e todos os dias era utilizado um para o ensaio. Após 

a descongelação, o mesmo tinha de ser rejeitado no final do ensaio, não podendo voltar a ser 

congelado.  

Para os ensaios de inibição enzimática as soluções aquosas de: 1-Butyl-3-

methylimidazolium tetrafluoroborate (bmim [BF4]), 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride 

(bmim [Cl]), 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate (emim [BF4]), 1-Ethyl-3-

methylimidazolium trifluoromethanesulfonate (emim [TfMs]), 1-Butyl-1-

methylpyrrolidinium chloride (bmpyr [Cl]), 1-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate 

(bmpy (BF4]), Tetrabutylammonium chloride (tba [Cl]), Tetrabutylammonium acetate (tba 

[Ac]), Tetrabutylphosphonium methanesulfonate (tbph [ms]), 1-Butyl-3-methylimidazolium 
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acetate (bmim [Ac]), foram preparadas diariamente. Os LIs foram adquiridos na Sigma-

Aldrich
® 

e mantidos em ambiente anidro.  

 

 

2.2. EQUIPAMENTOS 

As medições da absorvência foram realizadas num espetrofotómetro de duplo feixe, 

Jasco® V-660 entre 220 e 500 nm, usando células de quartzo com 1 cm de percurso ótico. 

 

 

2.3.  ESPECTROFOTOMETRIA NO UV-Vis  

Para avaliar a atividade da enzima é necessário recorrer a metodologias 

espetrofotométricas que permitem quantificar essa atividade através da absorvência.   

A espectrofotometria é uma das técnicas analíticas mais empregadas, em função de 

robustez, custo relativamente baixo e grande número de aplicações desenvolvidas. Está 

técnica baseia-se na absorção da radiação em amostras no estado sólido, líquido ou gasoso, 

nas regiões ultravioleta, infravermelho e visível do espectro eletromagnético (39).  

A espetrofotometria no ultravioleta-visível (UV-visível) tem por objetivo determinar a 

absorvência do LI, num determinado comprimento de onda de excitação (λex). O 

comprimento de onda definido neste trabalho experimental foi 405 nm, que corresponde a 

uma cor amarelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de o comprimento de onda de 405 nm corresponder a uma cor roxa no espectro 

eletromagnético, a reação enzimática adquire uma coloração amarela que é medida no 

espectrofotómetro (Figura 15). Isto acontece porque se tratam de cores complementares, que 

 

Figura 15- Espectro eletromagnético. Retirado de (40). 
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são cores que oferecem um grande contraste entre si, tal como o roxo e o amarelo (Tabela 4). 

A cor complementar de uma matriz é aquela que mais absorve o seu espectro, portanto o roxo 

é a cor absorvida e o amarelo é a cor refletida. Newton foi a primeira pessoa a reconhecer esta 

relação de complementaridade das cores e a organizá-las num círculo de cores conhecido 

como disco de Newton (Figura 16) (40,41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A espectrofotometria é fundamentada na lei de Lambert-Beer, onde para medidas de 

absorção de radiação em determinado comprimento de onda, tem-se: A=log(Io/I)=εbc, onde A 

é a absorvência, Io é a intensidade da radiação monocromática que incide na amostra e I é a 

intensidade da radiação que emerge da amostra. A absortividade molar (ε) é uma grandeza 

característica da espécie absorvente, cuja magnitude depende do comprimento de onda da 

radiação incidente. O termo c é a concentração da espécie absorvente e b, a distância 

percorrida pelo feixe através da amostra (39).  

Esta lei aplica-se à luz monocromática, que se trata de uma luz com um único 

comprimento de onda ou com estreita gama de comprimentos de onda, e desde que o estado 

físico ou químico da substância não se altere com a concentração (39).  

Esta técnica analítica utiliza a luz para medir a concentração de espécies químicas. 

Uma vez que diferentes substâncias têm diferentes padrões de absorção, a espectrofotometria 

permite-nos, por exemplo, identificar substâncias com base no seu espectro. Permite também 

quantificá-las, uma vez que a quantidade de luz absorvida está relacionada com a 

concentração da substância (39). 

