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INTRODUÇÃO

O uso de sensores colorimétricos em substratos
acessíveis obteve notório destaque a partir dos
estudos do grupo do Prof. George Whitesides,
em que seu grupo reportou o uso de papel para
aplicações bioanalíticas, em 20071, utilizando
as propriedades microfluídicas deste substrato,
surgindo assim os chamados dispositivos
microfluídicos de análise em papel
(microfluidic paper-based analytical devices -
μPADs)2. Tais dispositivos funcionam por
capilaridade3,4 e dentre suas vantagens para
análises qualitativas e quantitativas
destacam-se: abundância, baixo custo, fácil
obtenção e manuseio, fácil modificação física e
química, fácil descarte, compatibilidade com
produções em larga escala, utilização de
volumes reduzidos de amostras (micro a
nanolitros), portabilidade e coloração branca
(adequada para testes colorimétricos)3,5.

Os μPADs tornam-se atraentes para uso na
telemedicina6, uma vez que pode se obter uma
fotografia do ensaio analítico no local do
exame e transmiti-la para uma central, onde
pessoal treinado faz a análise; então os
resultados acerca da presença e quantidade de
determinado composto na amostra são
enviados de volta ao usuário4,7. Assim, esta
técnica torna-se aplicável para áreas remotas
ou de baixa infraestrutura laboratorial por sua

portabilidade, acessibilidade e simplicidade.
Estes sensores também possibilitam que um
indivíduo não especialista realize suas análises
periodicamente, o que pode permitir a
antecipação de eventuais problemas no quadro
clínico e o contínuo monitoramento dos
tratamentos6.

A fabricação dos sensores em papel
envolve a delimitação de spots hidrofílicos
(material celulósico do papel) e uma região
hidrofóbica ao redor destes. Para tal, pode-se
utilizar a deposição física de poliestireno8,
polidimetilsiloxano (PDMS)9, ou cera (técnica
mais utilizada, chamada de wax printing)13. Os
sensores podem ainda ser padronizados por
meio do corte bidimensional, utilizando
impressoras de corte, por exemplo.

Dentre os biomarcadores relevantes
clinicamente, destacam-se: glicose, nitrito,
creatinina, ácido úrico e uréia. A primeira
apresenta, em indivíduos saudáveis, uma faixa
de concentração entre 1,8 e 14,4 mg/dL (0,1 a
0,8 mmol/L) na urina e até 1,4 mmol/L na
saliva5. Valores fora desta faixa tendem a
provocar hipoglicemia ou hiperglicemia, que
podem acarretar em complicações clínicas11.

Em seguida, a análise de nitrito (NO2
-)

atua no diagnóstico de doenças a partir do
fluido biológico. Na saliva, seus níveis de
concentração podem indicar periodontite ou
infecções bacterianas. Também apresenta
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resultados qualitativos em diagnósticos de
infecções urinárias em concentrações
superiores a 16 μmol/L11,12.

Ácido úrico é o produto de degradação das
purinas em diversos fluidos biológicos. Em
indivíduos saudáveis, aparece entre 1,7 a 4,2
mg/dL (100 a 250 μmol/L)13 na saliva. É
também excretado largamente na urina, de 25 a
74 mg/dL (1,4 a 4,4 mmol/L)11. Valores de
concentração elevados indicam disfunções
renais, estresse físico, até pré-diagnósticos para
hipertireoidismo e hiperuricemia (gota).

A creatinina é o produto de degradação da
creatina fosfato nos músculos. Seus níveis
podem ser utilizados como indicadores da
saúde renal e medida do metabolismo
muscular, sendo excretada inalterada pelos rins.
Os valores de referência estão na faixa de 0,05
a 0,2 mg/dL (4,4 a 17,7 µmol/L) na saliva de
indivíduos saudáveis14.

