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RESUMO 

 

 

O bisfenol A (BPA) é um composto amplamente difundido no ambiente, presente na gênese 

de plásticos e resinas, como o cloreto de polivinil (PVC). Sua estrutura química contém 

monômeros associados que em temperatura elevada, o torna um importante contaminante 

ambiental.  O BPA está presente na água, solo e plásticos utilizados na indústria. A sua 

entrada no organismo ocorre por via oral ou intradérmica, atuando como um interferente 

endócrino, uma vez que se liga aos receptores de estrogênio, mimetizando a ação do 

hormônio (xenostrógeno). O efeito do BPA é identificado como sendo fator desencadeador da 

síndrome metabólica, desenvolvimento fetal anormal, infertilidade, distúrbios na glândula 

tireóide, dentre outros. O objetivo do presente trabalho foi realizar o levantamento 

bibliográfico e analisar quais os métodos analíticos mais utilizados na detecção e 

quantificação de BPA. Foram encontrados 33 trabalhos relacionados ao tema, comparando os 

métodos, as amostras utilizadas e as correlações com alterações endócrinas. A pesquisa 

bibliográfica foi feita através de buscadores de literatura especializada:PubMed, Scielo e 

Lilacs . Foram utilizados como critérios de inclusão, os artigos que abordavam a dosagem de 

BPA em amostras de soro, plasma e urina, em humanos.Conclui-se através do presente 

levantamento que a amostra mais usual de dosagem do BPA é urina, já o líquido onde a 

dosagem é mais sensível e específica é o plasma. O método mais eficiente de dosagem, e 

também mais caro é IDLC-MS/MS. A metodologia mais frequentemente utlizada na dosagem 

do BPA é a HPLC-MS/MS, enquanto o método mais barato de dosagem do BPA foi o ELISA 

sanduíche realizado no soro. 

 

Palavras-chave: BPA, xenoestrógeno, interferentes endócrinos, métodos de dosagem, 

amostra biológica humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

Bisphenol A (BPA) is a widely-diffused compound in the environment, present in the genesis 

of plastics and resins such as polyvinyl chloride (PVC). It´s chemical structure contains 

associated monomers which at high temperature dissociates, making it an important 

environmental contaminant. BPA is present in water, soil and plastics used in industry. It can 

contaminate the human body orally or through the skin, acting as an endocrine disruptor, 

since it binds to estrogen receptors, mimicking the hormone action (xenoestrogen). BPA is 

identified as a triggering factor of the metabolic syndrome, abnormal fetal development, 

infertility, disorders in the thyroid gland, among others. The objective of the present study 

was to carry out a bibliographic survey and to verify which analytical methods are the most 

used in detection and quantification of BPA. There were 33 papers related to the topic, from 

these were compared the analytical methods, the samples collected and the correlations with 

endocrine alterations. The bibliographic research was done through specialized literature 

searchers: PubMed, Scielo and Lilacs. The inclusion criteria were articles that addressed the 

dosage of BPA in serum, plasma and urine samples in humans.In conclusion, the present 

survey found that the most usual sample collected to measure BPA is urine, which was the 

biological liquid with highest sensitivity and specificity is plasma. The most efficient method, 

and also the most expensive, was IDLC-MS / MS. The most frequently used methodology for 

BPA evaluation was HPLC-MS / MS, while the cheapest method was the sandwich ELISA 

performed in serum. 

 

Key-Words: BPA, xenoestrogen, endocrine disruptors, dosage methods, human biological 

sample. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 BISFENOL A 

 

 O Bisfenol A (BPA) é um composto amplamente utilizado na indústria atualmente, 

porém sua síntese ocorreu pela primeira vez em 1891 pelo químico russo Aleksandr P. 

Dianin, que o sintetizou a partir da ligação de grupamento fenol com acetona em catalização 

ácida. Inicialmente,não havia interesse na exploração comercial do composto até a década de 

1930. Em 1936 houve a publicação de um icônico estudo de um grupo de pesquisadores da 

University of London, nesse estudo eram descritos diversos compostos sintéticos com 

propriedades estrogênicas (xenostrógenos), dentre esses estava presente o BPA (DODDS, E. 

C.; LAWSON, W. 1936). A indústria farmacêutica da época estava interessada no 

desenvolvimento de drogas com efeito estrogênico, com o propósito terapêutico de combater 

problemas associados à menopausa, gravidez e menstruação (VOGEL, S. A et al.; 2009). 

 O Bisfenol A, todavia, apresenta curva dose-resposta significativamente menor em 

relação a outros xenostrógrenos, sendo rapidamente excluído como opção farmacológica pela 

indústria da época, que encontrou no dietilestilbestrol (DES) a droga ideal. O DES foi muito 

utilizado por mulheres grávidas na década de 40/50, com o intuito de diminuir o risco de 

abortos espontâneos. Após 30 anos, o medicamento foi proibido e banido do mercado, no ano 

de 1979, depois que estudos longitudinais mostraram associação de seu uso com 

desenvolvimento de câncer vaginal nas filhas de usuárias do composto (HERBST, A. L et al.; 

1971). 

 Dado o presente contexto, o BPA não foi utilizado pela indústria farmacêutica, porém 

com o desenvolvimento das primeiras resinas epóxi de revestimento passou a ser essencial na 

fabricação de plásticos. As primeiras resinas foram criadas na primeira metade da década de 

1950 e rapidamente encontraram diversos usos no mercado, sendo produzidas em massa. As 

resinas ofereciam revestimento e proteção a ligas metálicas, latas, encanamentos e até resinas 

dentárias. Em 1957 foi observado que o BPA poderia ser usado também na forma de 

polímeros, não apenas em sua forma isolada, como era o caso na formação de resinas. Em sua 

forma de polímero o BPA gerava um policarbonato plástico claro e forte, com utilidade 

diversa na indústria plástica. O uso desse material foi difundido no desenvolvimento de 

equipamentos eletrônicos, carros, equipamentos de segurança, dentre outros.  Estimou-se, em 
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2009, que a produção mundial do composto alcançou 2.7 bilhões de kg ao ano (VOGEL, S. A. 

2009). 

O BPA é um contaminante da água, solo e alimentos, havendo exposição por via 

tópica ou oral ao composto (ARNOLD, S. M et al.; 2013). Devido sua importância e 

ubiquidade, alguns órgãos governamentais passaram a determinar doses seguras de exposição 

ao composto de modo a prevenir efeitos tóxicos. O Food and Drug Administration (FDA), 

nos EUA, adotou como dose segura 50 µg/kg/dia (ZHANG, Y et al.; 2017), porém a 

European Food Safety Autority (EFSA) ditou 4µg/kg/dia como dose segura, a partir de 2015 

(GUNDERT-REMY, U. 2017). Isso ocorreu após revisão de estudos que apontaram que altas 

doses de BFA estavam associadas a efeitos desreguladores endócrinos, levando a distúrbios 

de função sexual masculina (FENG, M. J et al.; 2017) e correlação com maior incidência de 

câncer de próstata e de mama (TSE, L. A et al.; 2017). O BPA tem efeito mitogênico na 

tireóide, podendo também estar envolvido no desenvolvimento de malignidade tireoidiana. 

(FURLANETTO, T. W et al.; 2001; MANOLE, D et al.; 2001). É estimada que na população, 

em geral, a exposição ao BFA diária no sangue humano (plasma e soro) seja de 10-9M ou 0.3 

a 4.4 ng/ml (VOM SALL, F et al.; 2014), sendo que essa exposição é maior, em média, nas 

crianças, cuja concentração de BPA pode ser de 0,1 a 13ng/ml/dia (GEENS, T et al.; 2009; 

CORRALES, J et al.; 2015). Apesar da toxicidade do composto, é crescente a pesquisa dos 

seus efeitos em diferentes doses de exposição consideradas seguras à população, 

correlacionando-as com desenvolvimento púbere, gestacional e ou desenvolvimento de 

anormalidades endócrinas e reprodutivas (DE-KUN, L et al.; 2011; MIAO, M et al.; 2017; 

WOODS, M. M et al.; 2017). 