 

 

 

 

Figura 16- Disco de Newton das 

cores complementares. Adaptado de 

(40). 

Tabela 4- Tabela de cores complementares e respetivos 

comprimentos de onda. Adaptado de (16). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Numa primeira fase deste trabalho foi essencial realizar a otimização da reação 

enzimática. 

Após a otimização estar concluída, o principal objetivo deste trabalho era a aplicação 

de LIs à reação enzimática com o intuito de avaliar a toxicidade dos mesmos na atividade da 

enzima. Foram selecionados dez LIs, todos diferentes entre eles, de modo a perceber de que 

maneira a modificação de um anião, de um catião ou de uma cadeia de carbonos, podia 

interferir com a sua capacidade de inibição, com a sua toxicidade e com as suas 

potencialidades. 

 

 

3.1. OTIMIZAÇÃO DA REAÇÃO DA ELASTASE  

A otimização da reação enzimática foi realizada, inicialmente, partindo de alguns 

protocolos pré-definidos (37,42). Foram testados e otimizados alguns parâmetros: o tempo de 

reação, a temperatura, a concentração de substrato e a concentração e o volume de enzima. 

Para esta otimização optamos por manter fixo em todos os ensaios um volume de substrato 

(10 µL), alterando só a sua concentração. Relativamente à enzima, uma vez que a mesma foi 

reconstituída, alterando o volume que colocávamos em cada eppendorf alterávamos também a 

sua concentração, sendo que 1 U (unidades) de enzima (concentração) correspondia a 1,43 

mL de volume da mesma.  

O pH do meio reacional é um fator de extrema importância no caso das reações 

enzimáticas, influenciando diretamente a sensibilidade da reação. Cada enzima tem um pH 

ótimo de atuação, no qual a sua atividade é máxima. Como tal utilizou-se a solução tampão 

(tampão HEPES pH 7,5), de forma a garantir que o pH estava controlado durante a reação 

(20).   

A metodologia foi implementada e otimizada recorrendo ao método univariante, que 

consiste em fazer variar, num determinado intervalo, o parâmetro a otimizar mantendo os 

restantes parâmetros fixos. 

Os resultados para estes parâmetros são apresentados seguidamente, de acordo com a 

ordem cronológica pela qual foram estudados. 

Todos os ensaios foram realizados em modo discreto manual. Assim, os diferentes 

reagentes eram colocados manualmente num eppendorf, nas concentrações e volumes 

pretendidos. Posteriormente eram dispostos num banho termostatizado onde se regulava a 
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temperatura da reação, durante o período de tempo desejado. De seguida, a absorvência da 

solução era medida num espectrofotómetro a 405 nm.  

A partir do momento em que um parâmetro foi otimizado, a sua condição ótima 

passou a ser utilizada em todos os ensaios realizados posteriormente. 

 

 

3.1.1. Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de se encontrar descrita a temperatura ótima a que a enzima Elastase reage 

com o substrato, foram também avaliadas outras temperaturas. Foram testadas: a temperatura 

ambiente, 25ºC, (descrita como a temperatura mais propícia para ocorrer a reação química) e 

37ºC (descrita como a temperatura do organismo humano). 

A temperatura é um parâmetro muito importante a ter em conta durante uma reação 

enzimática, uma vez que cada enzima tem a sua temperatura ótima que quando ultrapassada 

pode fazer com que a mesma fique inativa ou que o seu centro ativo fique alterado. 

Este ensaio foi realizado com 10 minutos de reação (estipulado anteriormente), com 

100 µM de substrato e com diferentes volumes de enzima (12,5; 30 e 50 µL).  

Tendo em conta os resultados obtidos (Gráfico 14), podemos concluir que a 

temperatura mais favorável para a reação enzimática da elastase são os 37ºC uma vez que ao 

aumentarmos a temperatura (de 25ºC para 37ºC) há também um aumento da absorvência e 

consequentemente um aumento da sensibilidade.  