Por fim, elevadas concentrações de
uréia na saliva podem indicar halitose, cáries e
disfunção renal. Em indivíduos saudáveis, a
concentração de uréia na saliva encontra-se na
faixa de (2,6 ± 1,84) mg/dL (aproximadamente
0,43 ± 0,31 mmol/L)15

Neste trabalho, foram desenvolvidos
sensores em papel de baixo custo, simples e
rápidos para a detecção colorimétrica de
glicose, creatinina, nitrito, ácido úrico e uréia
para a aplicação futura em diagnósticos
clinicos menos invasivos, como a saliva.

METODOLOGIA:

Reagentes:
Os reagentes utilizados foram de grau
analítico; das seguintes empresas: Synth®;
Sigma-Aldrich®; NEON Reagentes Analíticos®

e Quimis®. Os kits de testes enzimáticos foram
obtidos da Vida Biotecnologia®.

Confecção dos dispositivos:
Os dispositivos foram fabricados de duas
maneiras. Primeiro, utilizando uma cortadora a
laser (Router Laser, Multivisi 50W), folhas de

papel filtro foram vedadas de um dos lados com
fita adesiva e foram cortados spots de 1 cm de
diâmetro. Em seguida, sobre uma folha sulfite,
foram fixados 24 spots na formatação 3x8.
Assim, a região hidrofílica do dispositivo é
delimitada fisicamente pelo tamanho do spot.

Também fabricou-se dispositivos
utilizando papel de filtro qualitativo e uma
impressora comercial de cera (Xerox ColorQube
8570). Foram impressos spots de 1 cm de
diâmetro, na formatação de 3x8. Após a
impressão, o conjunto papel e cera foi aquecido
em uma prensa térmica a 100 ºC por 1 minuto
para promover a fusão da parafina de forma a
penetrar pelas fibras do papel,
hidrofobizando-as tridimensionalmente e
delimitando as regiões hidrofílicas. Por fim,
impermeabilizou-se o verso dos dispositivos
utilizando papel parafilm e outra folha sulfite. O
conjunto foi aquecido novamente na prensa
térmica criando um dispositivo mais rígido e
com três camadas.

Testes Colorimétricos
A detecção de glicose foi feita baseada

na reação enzimática utilizando a Glicose
Oxidase (GOx), que na presença de oxigênio,
forma peróxido de hidrogênio. Este, por ação da
peroxidase, forma quinoneimina, um composto
de cor rosada. O reagente utilizado consiste em:
tampão fosfato (100 mmol/L; pH = 7,5);
4-aminoantipirina (0,3 mmol/L); fenol (10
mmol/L); peroxidase > 1,5 KU/L e GOx > 15
KU/L. Pingou-se 20 μL deste reagente mais 5
μL de uma solução de GOx (4 U/μL). Então, o
dispositivo foi colocado na estufa a 37 ºC por 20
minutos. Em seguida, foram feitas adições de 10
μL das soluções de glicose na faixa de
concentração de 0,005 até 3,5 mmol/L. O
resultado colorimétrico foi adquirido após 15
minutos da última adição.

A detecção colorimétrica de nitrito pelo
método de Griess forma um azo-composto de
cor rosa12,16. Em cada spot foram adicionados 5
µL de dicloridrato de N-Naftil etilenodiamina
(NED; 0,01 mol/L) e sulfanilamida (0,05 mol/L,
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preparada em solução de HCl 1,2 mol/L). O
dispositivo foi colocado na estufa a 50 ºC por 5
minutos. Em seguida, foram feitas adições de 10
µL de soluções de nitrito na faixa de 2 a 150
µmol/L. Por último, foram feitas fotos do
dispositivo após 15 minutos da adição de nitrito.