 

1.2 ESTRUTURA QUÍMICA E MECANISMO DE AÇÃO DO BPA 

 

 A estrutura química do Bisfenol A é a representada na figura 1, sendo seu nome 

derivado do duplo grupamento fenol presente em sua estrutura. Sua fórmula molecular é 

C15H16O2. É possível perceber na mesma figura (Figura 1) a diferença estrutural do composto 

em relação ao estrogênio. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H16O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H16O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H16O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H16O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H16O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H16O2
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Figura 1: Estruturas químicas de 17-β-estradiol, à esquerda, e BPA, à direita - Fonte: Adaptado de 

PubChem (2018)   
 

 O BPA age se dissociando de sua forma de polímero em água ou em condições de 

elevação da temperatura ambiente (ARNOLD, S. M et al.; 2013), ingressando no organismo 

por via tópica ou oral. A contaminação pelo composto pode ocorrer por meio de papéis 

térmicos usados na formulação de recibos e notas fiscais em contato com a pele de pessoas 

envolvidas na emissão dessas notas. No corpo, alcança rapidamente a corrente sanguínea, 

agindo, principalmente, por meio de receptores de estrogênio. 

 O BPA atua como um interferente endócrino mimetizando a ação do estrogênio, tanto 

pela via clássica como pela não clássica (ZHANG, Y et al.; 2017). A via clássica (figura 2) é 

representada quando o 17-β-estradiol (E2) que é forma ativa do estrogênio, liga-se a 

receptores α e/ou β intracelulares. O E2 se difunde através da membrana plasmática até a 

região do núcleo e se liga a receptores nucleares ER α e/ou ER β, formando dímeros. Esses 

receptores podem também ser encontrados no citoplasma e após reconhecerem o ligante 

serem translocados ao núcleo. Os dímeros são formados após a interação do E2 com os 

receptores, o que promove sua ativação. As isoformas α e β ativas dos receptores, atuam no 

núcleo como fatores de transcrição, ligando-se em regiões específicas do DNA denominadas 

elementos responsivos ao estrogênio (ERE´s) e estimulando ou inibindo a transcrição 

(HELDRING, N et al.; 2007). 

 A via não clássica (Figura 2) de sinalização é ativada quando o E2 se liga a um 

receptor transmembrana, denominado GPR30, associado à proteína G (REVANKAR, C. M et 

al.; 2005). Após o reconhecimento de seu ligante, ocorre ativação e mudança conformacional 

da proteína G, com conseqüente ativação de adenilil ciclase. Uma vez ativada, esta catalisa a 

reação de formação de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) que se liga subunidade 
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reguladora da proteína quinase A (PKA), ativando-a. A PKA fosforila proteínas citosólicas, 

regulatórias do núcleo ou de membrana da célula. A via não clássica é referenciada como a 

principal responsável por alterações não genômicas em células responsivas ao estrogênio, por 

ativar vias rápidas de sinalização em cascata intracelular (FILARDO, E. J et al .; 2002; 

THOMAS, P et al.; 2005). 

 

 

Figura 2 – Via clássica e não clássica de sinalização do estrogênio. PKA: proteína quinase A; PKC: 

proteína quinase C ER: receptor de estrogênio (α ou β);ERE: elemento responsivo ao estrogênio;ERK 

1/2: quinases reguladas por sinal extracelular 1 e 2; RTK: receptor tirosina quinase; Ras: pequena 

proteína GTPase; Sos: proteína Son of Sevenless; Gbr2: Proteína 2 ligada receptor de fator de 

crescimento; PI3K: fosfoinositídeo 3-quinase; Akt: proteína quinase B, também chamada de PKB. 

Fonte: Adaptado de TOHIDI (2010). 
 

              Conforme previamente citado, o BPA possui afinidade pelos receptores de 

estrogênio. Dentre eles, os receptores de via clássica α e β, o receptor GPR30 de via 

alternativa, além de receptores cuja função ainda não é elucidada, porém também estão 

relacionados ao estrogênio, como ERRγ, que tem alta concentração na placenta.Além disso, 

os receptores de andrógenos (AR) quanto a capacidade de ligação com o BPA, pois são 

receptores similares em estrutura e mecanismo de ação aos receptores de estrogênio ER α e 

ER β. Os receptores de andrógenos são receptores intracelulares que ao reconhecerem uma 

determinada molécula por um sítio ligação, translocam-se ao núcleo, reconhecendo regiões 

específicas do DNA e atuando como fatores de transcrição. Esses receptores ligados à seu 
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ligantes estimulam ou inibem a expressão gênica, uma vez que estão ligados em regiões do 

DNA denominadas elementos responsivos aos andrógenos (AREs )(TAN, M. H et al.; 2014). 

Outras duas evidências que apontam os ARs como possíveis alvos moleculares do BPA são 

estudos de modelos computacionais. Tais estudos apontam o composto como capaz de se ligar 

aos mesmos resíduos de aminoácidos que a testosterona na estrutura do receptor (KOLSEK, J 

et al.; 2015; REHAN, M et al.; 2015; YANG, Y. C et al.; 2016). Estudos in vitro com gene 

repórter apontaram BPA como sendo antagonista da ação dos receptores ARs, inibindo a 

translocação para o núcleo do receptor ligado à testosterona (LEE, H. J et al.; 2003). Dadas 

essas evidências moleculares, é proposto que o BPA também possa interagir com os 

receptores de andrógenos. 

 

1.3 EFEITOS DO BPA SOBRE O SISTEMA ENDÓCRINO 

 

 Há vários estudos relatando o efeito do BPA sobre o sistema endócrino, 

principalmente sobre o sistema reprodutor. Sabe-se que há correlação de níveis aumentados 

de BPA com infertilidade em homens e mulheres, levando a alterações na espermatogênese e 

produção de hormônios sexuais femininos e masculinos (HUO, X et al.;  2015; RASHIDI, B. 

H et al.; 2017; RADWAN, M et al.; 2018; TIAN, Y. H et al.; 2018). 

 

1.4 EFEITOS DO BPA SOBRE A GESTAÇÃO 

 

 O período pré-natal, assim como o de desenvolvimento neonatal, são períodos 

especialmente vulneráveis a ação de desreguladores endócrinos. Durante o crescimento fetal a 

ação de hormônios sexuais é essencial ao desenvolvimento do trato reprodutivo de maneira 

adequada (BIGSBY, R et al.; 1999). Diversos estudos in vivo, utilizando camundongos 

expostos a concentrações abaixo da concentração segura (50 µg/kg/dia), mostraram que 

efeitos deletérios estavam correlacionados à exposição gestacional e neonatal ao BPA. Dentre 

os efeitos mencionados, destacam-se a alteração generalizada de sensibilidade ao estrogênio 

em tecidos como a glândula mamária, além de dimorfismo sexual precoce (RUBIN, B. S et 

al.; 2011). Maior incidência de câncer de próstata em prole cuja gestação houve exposição a 

pequenas dosagens de BPA também foi observada em modelo animal (RAMOS, J. G et al.; 

2001; HO, S. M et al.; 2006). Em relação a fetos humanos, uma constatação mais direta de 

que BPA pode ter influência no desenvolvimento está presente no fato de que o composto tem 

a capacidade de atravessar a barreira placentária em sua forma livre (BALAKRISHNAN, B et 
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al.; 2010). O BPA é excretado do corpo humano conjugado ao ácido glucurônico na urina, ao 

atravessar a barreira placentária em sua forma livre, está continuamente em contato com o 

feto, que não possui capacidade de metabolização. Os receptores  γ associados ao estrogênio 

(ERRγ), uma subfamília de receptores nucleares cujos ligantes endógenos e função no 

organismo são desconhecidos, têm alta afinidade pelo BPA a nível nanomolar, além de 

estarem amplamente distribuídos ao longo da placenta humana (NAHAR, M. S et al.; 2015). 

Um artigo publicado em 2005, no periódico Human Reproduction, associou a exposição à 

BPA com a ocorrência de abortos em mulheres com histórico de interrupção da gravidez no 

primeiro trimestre, em comparação com população controle sem histórico de problemas 

reprodutivos (SUGIURA-OGASAWARA, M et al.; 2005). 