 

 

3.1.2. Concentração/volume de enzima e de substrato e tempo de reação 

Um dos processos de aumentar a quantidade de reagentes disponíveis numa reação 

enzimática é aumentar a concentração dos reagentes ou o seu volume. Este aumento resulta 

Gráfico 14- Otimização da temperatura da reação enzimática 
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habitualmente num aumento de sinal (desde que não existam condições de saturação), o que 

se torna benéfico para este trabalho experimental, uma vez que o objetivo é avaliar a 

toxicidade dos LIs. Assim sendo, quanto mais elevado for o sinal maior o intervalo de 

absorvências em que se pode avaliar a inibição do LI sem diminuir a sensibilidade.  

O tempo de reação foi também testado para verificar qual o melhor tempo (10, 15 ou 

20 minutos) para que a reação ocorresse na sua totalidade.  

Nos gráficos apresentados abaixo, foram alterados vários parâmetros de uma só vez, 

neste caso, a concentração/volume de enzima, a concentração de substrato e o tempo. Desta 

maneira, para cada parâmetro que queremos otimizar, temos os gráficos em função da enzima 

(Gráfico 15, 16 e 17), ou em função do substrato (Gráfico 18).  

Quanto à concentração de substrato, foram testadas: 100, 75 e 50 µM. Relativamente 

ao tempo de reação foram avaliados: 10, 15 e 20 minutos. Em relação à concentração/volume 

de enzima, os valores encontram-se representados na Tabela 5.  

 

Tabela 5- Volume de enzima testados e respetivas concentrações 

Concentração de 

enzima (U) 

Volume de enzima 

(µL) 

0,0874 12,5  

0,0139 20  

0,0209 30  

0,0349 50  

 

 

 Concentração/volume de enzima e tempo de reação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15- Otimização da concentração de enzima com 100 uM de substrato com 

10, 15 e 20 minutos 
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Através dos gráficos apresentados acima, podemos tirar conclusões relativas ao tempo 

de reação e à concentração/volume de enzima selecionados.  

Relativamente ao tempo de reação, podemos observar que para 20 minutos não temos 

uma grande variação de absorvência, ou seja, à medida que aumentamos o volume de enzima, 

as absorvências mantêm-se idênticas. Isto significa que o substrato já foi todo convertido no 

produto ao final de 20 minutos. Quanto aos 10 e 15 minutos, podemos verificar que as 

absorvências são similares enquanto aumentamos o volume de enzima. Como compromisso 

entre a sensibilidade e o ritmo de ensaios/amostragem, foi implementado um tempo de reação 

de 10 minutos.  

Relativamente à concentração/volume de enzima, observa-se um aumento da 

absorvência até aos 30 µL de enzima, a partir daí, entre os 30 e os 50 µL as absorvências 

mantêm-se similares. Desta maneira, considerando a relação sensibilidade-consumo de 

Gráfico 16- Otimização da concentração de enzima com 75 uM de substrato com 10, 

15 e 20 minutos 

Gráfico 17- Otimização da concentração de enzima com 50 uM de substrato com 10, 

15 e 20 minutos 
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reagentes, optou-se por selecionar como volume de enzima 30 µL de enzima, uma vez que 

ainda se encontra numa zona linear e com uma elevada absorvência. 

 

 

 Concentração de substrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do Gráfico 18, podemos verificar que aumentando a concentração de substrato 

de 50 mM para 100mM, aumenta também a absorvência para o dobro. Neste gráfico, onde 

uma vez selecionados previamente o tempo (10 minutos) e o volume de enzima (30 µL), com 

50 mM de substrato temos uma absorvência de ± 0,2 UA e com 100 mM temos ±0,5 UA. 

Posto isto, a concentração de substrato escolhida foi 100 mM, dado que para ensaios de 

inibição é favorável ter-se valores elevados de absorvência para que no final se obtenham 

valores significativos com o intuito de calcular a percentagem de inibição do LI. Verificou-se 

assim, haver uma relação linear entre o sinal obtido e a concentração de substrato.  

No Gráfico 18, podemos também constatar que os 10 e os 15 minutos são os que têm o 

melhor R
2
, sendo também o que acontece no geral. Assim, reforça-se mais uma vez a ideia de 

os 10 minutos terem sido os escolhidos, em termos de compromisso sensibilidade – tempo de 

reação.  

