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1-INTRODUÇÂO 

 

 

Certos produtos químicos conhecidos como Desreguladores Endócrinos 

(Endocrine Disrupting-Chemicals-EDCs), são substancias que podem interferir no 

metabolismo endócrino dos seres vivos, mesmo em baixas concentrações afetando a 

saúde, o crescimento ou a reprodução do indivíduo [1]. 

Estes produtos químicos podem agir de diversas formas como por exemplo, 

imitando os hormônios endógenos; simulando a formação de mais receptores, atuando 

como bloqueadores ou desativadores hormonais e desestruturadores de enzimas [1,2]. 

Os efeitos da exposição à esses compostos varia de acordo com a dose, o tempo e 

a duração dessa contaminação e podem causar problemas neurológicos, anomalias na 

reprodução e desenvolvimento, infertilidade, perturbação do sistema imunológico e 

desenvolvimento de tumores [1,2]. 

Compostos classificados como EDC estão presentes em cosméticos, praguicidas, 

surfactantes, plásticos em geral e outros produtos utilizados pelo homem [3]. 

 Em 2000, a União Européia estabeleceu uma lista de 562 compostos suspeitos de 

causarem disfunção no sistema endócrino e dentre esses compostos, os ftalatos (ésteres 

de ácido ftálico) se destacam [3]. 

Os ftalatos apresentam-se como produtos químicos, líquidos, incolores e inodoros. 

Como apresentado na figura 1, esse composto consiste de um anel benzênico ligado a 

dois grupos éster e são substâncias derivadas do ácido 1,2-benzeno dicarboxílico [4].  

 
Figura 1-Estrutura química geral dos ftalatos. 

 

Mais de 60 tipos de ftalatos podem ser produzidos somente por diferentes 

substituições nas duas cadeias alifáticas presentes em sua estrutura, sendo que o 

comprimento destas determina as propriedades de cada ftalato e sua aplicação [4]. 

Os ftalatos possuem diversas aplicações, sendo ultilizados na indústria 

principalmente como plastificantes para aumentar a flexibilidade, a durabilidade de 
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polímeros [3,4], sendo que, o seu uso aumentou muito com o crescimento da indústria de 

PVC (policloreto de vinila) [5]. 

Em outras aplicações são usados como solubilizantes ou agentes de estabilização 

tais como na produção detergentes, produtos de construção civil (pisos vinílico e filmes), 

óleos lubrificantes, cosméticos (sabonetes, shampoos, esmates de unha e perfurmes), 

brinquedos, dispositivos médicos, tintas de emulsão, tintas industriais, retardantes de 

chama, cola etc [4–6].  

As principais rotas primarias de exposição humana aos ftalatos são ingestão de 

alimentos contaminados, inalação e o contato dérmico com produtos que contém essas 

substâncias [5,6].  

Devido a capacidade em se ligar quimicamente à matriz polimérica, alguns 

estudos reportaram a migração de ftalatos para o alimento. Um estudo feito por Wu et. al 

mostrou que as concentrações de ftalatos em bebidas não alcoólicas variaram de 0,015 

até 0,159 mg L-1. [7] Ostrovsky et al. observaram concentrações de ftalatos de 1,5 até 

12,5 μg g-1 em alimentos gordurosos. [8] Em cosméticos, ftalatos foram determinados em 

concentrações que variaram de 0,41 a 38,34 μg mL-1 [9].  

 Estimar a exposição humana aos ftalatos medindo -os em alimentos, através de 

pesquisas de coleta de dados ou aplicação de questionários sobre estilo de vida e consumo 

de alimentos da população, não é muito satisfatório , pois, como mencionado 

anteriormente, existem outras fontes que contribuíram à exposição humana global aos 

ftalatos,através do contacto dérmico, ambiental dentre outros [6]. 

Por causa disso, desde o final dos anos 90 muitos estudos foram efetuados com o objetivo 

de demonstrar que a concentração dos metabólitos de ftalatos na urina poderia ser usado 

como biomarcadores para estimar a dose de risco em que os humanos estarão sujeitos à 

contaminação [6]. 