 Diversos estudos epidemiológicos também apontam o BPA como sendo um composto 

correlacionado ao desenvolvimento de diabetes melitus gestacional 

(CHARATCHAROENWITTHAYA, N et al.; 2015; SHAPIRO, G. D et al.; 2015; WANG, X 

et al.; 2017). Também é relatado o efeito do BPA em níveis abaixo da dose tóxica, 

correlacionado ao aumento da resistência à insulina e a diminuição dos níveis de 

adiponectina; fatores de risco ao desenvolvimento de Diabetes tipo 2 (WANG, X et al.; 2017). 

Alguns estudos também correlacionam o aumento dos níveis séricos de BPA, com o aumento 

do risco de pré-eclâmpsia (YE, Y et al.; 2017). 

 

1.5 EFEITOS DO BPA SOBRE A PUBERDADE E SISTEMA REPRODUTOR 

 

 O período pré-puberal é também um período chave da ação hormonal no crescimento 

de um indivíduo, de forma que alteração nessa fase do desenvolvimento é fator de risco para o 

surgimento de doenças na fase adulta. A puberdade em si, para ocorrer de maneira salutar, 

depende de um fino balanço regulatório entre hormônios andrógenos e estrógenos cuja 

finalidade é a maturação sexual do indivíduo. Além disso, há ação de fatores de crescimento 

que levam a maturação de órgãos e regiões somáticas do corpo (MANTOVANI, A et al.; 

2014). A principal ativação endócrina decorrente do período da puberdade é a ativação do 

eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, pela secreção pulsátil do hormônio liberador de 

gonadotrofina (GnRH), eixo esse que encontra-se reprimido durante a infância 

(MOURITSEN, A et al.; 2010). A secreção hipotalâmica de GnRH pelos neurônios da região 

paraventricular ântero-ventral ocorre de maneira pulsátil. O GnRH liberado é transportado à 

glândula hipófise através de uma rede de capilares venosos, essa rede de capilares conectando 

hipotálamo e hipófise é denominada sistema porta-hipofisário. O GnRH têm como alvo 
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células presentes na região mais anterior da hipófise, denominada adeno-hipófise, cujas 

células produzem o hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH). O 

FSH e o LH são hormônios essenciais na puberdade, já que estão correlacionados ao 

desenvolvimento e maturação sexual do indivíduo, além de influenciarem diretamente a 

produção dos hormônios: progesterona, estrogênio e testosterona.  

 Os hormônios FSH e LH tem diferentes funções na maturação sexual masculina e 

feminina. Em homens, o FSH é importante por induzir a formação de espermatócitos 

secundários e a produção da proteína ligadora de andrógenos (ABP) nas células de Sertoli. A 

ABP se liga à testosterona (T) e di-hidrotestosterona (DHT). Desse modo o FSH estimula o 

acúmulo de andrógenos no epitelio dos túbulos seminíferos e estimula espermatogênese 

(HANSSON, V et al.; 1976). Nas mulheres o FSH é importante para o desenvolvimento do 

folículo ovariano, pois inibe a apoptose dessas células, estimulando a produção de estrogênio 

e a ovulação. O LH é um hormônio essencial à produção de andrógenos, pois estimula em 

homens a secreção dos hormônios desidroepiandrosterona (DHEA), androstenediona e a 

própria T. O LH estimula a produção desses hormônios por estimular a produção da enzima 

20, 22 – desmolase, essencial para a síntese dos andrógenos. O LH em mulheres é um 

hormônio que estimula o desenvolvimento de células da teca ovariana que são responsáveis 

pela produção de progesterona e precursores moleculares do E2. No pico ovulatório, o LH e o 

E2 atingem seus níveis mais altos, o que é essencial para manutenção do corpo lúteo a partir 

do folículo de Graaf (RAJU, G. A. R. 2013). 

 É importante ressaltar que os hormônios produzidos por ovários e testículos, E2 e T, 

respectivamente, fazem feedback negativo, de modo a inibir a secreção pulsátil de GnRH, 

desse modo inibindo a secreção de LH e FSH, tal como representado pela Figura 3 

(DAMIANI, D. 2014). 

 Não está esclarecido o mecanismo molecular que leva ao desencadeamento da 

puberdade, porém algumas moléculas parecem estar correlacionadas de maneira estimulatória 

aos neurônios produtores de GnRH, como é o caso da kisspeptina (Kp) (Figura 3) (TENA-

SEMPERE, M. 2010). A Kp é uma molécula que possui maior concentração em meninas, o 

que explica a menor idade puberal nelas, bem como a maior incidência de puberdade precoce 

em relação a meninos (BIANCO, S. D. 2012).  

 O BPA está relacionado com puberdade precoce em indivíduos com maior peso 

corporal, isso é explicado pelo composto também possuir propriedades obesogênicas 

(LEONARDI, A et al.; 2017). O mecanismo molecular proposto para a explicação da maior 

correlação de BPA com puberdade precoce estaria na sua capacidade de se ligar aos 
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receptores de estrogênio, mimetizando o seu efeito, de modo a ser um dos fatores que 

levariam a ativação precoce dos pulsos do eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal (SHELBY, 

M. D. 2008). Alguns estudos moleculares também apontam que BPA pode ter a capacidade de 

induzir a produção da Kp (MUELLER, , J, K; HEGER, S. 2014; MINATOYA, M et al.; 

2018). 

 

 

Figura 3 – Representação do Eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal e sua regulação. LH: hormônio 

luteinizante; FSH: hormônio folículo estimulante. Fonte: Adaptado de YEO (2016). 
 

 Vários são os efeitos sobre o sistema reprodutor que a literatura aponta como sendo 

correlacionados com o BPA, tanto do sistema reprodutor masculino quanto feminino. 

Algumas investigações a respeito dessa correlação incluem maior incidência de condições e 

parâmetros clínicos como síndrome do ovário policístico (RASHIDI, B. H et al.; 2017), 

disfunção sexual masculina (DE-KUN, L et al.; 2011), qualidade do sêmen (TIAN, Y. H et 

al.; 2018), endometriose (COBELLIS, L et al.; 2009), amenorréia e hiperprolactinemia 

(TAKEUCHI, T et al.; 2004). Dado o contexto anterior é possível perceber na literatura 

correlação positiva entre maiores níveis séricos e urinários de BPA com o aumento da 

incidência de disfunções sobre o sistema reprodutor. 
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1.6 EFEITOS DO BPA SOBRE A GLÂNDULA TIREÓIDE: 

 

 A tireóide está localizada na região cervical anteriormente à traquéia, é composta por 

dois lobos, ligados pelo istmo. A glândula tem formato de borboleta e é envolta por uma 

cápsula cartilaginosa e vários capilares sanguíneos. Sua principal função é a produção dos 

hormônios tireoidianos (HTs): T3 (Triiodotironina) e T4 (Tetraiodotironina) (DI LAURO, R et 

al.; 2004). Os HTs agem de modo a aumentar a taxa metabólica basal, assim sendo 

potencializam processos que demandam gasto energético no organismo e são hormônios 

essenciais ao crescimento e manutenção das funções vitais (DE SOUZA, M. A et al.; 2011). A 

glândula é formada histologicamente por folículos, cada folículo é formado por uma região 

com colóide central, envolto em células foliculares, responsáveis pela produção de T3 e T4. A 

célula parafolicular (célula C) produtora de calcitonina é outro tipo de célula que está próxima 

à região do folículo (AIRES, M. M et al.; 2012).  

O aumento no volume da tireóide é chamado de bócio e pode ter diversas etiologias 

desde hipotireoidismo, hipertireoidismo e neoplasias. Os bócios são categorizados 

diferentemente como difusos, quando envolvem o órgão como um todo, uninodulares, quando 

há presença de um único nódulo (HUGHES, K et al.; 2012) e multinodulares, quando há 

presença de múltiplos nódulos. Os bócios podem ser também tóxicos ou atóxicos, no primeiro 

caso há aumento da liberação dos HTs, já no segundo caso, a secreção dos HTs é normal 

(HUGHES, K et al.; 2012). 