No final realizou-se um ensaio onde foram testados valores de substrato mais elevados 

que 100 mM e mais baixos, para garantir que a concentração selecionada anteriormente era 

mesmo a ideal. 

Gráfico 18- Otimização da concentração de substrato com 30 uL de enzima e 

10, 15 e 20 minutos 
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Assim, podemos observar no Gráfico 19 que a partir de uma determinada 

concentração de substrato (150 µM), se atinge um plateau, ou seja, mesmo aumentando a 

concentração de substrato não se verifica um aumento significativo da absorvência uma vez 

que a quantidade de enzima já não é suficiente para converter todo o substrato. Por este 

motivo, garantiu-se que a concentração de substrato igual a 100 µM é a idealmente definida, 

visto que ainda fazem parte da zona linear. 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS DA REAÇÃO ENZIMÁTICA 

De modo a concluir as otimizações da reação enzimática, foi realizada a determinação 

das características analíticas da mesma.  

Esta otimização teve como principal objetivo melhorar as características da reação, de 

forma a torná-la, mais sensível e mais eficiente. Para isto utilizou-se o método univariante que 

consiste em fazer variar um único parâmetro a otimizar, num determinado intervalo, 

mantendo todos os outros fixos. Assim, foi possível determinar um intervalo de 

concentrações, em que existia uma relação linear entre as concentrações do analito e a 

absorvência obtida, ao qual chamamos intervalo de concentrações, sendo definido através de 

uma curva de calibração. Esta curva de calibração foi obtida através de soluções de 

concentrações crescentes de substrato, como se pode ver no Gráfico 20.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19- Ensaio com concentrações mais altas e mais baixas de substrato 

Gráfico 20- Curva de calibração final 
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A equação da reta da curva de calibração apresentada é: IF= (0,0056±0,1168)Conc. de 

substrato (mM) + (-0,09±0,001), com limites de confiança de 95% para ordenada na origem e 

para o declive, com um R
2
 de 0,9917.  

O limite de deteção foi calculado utilizando a absorvência correspondente ao valor da 

ordenada na origem com a adição de três vezes o Sy/x, interpolando este valor na curva de 

calibração. O limite de deteção obtido foi 7,06 mM. 

O limite de quantificação foi calculado através da absorvência correspondente ao valor 

da ordenada na origem mais dez vezes o Sy/x, interpolando este valor na curva de calibração. 

O limite de quantificação obtido foi de 23,54 mM. 

 

 

3.3. PROCEDIMENTO FINAL OTIMIZADO 

Após a execução de todas as otimizações necessárias para este trabalho experimental, 

foi definido um procedimento final. 

Inicialmente, todos os reagentes eram adicionados sequencialmente num eppendorf, 

sendo que o volume final definido de solução foram 250µL.  

Assim, em cada eppendorf eram adicionados 10µL de substrato (N-Succinyl-Ala-Ala-

Ala-p-nitroanilide) nas concentrações pretendidas 50, 75 ou 100 mM; 30 µL de enzima que 

correspondia a uma concentração de 0,02 U e 70µL de tampão acetato (tampão utilizado para 

solubilizar a enzima) para ajuste do pH; 2,5µL de DMSO e 137,5µL de tampão HEPES.  

Após isto, o eppendorf era colocado dentro do banho termostatizado a uma 

temperatura de 37ºC, durante 10 minutos e de seguida procedia-se à leitura no 

espectrofotómetro de cada solução, sendo que as respetivas absorvências estão representadas 

nos respetivos gráficos. 

 

 

3.4. AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE LÍQUIDOS IÓNICOS NA ATIVIDADE DA 

ENZIMA ELASTASE 

Após o estabelecimento das condições do ensaio de inibição enzimática, foi avaliado o 

efeito de dez LIs disponíveis comercialmente na atividade Elastase. Os compostos testados 

apresentaram estruturas químicas variáveis e incorporaram diferentes elementos estruturais, 

permitindo a identificação de possíveis frações que poderiam atuar como toxicóforos (Tabela 
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6). A atividade da enzima foi estudada em meio aquoso e em soluções aquosas com 

quantidades crescentes de LI preparadas diariamente. 