O ácido úrico em presença de uricase e
oxigênio forma peróxido de hidrogênio. Então a
peroxidase catalisa a redução do peróxido,
oxidando o ácido 3,5-dicloro-2-hidroxibenzeno
sulfonato (DHBS) e 4-aminoantipirina, que
forma o composto quinoneimina. Os reagentes
utilizados consistiram em: tampão fosfato (50
mmol/L; pH = 7,5); 4-aminoantipirina (0,3
mmol/L); DHBS (0,34 mmol/L); peroxidase
(2,5 KU/L), uricase (450 U/L) e azida sódica
(0,05% m/v). Pingou-se 40 µL da mistura de
reagentes, esperou-se 20 minutos e adicionou-se
10 µL de ácido úrico na faixa de concentração
de 100 a 700 μmol/L. O resultado colorimétrico
foi adquirido após 30 minutos.

O teste para creatinina foi desenvolvido
a partir da reação de Jaffé17 (picrato em meio
fortemente alcalino). Adicionou-se 10 µL de
solução de ácido picrico (10 mmol/L) e 10 µL
de solução de NaOH (1 mol/L). Esperou-se 20
minutos para que os reagentes secassem a
temperatura ambiente. Então foram adicionados
10 µL de diluições de creatinina (25-175
µmol/L). O resultado analítico foi obtido após
10 minutos da adição dos analitos.

Para a ureia, utilizou-se um terceiro
método enzimático baseado na urease que
hidrolisa o analito em meio aquoso formando
amônia. Esta reage com salicilato e hipoclorito
de sódio em meio básico formando uma solução
de cor verde. Os reagentes utilizados
consistiram em: reagente tampão - tampão
fosfato (50 mmol/L; pH = 6,00), etilenodiamino
tetra-acético (EDTA - 2 mmol/L), salicilato
sódico (60 mmol/L), nitroprussiato de sódio (3,2
mmol/L) e azida sódica (0,01 % p/v); reagente
de cor - hipoclorito sódico (140 mmol/L) e
hidróxido de sódio (150 mmol/L); reagente
enzimático - azida sódica (0,095% p/v) e urease
(30 KU/L). Misturou-se os reagentes tampão e

enzimático na proporção 25:1. Pingou-se 15 µL
da mistura em cada spot e 15 µL do reagente de
cor. Esperou-se 10 minutos para secar em
temperatura ambiente. Adicionou-se 10 µL das
soluções de uréia na faixa de concentração de 1
a 7 mmol/L. O resultado colorimétrico foi
adquirido após 30 minutos.

Também foram feitos testes para avaliar
a interferência de outros compostos presentes
em saliva e urina humanas: ácido lático e ácido
ascórbico, além dos cinco analitos em questão.
Foram feitos 3 dispositivos (para glicose, ácido
úrico e creatinina), aos quais adicionou-se os
respectivos reagentes do teste específico. Depois
adicionou-se 10 µL de cada interferente na
concentração de 5 mmol/L para os estudos de
nitrito e creatinina; e 6 µL de cada interferente a
2,5 mmol/L para a glicose. No caso da
creatinina, a base utilizada foi trocada por
carbonato de sódio (1 mol/L), a fim de
desacelerar a reação a tempo de se obter o
resultado colorimétrico. As imagens foram
obtidas nos mesmos intervalos de tempo
referentes aos testes específicos.

Análises Colorimétricas
Os resultados colorimétricos foram

extraídos com auxílio do software GNU Image
Manipulation Program (GIMPⓇ). Fotografou-se
os dispositivos com a câmera de um aparelho
celular Samsung S20 FE à distância focal e
luminosidade controlados por uma caixa de
dimensões 32x20,5x8,5 cm. A iluminação
interna da caixa era realizada por LEDs brancos
dispostos lateralmente de forma a proporcionar
iluminação homogênea. Com o GIMPⓇ, foi
possível obter as porcentagens de coloração de
cada um dos spots nos sistemas RGB (inglês
para: vermelho, verde e azul) e CMYK (inglês
para: ciano, magenta, amarelo e preto). O
tratamento de dados foi realizado utilizando o
OriginLab.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Para o nitrito, o resultado analítico
obtido analisando o padrão de cor magenta
(Figura 1) apresentou coeficiente de correlação
R2=0,99. A faixa linear foi expandida com
sucesso de 2 μmol/L até 150 μmol/L, contendo
os valores relevantes clinicamente (<16
μmol/L). Em relação aos testes de seletividade,
nenhuma das espécies apresentou interferência
significativa, uma vez que foram observadas
variações de cores de -0,8% a 1,8%.