 O E2 possui alguns efeitos documentados na literatura sobre o metabolismo 

tireoidiano, como por exemplo, o aumento dos níveis séricos de globulina ligadora de 

tiroxinas (TBG) que transporta T3 e T4 na circulação sanguínea (BEN-RAFAEL, Z et al.; 

1987). Além disso, o E2 tem efeito hiperplásico em células de linhagem de tireóide normal de 

ratos (FRTL-5), podendo assim ter papel no desenvolvimento de bócios (FURLANETTO, T. 

W et al.; 2001). O que mais chama atenção é o papel desse hormônio no desenvolvimento de 

neoplasias como o câncer de tireóide (MANOLE, D et al.; 2001), onde o E2 atua como um 

potente mitógeno em células tireoidianas. Portanto, moléculas que atuam na tireóide e 

possuem efeito semelhante ao estrogênio (xenoestrógenos), tal como o BPA, podem aumentar 

a incidência de neoplasias na tireóide (FURLANETTO, T. W et al.; 2001; MANOLE, D et 

al.; 2001). 

 A autoimunidade tireoidiana também é um efeito do BPA investigado. Foi feita a 

correlação entre níveis séricos dos principais anticorpos envolvidos em autoimunidades 

tireoidianas com os níveis do composto, como anticorpo anti-tireoperoxidase (anti-TPO) 
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(CHAILURKIT, L et al.; 2016). Os efeitos do BPA sobre a tireóide são campos promissores 

para serem investigados e até o momento as seguintes correlações foram apontadas: aumento 

do volume tireoidiano (WANG, N et al.; 2015), associação direta entre os níveis de T3 e 

inversa com os níveis de TSH em adultos (WANG, T et al.; 2013) e mulheres grávidas com 

aumento dos níveis séricos ou urinários de BPA (AUNG, M. T et al.; 2017).  

 

1.7 METODOLOGIAS DE DOSAGEM DO BPA 

 

1.7.1.  ENSAIO IMUNO-ENZIMÁTICO (ELISA) 

 

O ensaio imunoenzimático ELISA, do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

ou ensaio de imunoabsorção enzimática é um ensaio que se utiliza de princípios imunológicos 

em sua técnica, é um teste que pode ser utilizado para a detecção de antígenos com o uso de 

um ou mais anticorpos (MARINHO, V. L. A. 2001). O cerne do ELISA é que um dos 

componentes da ligação antígeno-anticorpo deve estar fixado em fase sólida (HEFLE, S. M et 

al.; 1995). Existem diversos tipos de ELISA, porém nos artigos analisados apenas duas 

metodologias foram aplicadas na detecção e quantificação de BPA (antígeno): ELISA 

sanduíche e ELISA competitivo. 

O ELISA sanduíche consiste na fixação primária de anticorpos específicos, não 

marcados, a um determinado antígeno de interesse, os anticorpos encontram-se em fase 

sólida, fixados a uma superfície. Em seguida, ocorre a lavagem com soluções tampão (como 

PBS) para retirada de anticorpos não fixados e resíduos que possam estar presentes na placa. 

Entre as diferentes fases do ELISA as lavagens são uma constante. Em um segundo momento 

da técnica, há adição da amostra e caso os antígenos estejam presentes na amostra utilizada, 

ocorre fixação destes na fase sólida, devido a especificidade da reação antígeno-anticorpo. Os 

anticorpos da fase sólida se ligam a antígenos específicos através de porção variável 

(específica). A terceira etapa consiste na adição de um segundo anticorpo, também específico 

para o antígeno de interesse. Um detalhe importante é que o anticorpo secundário é capaz de 

se ligar ao antígeno, porém, através de uma região diferente daquela a qual o anticorpo fixo à 

placa se liga ao antígeno. O anticorpo secundário é ligado a uma enzima reveladora, cujo 

substrato gera cor. É então adicionado o substrato da enzima presente no segundo anticorpo e 

após a ligação da enzima ao substrato, ocorre a geração de cor pela formação de produto. A 

intensidade da cor é proporcional à quantidade do antígeno pesquisado. A absorbância é 

detectada através de espectrofotometria. Variações desse método acoplam no anticorpo 
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secundário proteínas luminescentes ou fluorescentes, e a fluorescência ou luminescência é 

proporcional a quantidade de antígeno presente (HEFLE, S. M et al.; 1995). A técnica 

encontra-se demonstrada na figura 4. 

 

 

Figura 4 – Representação esquemática de ELISA sanduíche. Fonte: Adaptado de ONO (2006). 

 

O ELISA competitivo (direto) tem esse nome porque há competição de dois 

antígenos pelo sítio de ligação do anticorpo fixado em fase sólida. Em um primeiro momento 

é fixado o anticorpo específico ao antígeno de interesse à fase sólida, em segundo momento é 

adicionada a amostra de interesse e também uma solução contendo o mesmo antígeno de 

interesse, porém esse antígeno da solução está acoplado a uma enzima. Essa enzima 

reveladora converte um substrato em produto colorimétrico. Quanto maior a cor gerada, 

menor a quantidade de antígenos na amostra, pois significa que os antígenos marcados, em 

maior quantidade, estão tomando o lugar dos antígenos na amostra no sítio de ligação aos 

anticorpos fixos em fase sólida. A concentração de antígenos na amostra inversamente 

proporcional a cor gerada na reação (Figura 5) (HEFLE, S. M et al.; 1995). 
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Figura 5 – Representação esquemática de ELISA competitivo. Fonte: Adaptada de ONO (2004). 

 

1.7.2. CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PERFORMANCE (HPLC) 

 

           A cromatografia líquida de alta performance (HPLC) é uma metodologia muito 

popular cuja utilização inclui separação, identificação e/ou quantificação de analitos presentes 

em misturas. Segundo o princípio da técnica de cromatografia, a HPLC consiste na interação 

entre uma fase móvel e uma fase estacionária. Os diferentes componentes dispersos na fase 

móvel interagem com os componentes presentes na fase estacionária, isso faz com que os 

analitos presentes na mistura possuam diferentes tempos de passagem pelo sistema de 

cromatografia, o que leva a separação dos componentes (THAMMANA, M. 2016). 

           O diferencial da HPLC em relação à metodologia tradicional de cromatografia líquida 

está em alguns aspectos, dentre eles a presença de um sistema de vácuo interno, e bombas que 

exercem pressão de até 400 atmosferas, além de que as colunas cromatográficas onde ocorre a 

separação das substâncias da mistura tendem a possuir singelas dimensões (de 2,1mm a 

4,6mm de diâmetro e 30mm a 250mm de comprimento; além de pequenas partículas de fase 

estacionária, de 2 a 50μm de tamanho). Esse aspecto se difere da cromatografia líquida 

tradicional, que utiliza, geralmente, a gravidade como força motora do processo 

cromatográfico e possui diâmetros e tamanhos maiores de suas colunas (MALVIYA, R et al.; 
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2010). 

              Os diferentes componentes presentes na mistura então possuem diferentes tempos de 

retenção na coluna cromatográfica, seja devido ao tamanho molecular ou interações polares 

ou apolares com os diferentes componentes de fase estacionária. Logo, ao saírem da coluna, 

os componentes da mistura se deparam com um sistema detector, geralmente um 

espectrofotômetro nos espectros de luz ultravioleta e/ou visível (BIRD, I. M. 1989). O 

funcionamento do sistema detector é simples, baseado no princípio da Lei de Lambert-Beer, 

que em suma estabelece uma relação diretamente proporcional entre concentração da amostra 

e absorbância da mesma. Dessa forma, é possível estabelecer a concentração de um composto 

em uma amostra pelo valor de absorbância. (GORE, M. 2000). Outro sistema detector que 

pode estar acoplado à HPLC é a espectrofotometria fluorescente. Essa metodologia é utilizada 

para compostos que necessitam de alta sensibilidade em sua detecção ou tem alto grau de 

impureza, a principal diferença nos detectores de espectrofotometria de fluorescência em 

relação a convencional é o tipo de energia analisada que apresenta correlação direta com a 

concentração de um composto. O método parte do princípio que compostos incididos a um 

específico comprimento de onda tem seus elétron alterados a um estado de excitação. Elétrons 

energizados, ao perderem essa energia e retornarem ao estado de valência liberam energia 

luminosa denominada fluorescência, que é específica e identificada pelo detector, 

posteriormente processada via computador (GORE, M. 2000). A estrutura de um sistema 

HPLC é representado na figura 6. 