Os valores de IC50 para cada IL foram calculados como a concentração inibitória 

causando uma diminuição de 50% da atividade da Elastase (43). O tratamento dos dados foi 

realizado em Excel, e posteriormente o IC50 foi automaticamente calculado, por meio de um 

software “GraphPad prism8”.  

Os LIs estudados, e os respetivos valores de IC50 calculados estão representados na 

Tabela 6, e os perfis de inibição de cada um deles encontram-se representados graficamente 

no Gráfico 21.  

 

 

Tabela 6- Líquidos iónicos utilizados e respetivos pesos moleculares e IC50 

 Líquido iónico  Peso molecular (g/mol) IC50 (mM) 

1 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [bmim]BF4 226,02 208,4 

2 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [emim]BF4 197,97 201,1 

3 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride [bmim]Cl 174,67 247,6 

4 1-Ethyl-3-methylimidazolium 

trifluoromethanesulfonate 

[emim]Tfms 260,23 238,6 

5 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium chloride [bmpyrr]Cl 177,71 193,8 

6 1-Butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate [bmpy]BF4 237,05 239,0 

7 Tetrabutylammonium acetate [tba] Ac 301,51 175,9 

8 Tetrabutylammonium chloride [tba] Cl 277,92 233,2 

9 Tetrabutylphosphonium methanesulfonate [Tbph] ms 354,53 229,9 

10 1-Butyl-3-methylimidazolium acetate [bmim] Ac 198,26 288,6 
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Gráfico 21- Dados experimentais da toxicidade de dez líquidos iónicos 

 

Inicialmente, podemos concluir que o LI mais tóxico para a enzima Elastase é o 

Tetrabutylammonium acetate e o menos tóxico é o 1-Butyl-3-methylimidazolium acetate.  

Os LIs oferecem uma gama diversificada de propriedades físico-químicas, dependendo 

dos catiões e aniões. Estas propriedades físico-químicas (tais como, polaridade, 

hidrofobicidade, viscosidade etc.) dos líquidos iónicos desempenham um papel importante na 

atividade da enzima e na sua estabilidade (44). 

São vários os fatores que podem interferir com a toxicidade de um LI, como o 

comprimento da cadeia lateral de catiões alquilo, a presença de uma cadeia lateral 

funcionalizada no catião, a porção aniónica e a porção catiónica do líquido iónico (43).  

O anião do LI tem impacto sobre a estabilidade e atividade da enzima através da sua 

capacidade de formação de ligação de hidrogénio e propriedades de nucleofilicidade, como 

demonstrado por vários grupos. Aquilo que se observa geralmente, é que um anião com 

elevada capacidade de formação de pontes de hidrogénio interage fortemente com a enzima, 

causando uma mudança conformacional na estrutura e afetando a atividade da mesma (44). 

Desta maneira, foi importante avaliar a influência dos diferentes aniões na atividade da 

enzima Elastase, utilizando os núcleos tetrafluoroborato (BF4), cloreto (Cl), 

trifluorometanosulfonato (Tfms) e acetato (Ac). Assim podemos comparar LIs com diferentes 

aniões e catiões para perceber quais os mais tóxicos para esta enzima e de que maneira a 

mesma é influenciada por eles. 

Comparando os LIs [bmim] BF4 (IC50 = 208,4mM), [bmim] Cl (IC50 = 247,6mM), e 

[bmim]Ac (IC50 =288,6mM), podemos concluir que o anião tetrafluoroborato é o mais tóxico 
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para a enzima elastase uma vez que apresenta um valor de IC50 mais baixo. Foram observados 

valores mais baixos de IC50 para os LIs com o anião tetrafluoroborato como ([bmim] BF4 

(IC50 = 208,4mM) e [emim] BF4 (IC50 =201,1mM) comparativamente com outros aniões. 

Este anião já mostrou anteriormente efeitos negativos consideráveis noutras enzimas como 

acilase (45) e citocromo c oxidase (46) e microorganismos (44). A natureza nucleofílica altera 

a conformação das enzimas pela interação com os sítios carregados positivamente em suas 

estruturas (47). O mesmo acontece quando comparamos os líquidos iónicos [emim] BF4 (IC50 

= 201,1mM) e [emim] Tfms (IC50 = 238,6mM), onde o anião BF4 é igualmente mais tóxico.  