Figura 1: Imagem digital do teste
colorimétrico para o nitrito e sua respectiva
curva analítica: y = 0,13x + 0,002 (R2=0,99).

Com o teste da creatinina (Figura 2),
apesar de apresentar coloração amarelada, o
melhor resultado analítico foi obtido a partir do
tom magenta. O sensor desenvolvido se
mostrou sensível para a faixa de concentração
compatível com análises clínicas. Em relação
aos testes de seletividade, nenhuma das
espécies avaliadas apresentou falso positivo e
foram evidenciadas apenas supressão de cor do
resultado analítico em porcentagens de -6,2% a
-12,6%.

O teste colorimétrico para detecção da
glicose (Figura 3) apresentou uma correlação
linear com o aumento da concentração de
glicose na faixa de 0,005 mmol/L até 1,0
mmol/L. Valores superiore apresentaram
saturação da resposta, o que é esperado para
ensaios enzimáticos. Sendo assim, a faixa
linear é compatível com os níveis de glicose

nos fluidos de interesse (saliva e urina) e
portanto apresenta relevância clínica. Em
relação aos testes de interferência, os outros
analitos aparentam causar supressão de cor do
resultado analítico em porcentagens mais
significativas que para os testes anteriores (de
-6,9% a -25,4%).

Figura 2: Imagem digital do teste
colorimétrico para a creatinina e sua respectiva
curva analítica: y = 0,065x + 1,87 (R2=0,95).

Figura 3: Imagem digital do teste
colorimétrico para a glicose e sua respectiva
curva analítica: y = 10,24x + 0,94 (R2=0,95).

O teste do ácido úrico não apresentou
resposta colorimétrica significativa até 400
μmol/L. Foi possível verificar que o método
apresentou detectabilidade e uma correlação
linear com o aumento de concentração do
analito no intervalo de 500 até 700 μmol/L. A
faixa de concentrações analisada é compatível
com os níveis de ácido úrico em fluídos
biológicos, entretanto a faixa linear está acima
das concentrações salivares estabelecidas para
indivíduos saudáveis e muito inferior às
quantidades estimadas de excreção na urina.
Assim, maiores estudos para esta espécie serão
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ainda realizados visando obter melhores
parâmetros analíticos.

Os resultados obtidos para o teste da
uréia ainda não são significativos. Foram
realizados testes em concentrações de ureia na
faixa de concentração de 2 a 10 mmol/L.
Notou-se coloração esverdeada do resultado
colorimétrico, porém não há distinção visual
entre o branco analítico e os spots com
amostras. Desta forma ainda estamos
realizando testes de otimização para este
bioensaio.

CONCLUSÕES:

Com os resultados apresentados, foi possível
realizar estudos de detecção e quantificação
para três importantes biomarcadores do status
de saúde humana (glicose, creatinina, nitrito)
na faixa de concentrações relevantes
clinicamente utilizando reações colorimétricas
em spots de papel de filtro e câmera de celular
como detector portátil e acessível. Os métodos
propiciam análises rápidas (cerca de 30
minutos) e demonstraram uma boa seletividade
em relação aos principais metabólitos
encontrados em biofluidos humanos. Já os
bioensaios para a detecção colorimétrica de
ácido úrico e ureia ainda apresentaram
respostas analíticas pouco sensíveis e estáveis e
maiores estudos de otimização e seletividade
para os métodos serão realizados em breve.
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