 

 

Figura 6 – Estrutura básica de um sistema de cromatografia líquida de alta performance (HPLC). 

Fonte: Adaptada de BIRD (1989). 
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1.7.3. CROMATOGRAFIA A GÁS (GC) 

 

A cromatografia a gás (GC) é uma técnica de quepromove a separação dos 

constituintes de uma amostra, conforme explicado anteriormente para a HPLC. A principal 

diferença da técnica é a utilização de um gás inerte (hélio ou nitrogênio) como fase móvel da 

reação, de modo que as diferentes interações da amostra com a fase estacionária produzam 

diferentes tempos de retenção na coluna cromatográfica. Dessa forma, é possível a 

discriminação dos analitos e identificação através de um sistema detector (associação com 

espectrofotometria de massa tandem: MS/MS) (PRAVALLIKA, S. 2016).  

 

1.7.4. ESPECTROFOTOMETRIA DE MASSA TANDEM (MS/MS)  

 

A espectrofotometria de massas é uma técnica que consiste na análise da relação 

massa/carga (m/z) de um analito para determinar sua abundância em uma solução (WALKER, 

J.; WILSON, K. 2005). Os compostos são primeiramente ionizados em fase gasosa, e 

posteriormente são analisados em relação à m/z, sendo os dados aferidos segregados em um 

gráfico que mostra a abundância de cada substância, como o representado na figura 7. 

 

 

Figura 7 – Exemplo de um gráfico em espectrofotometria de massa. Fonte: 

Adaptada de GLISH (2003) 

 

A relação massa/carga é dada pelo valor de massa da molécula sobre seu valor de 

carga, seja ela positiva ou negativa. Por exemplo, uma determinada molécula tem a 
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capacidade de sofrer protonação e adquirir carga positiva +1. Se essa molécula possuir o peso 

molecular (PM) de 100 daltons (Da) em seu estado neutro e sofrer protonação (ganho de 

H+em sua estrutura), seu PM se altera para 101 Da, logo, seu valor de relação m/z é dado da 

seguinte maneira [(100 + 1)/1)]. Ovalor de 101 é igual a relação m/z desse dado composto. 

Caso houvesse a perda de um próton na estrutura da molécula, haveria a formação de um 

ânion cuja relação massa/carga seriaigual a99, posto que a equação que determinaria o valor 

do módulo de m/z seria [(100-1)/-1] (WALKER, J.; WILSON, K. 2005). 

A estrutura esquematizada na figura 8mostra a segregação de funções no aparelho, 

onde a fonte de ionização é responsável por volatilizar e ionizar a amostra. A amostra em 

estado gasoso e ionizado é então adicionada a um sistema de análise de dados. 

Ascromatografias de massatêm como fundamento, o uso da propriedade m/z na discriminação 

dos analitos. Por fim, há detecção dos analitos que entram em contato com o sistema detector 

do aparelho, que está acoplado a um computador que faz a análise de dados e o gráfico 

(GLISH, G. L.; VACHET, R. W. 2003). 

 

Figura 8 – Estrutura organizacional geral de um espectrofotômetro de massa. Fonte: Adaptada de GLISH (2003). 

 

A metodologia Tandem (MS/MS) consiste em um sistema de espectrofotometria de 

massa mais específico em relação à tradicional, porque há presença de dois 

espectrofotômetros de massa acoplados. O acoplamento se explica pelo princípio do método, 

que consiste no primeiro espectrofotômetro ser um sistema seletor de um determinado 

composto com determinado valor de m/z. Em momento posterior há seleção do composto 

pelo sistema, cuja abundância já foi identificada, e nova análise em espectrofotometria no 

segundo aparelho acoplado. Todavia, antes dessa nova análise, há fragmentação da molécula 

selecionada em diversos novos fragmentos de diferentes relações m/z. A fragmentação ocorre 

numa câmara específica do aparelho e pode ocorrer de três formas: (1) Através da colisão em 

alta velocidade com um gás inerte (CID); (2) colisão em alta velocidade da molécula com 

uma superfície específica nessa câmara do aparelho (SID) e (3) fotodissociação induzida por 
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laser no aparelho. Todas essas metodologias resultam em partição da molécula em porções 

com diferentes relações m/z. Essas porções são analisadas no segundo espectrofotômetro, que 

explicita em gráfico essas diferentes relações fornecendo resultado mais acurado acerca da 

molécula identificada (GLISH, G. L.; VACHET, R. W. 2003). A figura 9 esquematiza a 

seleção de um comprimento de onda em um gráfico de espectrofotometria de massa para nova 

análise após partição molecular. 

 

Figura 9 – Seleção e fragmentação de um espectro de razão m/z em MS/MS. Fonte: Adaptada 

de GLISH (2003). 

 

Duas metodologias são empregadas como fontes de ionização em espectrofotometria 

de massa tandem: (1) ionização por electrospray (ESI) – e (2) ionização química à pressão 

atmosférica (APCI). A ESI é uma metodologia que consiste na ionização e volatização de 

uma amostra diluída em solvente. A mistura é aplicada a um pequeno capilar cujo diâmetro 

deve ser menor do que 250μm. Após esse processo há indução de corrente elétrica, cuja 

diferença de potencial deve ser de + 500V a + 4500V no líquido, através de eletrodos em 

diferentes extremidades do capilar. A diferença de potencial gera movimentação da solução e 

ionização da mesma, através de protonação ou desprotonação dos compostos. Gradualmente a 

movimentação até a outra extremidade gera partículas em aerossol devido a interação 

eletrostática, até que os íons sejam dissociados em gás, sendo conduzidos a câmara do método 

de análise dos dados (CROTTI, A. E. M et al.; 2006). A APCI consiste em um processo de 

ionização e volatilização das moléculas da amostra em meio a uma solução. Tal solução é 

exposta ao calor e a uma fina agulha que induz uma descarga de corona, que induz ionização 
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dos compostos presentes no líquido. A descarga de corona é uma descarga elétrica fraca e não 

induz volatilização do líquido, sendo responsável apenas pela geração de íons. A volatilização 

é causada por placas térmicas presentes no tubo onde ocorrem as reações da APCI por uso de 

nitrogênio (N2) (GLISH, G. L.; VACHET, R. W. 2003). O sistema analisador utilizado na 

espectrofotômetria de massa tandem é o sistema quadrupolo, que consiste na seguinte 

estrutura representada na figura 10. 

 

Figura 10 – Separação dos compostos por razão m/z em um sistema analítico quadripolo. Fonte: 

Adaptada de GLISH (2003) 

 

Essa estrutura (figura 10) É composta por quatro barras paralelas arranjadas em pares 

opostos, de modo que as barras em pares induzem corrente elétrica de mesmo polo (positivo 

ou negativo), sendo os pares de correntes elétricas opostas (caso um par seja negativo o outro 

é automaticamente positivo) associando corrente elétrica contínua e corrente elétrica 

alternada. O presente arranjo gera um sistema que pode ter sua corrente elétrica modulada. À 

depender do campo elétrico então empregado, é possível que sejam selecionados analitos que 

possuam apenas uma determinada relação m/z, pois outros acabam sendo desviados no 

decorrer do sistema quadrupolo, logo apenas analitos de interesse alcançam o detector 

(WALKER, J.; WILSON, K. 2005). 

O outro sistema analítico que é empregado na MS/MS é o sistema eletromagnético, 

onde os íons são acelerados em trajeto semi-circular sob influência de força elétrica e 

magnética. A função m/z determinará o desvio dos íons no trajeto sob influência elétrica, jáa 

interação magnética acentuará a distância entre os íons em função do raio de sua trajetória que 

tem influência direta da função massa carga. Esse caminho é percorrido até a chegada no 

detector que identifica a molécula em função dessas informações (SAVARYN, J. P.; TOBY, 

T. K.; KELLEHER, N. L. 2016). A estrutura desse sistema analítico é abordada na figura 11. 
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Figura 11 - Fonte: Separação dos compostos por razão m/z em um sistema analítico eletromagnético. E+: carga 

positiva; E-: carga negativa. Adaptada de GLISH (2003). 