Os LIs compostos pelos aniões [emim] TfMs (IC50 = 238,6mM) e [Tbph] Ms (IC50 = 

229,9mM) e [bmim] Ac (IC50 = 288,6mM) revelaram um efeito insignificante sobre o 

comportamento enzimático e, portanto, concluímos que a toxicidade desses LIs está mais 

relacionada com o grupo catiónico (46). O baixo efeito tóxico desses aniões também foi 

verificado para outras enzimas e organismos: citrocromo c oxidase, carboxilesterase, catalase 

e V. fischeri (46). Por outro lado, o anião acetato demonstrou noutro caso uma elevada 

toxicidade, quando conjugado com o catião amónio [tba] Ac (IC50 = 175,9mM). 

Possivelmente, isto poderá ser explicado pela conjunção deste anião com o catião que provoca 

uma elevada toxicidade.  

Os LIs estudados podem ser divididos em dois grupos: um compreende os ILs não 

aromáticos, baseados no piperidínio e pirrolidínio, enquanto o outro compreende os ILs 

aromáticos baseados no imidazólio e piridínio (48).  

Relativamente ao núcleo da cabeça catiónica foi descrito por diversos autores como 

um dos principais elementos estruturais que contribuem para a toxicidade dos LIs.  

Portanto, a influência de diferentes catiões na atividade da Elastase foi avaliada 

utilizando os núcleos: imidazólio (im), piridínio (pyr), pirrolidínio (pyrr), fosfónio (ph) (49). 

A inibição mais forte foi obtida com líquidos iónicos contendo azoto carregado positivamente 

(pirrolidínio [bmpyrr] Cl (IC50 = 193,8mM) e imidazólio [emim] BF4 (IC50=201,1mM); 

[bmim] BF4 (IC50 =208,4mM) comparativamente com outros catiões como [bmpy] BF4. 

(IC50 = 238,0mM) e [tba] Cl (IC50 = 233,2mM). Exceptuando o [bmim] Ac (IC50 = 288,6mM) 

que se trata de um catião imidazólio com influência de um anião acetato, que diminui a 

toxicidade do grupo imidazólio. Isto acontece somente neste caso para a enzima Elastase, uma 

vez que estes grupos apresentam, no geral, elevada toxicidade. 

O líquido iónico com pirrolidínio [bmpyrr] Cl (IC50 = 193,8mM) como estrutura do 

núcleo catiónico, inibiu ligeiramente mais a enzima do que o análogo do imidazólio [bmim]Cl 
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(IC50 = 247,6mM)  (50). Os grupos pirrolidínio [bmpyrr] Cl (IC50 = 193,8mM) apresentaram 

valores mais baixos de IC50 do que qualquer LI baseado em imidazólio aromático, desta forma 

os LIs que contêm grupos pirrolidínio são mais tóxicos para a enzima Elastase do que o 

núcleo de imidazólio (46).  

Entre os catiões que incorporam um anel aromático, o grupo do núcleo imidazólio 

[bmim] BF4 (IC50 = 208,4mM) exibiu maior efeito tóxico que o pridínio [bmpy] BF4 (IC50 = 

239,0mM). Embora não seja consensual a correlação entre esses dois grupos na literatura, 

uma tendência semelhante foi descrita para a enzima acetilcolinesterase (46).  

O efeito do alongamento do comprimento da cadeia lateral alquilada tem sido 

discutido por vários autores como responsável por um aumento na ecotoxicidade (51). Este 

efeito foi nomeado como “efeito de cadeia lateral”, isto é, o alongamento da cadeia lateral 

alquilada de LI aumenta sua toxicidade (43,52). Isto não se verifica nos resultados obtidos, 

uma vez que se observarmos os LIs [emim] BF4 (IC50 = 201,1mM) e [bmim] BF4 (IC50 = 

208,4mM), temos 2 e 4 carbonos respetivamente, e temos um efeito mais tóxico no líquido 

iónico com a menor cadeia lateral alquilada. Apesar das diferenças entres os IC50 serem 

ligeiras, isto pode ser justificado, tendo em conta que já foi descrito para outras enzimas, 

como a Acilase, que o efeito prejudicial da cadeia lateral alquilada não era tão notório quanto 

o esperado (43,45). O aumento da toxicidade de um LI com o aumento da cadeia lateral 

alquilada só se verifica acentuadamente a partir dos 4 carbonos, isto pode explicar os 

resultados obtidos (53). Uma vez que a diferença entres os IC50 é muito baixa, podemos 

concluir que comprimento da cadeia lateral de catiões alquilo é significativamente variável.  