 Os ftalatos não são biologicamente persistentes e por isso é excretado do corpo 

num curto período de tempo através de varias rotas metabolicas. Esses ftalatos são 

hidrolisados para monoésteres e excretados pela urina como conjugados, principalmente 

na forma glucoronidada [5].  

 A figura 2 mostra os principais metabólitos dos ftalatos formados no organismo 

humano. O estudo feito por Anderson et al., para avaliar o metabolismo do Dibutilftalato 

(DBP) e Benzilbutilftalato (BBP), mostrou que 73 % do monoéster do BBP e 69 % do 
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monoester do DBP são eliminados na urina nas primeiras 24 horas após a ingestão, os 

quais podem ser utilizados como biomarcadores de exposição [10]. 

 

Figura 2. Principais metabólitos dos ftalatos formandos no organismo humano. 

Fonte: [10] 

 

A análise dos biomarcadores de ftalatos pode ser realizada para avaliar a relação 

entre a presença destes compostos ou metabólitos no organismo e o surgimento de 

determinadas doenças buscando estabelecer um nexo-causal para as mesmas [3].  

Alguns estudos de exposição humana durante a última década têm mostrado 

efeitos sobre a reprodução, danos no DNA do esperma [11], o início precoce da puberdade 

em mulheres [12], anomalias no sistema de reprodução [13], a infertilidade [11,14], 

desenvolvimento da tireóide [15], asma e alergias [16], diabetes [17,18], dentre outros 

[19]. 

Apesar de estudos mostrarem um efeito tóxico causado por ftalatos, mais testes 

em laboratório devem ser realizados para avaliação e confirmação dos danos causados 

por estes compostos, pois alguns desses efeitos ainda indicam resultados contraditórios 

em diferentes estudos [3].  

 Em um estudo realizado por Chevrier et al.[20], no qual a exposição pré-natal a 

ftalatos foi avaliada, nenhuma evidência no aumento do risco de anomalias genitais nas 

crianças que participaram do estudo foi observada. Em outro estudo realizado por 

Lomenick et al. [21], no qual a associação entre a presença de ftalatos e puberdade 

precoce foi avaliada, não foi observada uma relação positiva entre a exposição a ftalatos 

e o surgimento de puberdade precoce em crianças do sexo feminino [3].  
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Devido a sua atividade como desreguladores endócrinos, seu impacto sobre o 

desenvolvimento normal dos organismos vivos , tanto em estudos humanos quanto em 

animais os ftalatos estão sendo considerados contaminantes emergentes [6]. 

Os ftalatos estão incluídos na lista prioritária de substâncias perigosas na 

legislação da maioria países industrializados, limitando o seu uso em materiais plásticos 

que contém alimentos ou na fabricação de qualquer objeto ou brinquedo de uso infantil, 

além de ambientes aquáticos [6]. 

Desta forma uma intensa investigação está sendo conduzida como forma de 

conhecer os seus níveis e o comportamento no ambiente, as suas principais fontes de 

poluição, bem como a maneira de diminuir os níveis dessa exposição ambiental e humana 

[6].  

 Na literatura podem ser encontrados vários relatos de métodos desenvolvidos 

para a determinação de metabólitos de ftalatos tanto por Cromatografia Gasosa (CG) 

quanto por Cromatografia Líquida (LC) em fluidos biológicos. Sendo que a extração em 

fase sólida (SPE) e a extração líquido-líquido (LLE) são técnicas amplamente difundidas 

para esse objetivo. Kumar et al.[22] empregando a SPE (Extração em Fase Sólida) e LLE 

determinou 14 metabólitos de ftalato em amostras de urina por GC/MS e LC/MS; Herrero 

et al. [6] determinou nove metabólitos em amostras de urina ultilizando SPE,e 

comparando os resultados através das análises por GC/MS e UHPLC/MS. 

Entretanto, na literatura há poucos relatos que envolvem a extração dos 

metabólitos de ftalatos em amostras biológicas por microextração em fase líquida (Liquid 

Phase Microextraction - LPME), e por se tratar de uma técnica de amostragem simples, 

eficiente e de baixo custo, foi escolhida para ser aplicada no desenvolvimento desde 

trabalho. 

