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Introdução 

A dengue é uma doença viral originário do sudeste 
da Ásia, que ocorre principalmente em climas 
tropicais e subtropicais do mundo. O vírus da 
dengue é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, 
que infecta cerca de 50 a 100 milhões de pessoas 
anualmente

1
. O mosquito Aedes aegypti apresenta 

ácido xanturênico (AX) em abundância no seu 
intestino e atua como um importante antioxidante. 
Muitos relatos sugerem que o ácido xanturênico 
pode desempenhar um papel importante no estágio 
patogênico de várias doenças, incluindo câncer de 
bexiga, diabetes, artrite reumatóide, doenças de 
pele, e catarata em animais em humanos

2
. Dentre 

os dispositivos recentemente introduzidos em 
laboratórios de análise os mais baratos são os de 
papel. Eles são fáceis de usar, requer pequenos 
volumes de reagentes e amostra, fornece uma 
análise rápida, são descartáveis e podem ser feitos 
de materiais de substrato renováveis. O objetivo 
desse trabalho é o desenvolvimento de um sensor 
químico para a detecção e quantificação de AX em 
plataformas de papel, indicando desta forma sua 
candidatura no estudo desse analito. 

Resultados e Discussão 

De posse do tamanho do dispositivo, foram 
definidos os volumes do analito e do reagente, com 
o intuito de obter a melhor resposta para o 
dispositivo desenvolvido.  Durante as análises, 0,5 
µL da solução de Fe

2+
 foram adicionados nas áreas 

(A1 e A2) e em seguida foi adicionado 5,0 µL do 
ácido xanturênico na área B. Após a reação do ácido 
com Fe

2+
 (formação do complexo) foi delimitado 

uma zona reacional (C1 e C2), onde se obteve as 
respostas referente a mudança de coloração (Figura 
1). 

 
 

Figura 1: Modelo esquemático do dispositivo. 

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes aos 
limites de detecção, quantificação e o coeficiente de 
correlação linear, obtidos a partir das curvas 
analíticas, por meio das diferentes cores. Esses 
resultados indicaram qual dos papéis apresentou 
melhor resposta para o sistema proposto. 

Tabela 1. Comparação dos três dispositivos vs. 
Concentração de Fe

2+
. 

LD= limite de detecção; LQ= limite de quantificação; r= 
coeficiente de correlação linear. 

 
Os resultados da Tabela 1 indicam que o papel 
cromatográfico apresentou resultados menos 
satisfatório para todas as cores empregadas, além 
de não ter sido possível detectar o complexo por 
meio da cor CIANO na faixa de concentração 
estudada. Contudo, ao se utilizar os papéis 
quantitativo e qualitativo os valores de LD, LQ e r 
obtidos foram semelhantes, indicando serem mais 
vantajosos para a elaboração do dispositivo.  

Conclusões 

Os resultados indicaram que o tipo de papel utilizado 
para a fabricação do sensor químico influencia na 
determinação do AX, com variações na média da 
intensidade das cores analisadas para os três 
papéis. Além disso, as diferentes cores analisadas 
também contribuem na determinação do analito.  
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Variação 
de 

[Fe
2+

] 

Papel 
Quantitativo 

Papel 
Qualitativo 

Papel 
Cromatográfico 

CMYK 

LD 2,92x 10
-4

M 2,35x10
-4

M 3,29x10
-4

M 

LQ 9,73x 10
-4

M 7,84x10
-4

M 1,11x10
-3

M 

r 0,997 0, 998 0,993 

CIANO 

LD 3,86x 10
-4

M 3,49x10
-4

M - 

LQ 1,28x 10
-3

M 1,17x10
-3

M - 

r 0,969 0,959 - 

MAGENTA 

LD 7,15x 10
-4

M 7,0x10
-4

M 1,59x10
-3

M 

LQ 2,38x 10
-3

M 2,33x10
-3

M 5,31x10
-3

M 

r 0,976 0,988 0,983 

PRETO 

LD 2,63x 10
-4

M 3,75x10
-4

M 2,84x10
-4

M 

LQ 8,77x 10
-4

M 1,25x10
-3

M 9,47x10
-4

M 

r 0,984 0,997 0,994 