 

Através das presentes estruturas, cuja automatização é sempre destacada que a MS/MS 

realiza a análise das concentrações de BPA em líquidos biológicos humanos (GLISH, G. L.; 

VACHET, R. W. 2003). 

 

1.7.5. DILUIÇÃO ISOTÓPICA (ID): 

 

A diluição isotópica (ID) é uma técnica que se utiliza de fundamentos da química. Os 

átomos possuem isótopos, moléculas cujo número atômico é igual, porém a massa é diferente, 

como por exemplo, Prótio, Trítio, Deutério (Hidrogênios cujo número atômico é igual a 1, 

porém número de massa é distinto, respectivamente: 1, 2 e 3 daltons, devido ao distinto 

número de nêutrons em seu núcleo). Cada variante isotópica possui uma proporção na 

natureza que representa a sua quantidade em relação ao outro isótopo do mesmo átomo. A 

técnica da diluição isotópica parte desse princípio, a fim de determinar a concentração de um 

determinado composto em uma solução desconhecida. As moléculas de uma mesma 

substância que possuem isótopos diferentes em sua composição, terão massa distinta, o que 

altera sua relação m/z. Para sedeterminar aconcentração de uma solução desconhecida por 

essa técnica, é adicionada uma solução de concentração conhecida do composto de interesse. 

Nessa solução conhecida há concentrado de uma de suas variantes isotópicas em relação à 

outra. A mistura é então processada e são feitas as identificações das variações isotópicas do 
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composto já que possuem diferentes m/z. Dado que os isótopos têm parte de sua concentração 

conhecida devido a adição de solução alterada, é possível saber os valores da amostra teste 

pelo desconto em concentração total de concentração adicionada. Essa técnica é importante, 

pois concentra o analito de interesse e permite a detecção com maior confiabilidade de 

substâncias traço, ou substâncias de concentração muito baixa na amostra de interesse, 

alterando parâmetros de sensibilidade (LIPSCHULTZ, F. 2008; BECKER, J. S. 2012). A 

figura 12 demonstra a concentração de um determinado analito através de diluição isotópica. 

 

 

Figura 12 – Diluição Isotópica (ID) de substância X e aumento de sua concentração total pela adição de 

isótopos. Fonte: Adaptada de BECKER (2012). 

 

Os isótopos de BPA são fabricados artificialmente pela adição de deutériono lugar de 

prótons (H+), na estrutura da molécula de BPA. Dessa forma, diversos isótopos podem ser 

utilizados na técnica.O isótopo radioativo de BPA usado foi o bisfenol AD-8 (BPA-D8), com 

a substituição de oito H+ por deutério. O peso molecular do BPA-D8 é de 236,34 g/mol em 

comparação aos 228,29 g/mol da molécula de BPA (FREDERICKSEN, H et al.; 2013). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 O BPA é um composto de grande interesse clínico, devido a sua ubiquidade e 

possíveis implicações sobre o sistema endócrino.O composto parece estar relacionado ao 

desenvolvimento da diabetes mellitus, infertilidade e doenças tireóideas, portanto, é de grande 

interesse a determinação dos níveis desse composto em amostras biológicas humanas. Esse 

estudo envolve a pesquisa bibliográfica dos artigos que descrevem os métodos analíticos mais 

utilizados para detecção, quantificação e análise do BPA em amostras biológicas (plasma, 

soro e urina) de humanos. Tal estudo é importante devido a crescente evidência de 

participação do BPA no desencadear de alterações endócrinas em humanos, logo é importante 

observar os métodos de preferência na literatura no que tange a abordagem do composto. 

3  OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 
 

Realizar o levantamento bibliográfico e revisar os métodos analíticos mais utilizados 

para detecção e quantificação do BPA em amostras biológicas (soro, urina e plasma) de 

indivíduos com distúrbios endócrinos; além de pesquisara amostra preferencial para a sua 

quantificação. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Descrever os métodos mais frequentesempregados na quantificação do BPA nas 

amostras de urina, soro e plasma. 

2) Pesquisar a amostra idealpara detecção de quantificação de BPA. 

3) Comparar a especificidade e sensibilidade dos métodos de quantificação do BPA. 

 

4 MATERIAL & MÉTODOS 

 

 Foi realizado o levantamentobibliográfico através de artigos científicos, dissertações e 

teses do período de 2000 a 2018. OS artigos foram coletados dos seguintes buscadores de 

literatura especializada: Lilacs (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde), Scielo 
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(Scientific Electronic Library Online) e Medline (Literatura Internacional em Ciências da 

Saúde). Foi utilizado o buscador PubMed <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>, 

+utilizando os seguintes descritores: Bisfenol A, BPA, xenoestrógenos, doenças endócrinas, 

soro, plasma, urina e humanos. A busca foi realizada utilizando os termos análogos, aos 

citados, em inglês. Foi feito um levantamento de 33 artigos relacionados ao tema. Como 

critério de inclusão foram selecionados artigos que envolviam a dosagem do BPA em 

amostras de indivíduos saudáveis e indivíduos com doenças endócrinas. Os critérios de 

exclusão adotados foram os artigos que abordaram a dosagem do BPA em água, solo e outras 

amostras diferentes das coletadas no soro, plasma ou urina de humanos. Amostras de animais 

foram excluídas da análise. 

 As combinações de palavras utilizadas nos buscadores na procura dos artigos foram as 

seguintes: BPA + puberdade, BPA + soro, BPA + plasma, BPA + urina, BPA + humano, BPA 

+ métodos, BPA + doenças endócrinas, BPA + gestação, BPA + sistema reprodutor e BPA + 

tireóide. A busca foi realizada, também, com os respectivos termos em língua inglesa. Foi 

feita a média dos limites de detecção (LOD) dos artigos por amostra utilizada na dosagem de 

BPA e por tipo metodologia utilizada, esses foram então organizados nas tabelas 5 e 6.   

 

5 RESULTADOS 

 

 Os 33 artigos avaliados estão descritos no apêndice A. As cinco metodologias de 

dosagem mais utilizadas nas medições de BPAabordada nos artigos avaliados, foram: (1) 

ELISA competitivo e sanduíche; (2) HPLC; (3) HPLC-MS/MS, (4) GC-MS/MS (5) IDLC-

MS/MS (Quadro 1). Em relação ao tipo de amostras coletadas essas foram segregadas em 3 

grupos: (1) soro, (2) urina e (3) plasma (Tabela 1). 

 

QUADRO 1 – CORRELAÇÕES AMOSTRAS/METODOLOGIA UTILIZADA 

Metodologia  Urina Soro Plasma TOTAL 

 HPLC 4 1 0 5 

HPLC-MS/MS 8 1 2 11 

GC-MS/MS 4 0 0 4 

ELISA 0 6 0 6 

IDLC-MS/MS 5 1 1 7 

TOTAL 21 9 3 33 

HPLC: Cromatografia Líquida de Alta Performance; HPLC-MS/MS: Cromatografia Líquida de Alta 

Performance associada a Espectrofotometria de Massa Tandem; GC-MS/MS: Cromatografia à Gás 

associada a Espectrofotometria de Massa Tandem; ELISA: Ensaio Imunoenzimático; IDLC-MS/MS: 
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Cromatografia Líquida de Alta Performance com uso de Diluição Isotópica associada a 

Espectrofotometria de Massa Tandem. 

 

No quadro 1, é possível observar a distribuição das amostras biológicas colhidas de 

acordo com as metodologias empregadas. É possível, também, observar o total de amostras 

que foram colhidas em cada um dos grupos de líquidos biológicos segregados - Urina: 21 

amostras; Soro: 9 amostras; Plasma: 3 amostras. Observamos, através da Tabela 1, que o 

método de análise mais empregado foi HPLC-MS/MS: n=11 , seguido de IDLC-MS/MS: n=7 

, ELISA: n=6 , (4) HPLC: n=5 e (5) GC-MS/MS, n=4 .  