 

2-OBJETIVOS 

 

2.1-Objetivo Geral 

 

   Desenvolver método de microextração em fase líquida para amostragem de 

metabólitos de ftalatos em amostras de urina com análise por cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas. 

 

 

2.2-Objetivos Específicos: 
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 Otimizar as condições de análise por microextração em fase líquida (LPME) 

com fibra oca para extração dos metabólitos dos ftalatos em amostras de urina e 

plasma. 

 Estudar a aplicação de campo elétrico ao método LPME para aprimorar sua 

eficiência. 

 Validar e aplicar o método desenvolvido para determinar os metabólitos de 

ftalatos em amostras de urina coletadas de voluntários. 

 Usar programas estatísticos para avaliar os resultados obtidos. 

 

3-PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Este trabalho tem como propósito o desenvolvimento de um método para determinação 

dos principais metabólitos de ftalatos (monometilftalato (MMP),monoisobutilfatalato 

(MiBP), monobutilftalato (MBP), monociclohexilftalato (MCHP),mono(etilhexil)ftalato 

(MEHP), monoiisononilftalato (MiNP),monooctilftalato (MOP),monobenzilftalato 

(MBzP)) em amostras de urina de voluntários. 

 

 

4-METODOLOGIA 

 

O método de microextração em fase líquida (LPME) será escolhido para extração e pré-

concentração dos analitos. Este método consiste na introdução de 25 µL de uma mistura 

de octanol:octanoato de etila (50:50) em uma fibra oca, porosa e hidrofóbica, 

posteriormente introduzida em um frasco contendo 14mL da amostra (fase doadora), 

como mostra a A figura 3. 

 
 Figura 3. Esquema LPME (adaptado de (Zhang,Hu et al.2013)). 
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O sistema é submetido à agitação e desta forma os analitos migram da matriz para 

a fase aceptora. De acordo com trabalhos anteriores [3] será necessário otimizar os 

principais fatores que afetam a extração. Solvente da fase aceptora, agitação, temperatura, 

força iônica, e tempo de equilíbrio são os principais parâmetros que serão avaliados. Para 

potencializar a extração dos analitos por LPME, será aplicada uma pequena diferença de 

potencial entre as duas fases líquidas, doadora e aceptora. Esta eletroextração suportada 

em LPME será testada em colaboração com o professor Dr. Ricardo Orlando do DQ-

UFMG, com o objetivo de diminuir o tempo de extração, e melhorar a recuperação dos 

analitos[23]. Após o término da extração a fase aceptora será analisada por cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC/MS). A escolha das melhores condições 

cromatográficas será feita através da avaliação da sensibilidade e resolução 

cromatográfica.  

Após validação, cerca de 30mL da primeira urina do dia de 30 voluntários serão 

coletados, armazenados em um coletor universal e refrigeradas à 10ºC logo após, o 

método LPME-GC/MS será aplicado para determinação dos analitos em amostras reais. 

Os critérios de inclusão serão aplicados para indivíduos de ambos os sexos feminino e 

masculino. Não serão estabelecidos critérios de exclusão. A participação do voluntário na 

pesquisa não acarretará nenhum risco para integridade e/ou saúde do indivíduo, pois o 

pesquisador irá tratar a sua identidade com sigilo e os resultados da pesquisa estarão à sua 

disposição, quando finalizada. Após a realização das análises necessárias o material 

coletado será descartado de maneira adequada. Os benefícios para o voluntário em 

participar da pesquisa será a sua contribuição para o desenvolvimento da ciência, que 

busca desenvolver estudos que consigam determinar, o nível de contaminação de 

metabólitos de ftalatos em indivíduos abrindo portas para estudos conseguintes que 

permitem estabelecer o nexo causal da presença dos ftalatos no organismo humano e o 

surgimento de diversas doenças.  

 

 

5. JUSTIFICATIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DO COORIENTADOR 

A participação da coorientadora Profª. Dra. Zenilda de Lourdes Cardeal se deve 

ao fato da mesma ter desenvolvido trabalhos na área de Química Analítica aplicada a 

estudos toxicológicos, ultilizando as com as técnicas GC/MS e LPME. O coorientador 

irá contribuir com sua experiência complementando àquela do orientador, sendo 

necessária para a realização do projeto.  
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