A influência do catião e do anião na toxicidade do LI parece ser independente, uma 

vez que a toxicidade é resultado da soma de ambos os impactos de catiões e aniões, não 

esquecendo os fatores externos.  
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4. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento de estratégias que permitam obter novos compostos químicos 

eficazes que acarretem vantagens na sua aplicação tem sido o foco da indústria farmacêutica. 

Como tal, a utilização de LIs em aplicações farmacêuticas tem sido uma área de grande 

interesse nos últimos anos devido às suas vantajosas características e propriedades. A seleção 

de catiões orgânicos e aniões orgânicos/inorgânicos biocompatíveis tem sido referida como 

uma possibilidade de produção de LIs atóxicos com vantagens em relação a outros solventes.  

Através deste trabalho experimental foi possível avaliar a toxicidade de vários LIs na 

inibição da atividade da enzima Elastase.  

Os resultados obtidos podem ser uma boa contribuição no que diz respeito ao impacto 

dos LIs em seres humanos. Uma vez que se trata de uma enzima humana, com elevada 

atividade em diversas doenças e encontrada desde o início da infeção, a sua inibição significa 

a diminuição da infeção/inflamação e/ou tratamento das doenças. Desta maneira, o objetivo é 

encontrar solventes, neste caso LIs, pouco tóxicos para o organismo e relativamente tóxicos 

para a enzima para que inibam a sua atividade. 

Obtiveram-se valores de IC50 de175,9mM a 288,6 mM, sendo que o LI mais tóxico 

para a enzima elastase foi o tetrabutylammonium acetate e o menos tóxico foi o 1-Butyl-3-

methylimidazolium acetate. No geral, observou-se para os LIs estudados, uma inibição 

enzimática preferencial pelo anião BF4 e contendo grupos pirrolidínio e imidazólios, sendo 

que o grupo pirrolidínio inibe a enzima com valores de EC50 tão baixos quanto 193,8 mM. Por 

outro lado, os grupos metanosulfonato e trifluorometanosulfonato e fosfónio apresentaram 

menor efeito negativo sobre a atividade enzimática.  

Os resultados demonstraram que a estrutura dos LIs influencia sua toxicidade, ou seja, 

a composição do catião, das cadeias laterais de alquilo e dos aniões. Estes resultados podem 

ser justificados por considerações de relação estrutura-atividade. 

Os diferentes tipos de LIs, dependendo da sua estrutura, influenciam de maneira 

diferente a estabilidade, a atividade e a estrutura das enzimas. Assim sendo, estes podem ter 

um papel inibitório e tóxico para as enzimas (51), como noutros casos podem ter um efeito 

positivo e vantajoso para as mesmas (34).  

Ao longo deste estágio, executei e participei em todas as funções inerentes a este 

trabalho experimental, sendo que realizei tudo com dedicação, interesse e empenho.  

Iniciei este trabalho experimental com uma pesquisa da literatura, com o objetivo de 

enquadramento teórico percebendo, desta maneira, o que já existia sobre o tema. De seguida, 
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autonomamente, desenvolvi tudo aquilo que foi proposto inerente este trabalho. A minha 

evolução do início do primeiro semestre até à data de hoje, foi notória, sendo que tudo o que 

aprendi inicialmente foi aplicado ao longo do tempo.  

Todos os objetivos estabelecidos foram atingidos, e adquiri conhecimentos que 

contribuíram muito para a minha experiência laboratorial.  

Em suma, esta foi uma experiência enriquecedora a todos os níveis. O balanço final do 

estágio foi muito positivo, no sentido de me elucidar sobre aquilo que gostaria de fazer no 

futuro.  
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