Com relação as condições e distúrbios endócrinos, é possível observar a relação entre 

os tipos de amostras coletadas (Quadro 2):  

 

QUADRO 2 – CORRELAÇÕES CONDIÇÕES/AMOSTRAS INVESTIGADAS 

Condições/Distúrbios  Urina  Soro Plasma TOTAL 

Diabetes estacional 2 1 0 3 

DM-2/obesidade 5 5 0 10 

Hipotireoidismo 0 1 0 1 

Hipertireoidismo 2 0 0 2 

SOP 1 0 0 1 

Infertilidade Feminina  0 1 0 1 

Infertilidade Masculina 2 0 0 2 

Gestação 3 1 2 6 

Puberdade  6 0 1 7 

TOTAL 21 9 3 33 

DM-2: Diabetes mellitus tipo 2; SOP: Síndrome dos Ovários Policísticos. 

 

No quadro 2, é possível verificar que diabetes mellitus tipo 2 (DM-2)/obesidade são os  

distúrbios endócrinos mais investigados em relação à níveis de BPA, sendo o escopo de 10 

dos 34 artigos abordados, seguido por alterações na puberdade e gestação, cada um desses 

alvo de seis e sete artigos cada, respectivamente. O diabetes gestacional foi segregada de 

alterações gestacionais por também possuir um aspecto metabólico associado, sendo alvo de 

três artigos. Os parâmetros relacionados à fertilidade masculina tais como mobilidade 

espermática, níveis de hidroximetilação do DNA, disfunção erétil e diminuição de libido, 

foram abordados em dois artigos. Um artigo teve como alvo de sua investigação o 

hipotireoidismo e dois artigos tiveram como alvo o hipertireoidismo. Um artigo abordou a 

SOP através da medida do BPA urinário, enquanto outro artigo que abordou a infertilidade 

feminina investigou os níveis de BPA no soro. Nos gráficos 1 e 2 a seguir é possível observar 
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a prevalência dos distúrbios investigados e dos métodos utilizados para avaliação dos níveis 

de BPA, respectivamente. 

 

GRÁFICO 1 – DISTÚRBIOS INVESTIGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições/Distúrbios e suas Prevalências

Diabetes Gestacional (9,1%)

DM-2/obesidade (30,3%)

Hipotireoidismo (3,03%)

Hipertireoidismo (6,06%)

SOP (3,03%)

Infertilidade Feminina (3,03%)

Infertilidade Masculina (6,06%)

Gestação (18,18%)

Puberdade (21,21%)
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GRÁFICO 2 – METODOLOGIAS UTILIZADAS 

 

 

Os quadros 3 e 4 descrevem os métodos empregados na análise de BPA em funções 

endócrinas específicas: Função reprodutora feminina e masculina, gestação e puberdade 

(Quadro 3). A diabetes gestacional, DM-2/obesidade, hipo e hipertireoidismo (Quadro 4). 

 

QUADRO 3 – METODOLOGIAS/PARÂMETROS ENDÓCRINOS (1) 

Metodologia 

Função 

Reprodutora 

Feminina 

Função 

Reprodutora 

Masculina 

Gestação Puberdade TOTAL 

HPLC 1 2 0 1 4 

HPLC-MS/MS 1 0 1 4 7 

GC-MS/MS 0 0 2 0 2 

ELISA 0 0 1 0 1 

IDLC-MS/MS 0 0 2 2 4 

TOTAL 2 2 6 7 17 

HPLC: Cromatografia Líquida de Alta Performance; HPLC-MS/MS: Cromatografia Líquida de Alta 

Performance associada a Espectrofotometria de Massa Tandem; GC-MS/MS: Cromatografia à Gás 

associada a Espectrofotometria de Massa Tandem; ELISA: Ensaio Imunoenzimático; IDLC-MS/MS: 

Cromatografia Líquida de Alta Performance com uso de Diluição Isotópica associada a 

Espectrofotometria de Massa Tandem. 

 

 

 

 

 

 

Prevalência das Metodologias de Dosagem

HPLC (15,15%)

HPLC-MS/MS (33,34%)

GC-MS/MS (12,12%)

ELISA (18,18%)

IDLC-MS/MS (21,21%)
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QUADRO 4 – METODOLOGIAS/PARÂMETROS ENDÓCRINOS (2) 

Metodologia 
Diabetes 

Gestacional 
DM-2/obesidade 

Hipotireoidism

o 

Hipertireoidis

mo 
TOTAL 

HPLC 0 1 0 0 1 

HPLC-

MS/MS 
1 3 0 2 6 

GC-MS/MS 1 2 0 0 3 

ELISA 0 4 1 0 5 

IDLC-

MS/MS 
1 0 0 0 1 

TOTAL 3 10 1 2 16 

HPLC: Cromatografia Líquida de Alta Performance; HPLC-MS/MS: Cromatografia Líquida de Alta 

Performance associada a Espectrofotometria de Massa Tandem; GC-MS/MS: Cromatografia à Gás 

associada a Espectrofotometria de Massa Tandem; ELISA: Ensaio Imunoenzimático; IDLC-MS/MS: 

Cromatografia Líquida de Alta Performance com uso de Diluição Isotópica associada a 

Espectrofotometria de Massa Tandem. 

 

QUADRO 5 – DISTÚRBIOS E SUAS ASSOCIAÇÕES COM OS NÍVEIS DE BPA 

Distúrbio Associação com BPA Sem associação (BPA) TOTAL 

Diabetes Gestacional 1 2 3 

DM-2/obesidade 8 2 10 

Hipotireoidismo 1 0 1 

Hipertireoidismo 2 0 2 

SOP 1 0 1 

Infertilidade Feminina 1 0 1 

Infertilidade Masculina 2 0 2 

Gestação 4 2 6 

Puberdade 6 1 7 

TOTAL 26 (76,4%) 7 (23,6%) 33 (100%) 

SOP - Síndrome dos Ovários Policísticos; DM-2 – Diabetes mellitus tipo 2. 

 

De acordo com o quadro 5, é possível observar a distribuição dos artigos em que há 

associação do aumento dos níveis de bisfenol A com a fisiopatologia do distúrbio/condição  

investigadas. O total de artigos em que há associação com os níveis de BPA é 26, enquanto 7 

artigos não apontaram associação entre os níveis de bisfenol A e o distúrbio/condição 

investigadas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em relação à especificidade dos métodos aplicados na dosagem de BPA nos diferentes 

líquidos biológicos (urina, soro e plasma), poucos artigos mencionam informações a respeito 

desse parâmetro, apenas os artigos que utilizaram ELISA (competitivo ou sanduíche). 

Especificidade é a capacidade de um teste de distinguir um resultado verdadeiramente 

negativo, ou seja, a capacidade de distinguir o analito de interesse e analitos similares 

(ALTMAN, D. G; BLAND, J. M. 1994). Apenas os artigos que utilizaram a metodologia 

ELISA, forneceram informações acerca desse parâmetro. Dois kits baseados no método de 

Elisa foram utilizados: General Bisphenol A (BPA) ELISA kit, MyBioSource – Kit de ELISA 

sanduíche e Bisphenol A (BPA) Assay Kit – IBL  (ELISA competitivo). Apenas um teste se 

utilizou da metodologia de ELISA sanduíche (SANDILAG, B  et al.; 2018), que possui o 

LOD (Limite de detecção – Limit of detection) (3,12 ng/mL) maior que a metodologia de 

ELISA competitivo (0,3 ng/mL). 

Em relação ao parâmetro da especificidade, o kit de ELISA competitivo apresenta a taxa de 

detecção de possíveis interferentes de BPA, sendo eles: Bisfenol B (BPB) = 8,3%, Bisfenol F 

(BPF) = 0,3%, DES e 17β-Estradiol = 0,02%, conforme informado pelo fabricante.O kit de 

ELISA sanduíche já pontua não haver reatividade cruzada com outros parâmetros de 

detecção, logo apresentando maior especificidade em relação à metodologia do KIT de 

ELISA competitivo. Os KITs também apresentam informações sobre a reprodutibilidade, ou 

seja, a capacidade dos resultados apresentarem coerência quando repetidos em condições 

iguais, também chamada de precisão (STREINER, D. L.; NORMAN, G. L. 2006). O kit de 

ELISA sanduíche apresenta precisão de 88%, ao passo que o ensaio competitivo apresenta 

86%. O soro é a amostra de escolha quando se objetiva dosar BPA segundo os artigos 

avaliados, porém os kits ressaltam que plasma também pode ser utilizado.  

Apenas 2 dos 34 artigos analisados apresentam informações a respeito de acurácia, 

parâmetro que se correlaciona positivamente com precisão e exatidão de um teste aplicado. A 

precisão é a coerência dos resultados de um teste quando esse é repetido em condições iguais, 

enquanto a exatidão é a medida do quão próximo os valores encontrados pelo teste estão de 

uma média de referência para o mesmo (ISO 5725-1: 1994).  

Os dois artigos que usam como metodologia de dosagem IDLC-MS/MS mencionam a 

mesma taxa de acurácia de 93%. No entanto, um artigo dosou o BPA na urina 

(FREDERIKSEN, H et al.; 2013) e o outro, no soro (FISHER, G. B et al.; 2018). Em relação 
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às diferentes metodologias de cromatografia empregadas: (1) HPLC, (2) HPLC-MS/MS, (3) 

GC-MS/MS e (4) IDLC-MS/MS, é importante ressaltar as diferentes relações de sensibilidade 

e especificidade dos métodos empregados. É possível perceber que o métodos mais sensível é 

IDLC-MS/MS, seguido por HPLC-MS/MS, depois GC-MS/MS, e por fim HPLC-MS/MS. 

Isso se explica pelos princípios dos métodos empregados, onde há utilização de isótopos 

marcados na metodologia de IDLC-MS/MS, além da atuação de um cromatógrafo líquido de 

alta performance associado ao uso dois espectrofotômetros de massa tandem (MS/MS). Estas 

metodologias refinam o método em sua sensibilidade por purificar bem a amostra e retirar 

possíveis interferentes. Logo, HPLC-MS/MS é um método mais sensível que HPLC. As 

diferenças nas sensibilidades dos métodos de GC e HPLC se dão pela capacidade de 

purificação do primeiro em relação ao segundo, sendo HPLC um método mais moderno que 

GC, com maior resolução e capacidade de retenção de suas colunas (AHUJA, S. 1976; 

LACOURSE, W. R. 2002).  

Em relação á quantificação do BPA em líquidos biológicos, a urina prevalece como a 

principal amostra, devido ao fato de BPA ser excretado quase em sua totalidade nesse líquido 

associado ao ácido glicurônico. A análise de BPA na urina pode ser feita concomitantemente 

a de outros compostos, como outros compostos fenóis e ftalatos (DO, M. T et al.; KASPER-

SONNENBERG, M et al.; 2017) em todas as metodologias,  exceto na metodologia ELISA. 

O valor da concentração de BPA urinário é corrigido pelo valor da concentração de creatinina 

urinária em todos os artigos que utilizaram urina como amostra. É necessário o tratamento 

com anticoagulantes para o uso de plasma como amostra, ao contrário do soro onde é 

necessária coagulação sanguínea para obtenção da amostra. Os kits de ELISA, tanto 

competitivo quanto sanduíche informam que a amostra utilizada no teste pode ser plasma ou 

soro, porém há utilização apenas de soro nos artigos avaliados. Comparando o LOD (Limite 

de detecção – Limit of detection) dos artigos analisados, é possível observar que o líquido 

onde a sensibilidade é maior, é o plasma, já que as análises que ocorreram nesse líquido 

biológico, foram feitas apenas através da IDLC-MS/MS que é o método mais sensível. 

Em relação aos distúrbios/condições analisadas nos 34 artigos, 26 artigos (76,4%) 

apresentaram correlação positiva com os níveis de BPA, ao passo que 7 (23,6%) encontraram 

correlação fraca/irrelevante com o BPA (Tabela 7). A diabetes gestacional teve um índice de 

correlação de 33,3% com o BPA, enquanto DM-2/obesidade teve 80%. As alterações 

tireoidianas (hipotireoidismo e hipertireoidismo) tiveram 100% de associação, a infertilidade 

feminina (SOP e parâmetros gerais de infertilidade) e masculina também tiveram 100% de 
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correlação com os níveis de BPA. As alterações na gestação e no peíodo puberal, tiveram 

66,6% e 83,3% de associação, respectivamente. 

Em relação ao custo dos métodos cromatográficos, o método mais barato foi o HPLC, 

pois não utiliza de espectrofotometria de massas associada. Apesar da diminuição dos valores 

desses sistemas ao longo do tempo, continuam sendo mais caros que outros tipo de 

espectrofotômetros como os de análise no espectro visível ou UV. Em segundo lugar ficou o 

GC-MS/MS, pois o HPLC-MS/MS utiliza o HPLC ao invés de GC, sendo que GC é uma 

tecnologia prévia de menor resolução, capacidade deretenção de suas colunas e também custo 

(AHUJA, S. 1976; LACOURSE, W. R. 2002).  

A HPLC-MS/MS é a terceira técnica mais barata ao passo que IDLC-MS/MS é a 

técnica mais cara, pois IDLC-MS/MS precisa dos compostos marcados com isótopos, o que 

encarece a técnica (LIPSCHULTZ, F. 2008; BECKER, J. S. 2012). 

O kit de ELISA competitivo (Bisphenol A (BPA) Assay Kit – IBL) é mais caro que o 

ELISA sanduíche (General Bisphenol A (BPA) ELISA kit, MyBioSource), isso ocorre pelo 

fato das fases sólidas apresentarem maior diferença em sua composição na metodologia 

competitiva, pelos diferentes antígenos de interesse a serem fixados (HEFLE, S. M et al.; 

1995). 

O ELISA apresenta um custo médio menor, em relação à outras metodologias, uma 

vez que seus reagentes são mais baratos. Além disso, sua instrumentação é mais simples, pois 

a detecção em geral é feita por espectrofotometria e o seus kits apresentam bom custo-

benefício (SAKAMOTO, S et al.; 2018). 

A cromatografia é um método mais caro que o ELISA, porém é considerado mais 

seguro devido sua especificidade, pois alguns autores pontuam o uso de ELISA como sendo 

temerário na detecção de BPA, pela facilidade de falsos positivos resultantes do teste 

(TURGUT, F et al.; 2016; RASHIDI, B. H et al.; 2017). 

 

7 CONCLUSÕES 

 

Foram avaliados 33 artigos e pôde-se concluir que: 

1)  A amostra mais utilizada foi a urina, devido a facilidade de obtenção e de realização 

de dosagens de outros compostos com a mesma amostra.  

2) O Soro é amostra de escolha nas dosagens que utilizam a metodologia ELISA, apesar 

de também ser possível a utilização de plasma. O Plasma é utilizado apenas em associação 
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com a técnica IDLC-MS/MS, apresentando mais alta sensibilidade e especificidade em 

relação a outros testes, porém com custo maior.  

3) O ELISA apresenta custo menor que as outras metodologias, porém menor 

especificidade em relação ás técnicas que utilizam princípios cromatográficos. O ELISA 

sanduíche é mais específico e o ELISA competitivo mais sensível quando comparados entre 

si, o sanduíche sendo mais barato que o ELISA competitivo.  

4) A técnica cromatográfica mais simples e barata é a HPLC, porém com menor 

especificidade e sensibilidade. A técnica mais cara éIDLC-MS/MS, porém é a mais sensível e 

específica das técnicas empregadas em qualquer líquido biológico. 

5) A ordem das técnicas empregadas da mais cara para a mais barata é a seguinte IDLC-

MS/MS > HPLC-MS/MS > GC-MS/MS > HPLC > ELISA competitivo > ELISA sanduíche.  

6) A fisiopatologia dos distúrbios endócrinos parecem estar associados ao aumento dos 

níveis maiores de BPA e a metodologia mais utilizada nos artigos para dosagem de BPA é 

HPLC-MS/MS. 
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