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RESUMO 

O excesso de furosemida no organismo pode causar desidratação grave. Pacientes que fazem o 

seu uso podem apresentar hipotensão, hipomagnesemia, ototoxicidade, hiperuricemia, entre 

outros. Além disso, esse fármaco era utilizado indiscriminadamente por atletas para alcançar 

perda de peso aguda e para alterar a composição e o volume de fluidos e tecidos corporais, 

tornando a furosemida uma das substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional. 

Como a comercialização dessa substância não exige receita médica, o fácil acesso pode 

representar graves riscos à saúde, fazendo-se essencial a sua determinação no organismo, 

através da urina, por exemplo (65% do fármaco inalterado é excretado na urina), bem como a 

compreensão do seu mecanismo de reação. Na literatura foram relatados métodos 

espectrométricos, cromatográficos e eletroquímicos para a determinação de furosemida. Dentre 

as técnicas eletroquímicas, poucos artigos foram reportados sobre os métodos por análise em 

fluxo ou em batelada. Eletrodos de baixo custo têm sido alvo de pesquisas entre a comunidade 

científica na busca de melhores sensores com respostas analíticas similares ou melhores que as 

dos eletrodos comumente comercializados. Nesse contexto, o eletrodo de papel grafitizado 

apresenta vantagens como boa flexibilidade, desempenho mecânico satisfatório e capacidade 

de se adaptar a qualquer tamanho. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é desenvolver 

um método capaz de determinar furosemida em urina, com detecção voltamétrica e 

amperométrica, utilizando eletrodo de papel grafitizado como sensor. Foram realizadas 

voltametrias cíclicas e de onda quadrada com a finalidade de avaliar o comportamento 

eletroquímico da furosemida, incluindo cinética e transporte de massa. Estudos exploratórios 

foram feitos para que fosse determinado o eletrólito suporte e a faixa de potencial para a análise. 

Parâmetros eletroquímicos foram otimizados através da análise por injeção em batelada com 

detecção amperométrica, tais como: potencial de análise, velocidade de injeção e volume de 

injeção. Também foram definidos parâmetros analíticos de mérito como repetibilidade, faixa 

linear, limite de detecção, limite de quantificação e frequência analítica. O melhor eletrólito 

suporte foi o tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH 5,2) e a faixa de potencial ideal para a análise 

voltamétrica foi de 0,8 a 1,5V. Foi verificado que a difusão é o fenômeno que rege o transporte 

de massa entre as moléculas de furosemida e a superfície do eletrodo. Os parâmetros definidos 

para a utilização do sistema de análise em batelada com detecção amperométrica foram: 

potencial de análise de 1,3V, velocidade de injeção de 298 µL s-1 e volume de injeção de 100 

µL. A curva analítica foi linear entre as concentrações 1 e 300 µmol L-1, onde a curva crescente 

apresentou a equação Ip = 0,5382[FUR] – 2 x 10-6 (R2 = 0,992) e a decrescente Ip = 0,4973[FUR] 

– 3 x 10-6 (R2 = 0,996). Os demais parâmetros analíticos encontrados foram: limite de detecção 

(0,39 µmol L-1), limite de quantificação (1,29 µmol L-1) e frequência analítica (94 h-1). Todos 

os resultados obtidos foram comparados com a literatura, podendo ser qualificados como 

satisfatórios. Futuramente deseja-se aplicar a metodologia desenvolvida a amostras de urina 

sintética, bem como realizar testes de interferentes. Além disso, serão feitas modificações na 

superfície do eletrodo de trabalho e o estudo será repetido, com o intuito de obter melhores 

resultados.  

 

Palavras-chave: Furosemida; análise por injeção em batelada; eletrodo de papel grafitizado; 

voltametria; amperometria; urina sintética. 

 



 

ABSTRACT 

The excess of furosemide in the body may cause severe dehydration. Patients who use it may 

present hypotension, hypomagnesemia, ototoxicity, hyperuricemia, among others. In addition, 

athletes have been used this drug to achieve acute weight loss and to change the composition 

and volume of body fluids and tissues, making furosemide one of the substances banned by the 

International Olympic Committee. As the sale of this drug does not require a prescription, its 

easy access can pose serious health risks, making essential to determine it in the body, through 

urine, for instance (65% of the unchanged drug is excreted in the urine), as well as 

understanding its reaction mechanism. In the literature, spectrometric, chromatographic and 

electrochemical methods for the determination of furosemide have been reported. Among the 

electrochemical techniques, few articles were found on the methods by flow or batch analysis. 

Low-cost electrodes have been the subject of research among the scientific community in search 

of better sensors with analytical responses similar or better than those of the electrodes 

commonly sold. In this context, the graphite paper electrode has advantages such as good 

flexibility, satisfactory mechanical performance and the ability to adapt to any size. Thus, this 

work aims to develop a method capable of determining furosemide in urine, with voltammetric 

and amperometric detection, using graphite paper electrode as a sensor. Cyclic and square wave 

voltammeters were performed in order to evaluate the electrochemical behavior of furosemide, 

including kinetics and mass transport. Exploratory studies were carried out to determine the 

support electrolyte and the potential range for the analysis. Electrochemical parameters were 

optimized through batch injection analysis with amperometric detection, such as: analysis 

potential, injection speed and injection volume. Analytical merit parameters were also defined, 

such as repeatability, linear range, detection limit, quantification limit and analytical frequency. 

The best support electrolyte was the 0.1 mol L-1 acetate buffer (pH 5.2) and the ideal potential 

range for the voltammetric analysis was 0.8 to 1.5V. It was found that the phenomenon that 

governs mass transport between furosemide molecules and the electrode surface is diffusional. 

The parameters defined for the use of the batch analysis system with amperometric detection 

were: 1.3V analysis potential, injection speed of 298 µL s-1 and injection volume of 100 µL. 

The analytical curve was linear between concentrations 1 and 300 µmol L-1, where the 

increasing curve presented the equation Ip = 0.5382 [FUR] - 2 x 10-6 (R2 = 0.992) and the 

decreasing Ip = 0.4973 [FUR] - 3 x 10-6 (R2 = 0.996). The other analytical parameters found 

were: detection limit (0.39 µmol L-1), quantification limit (1.29 µmol L-1) and analytical 

frequency (94 h-1). All the results obtained were compared with the literature, and can be 

qualified as satisfactory. In the future, it is desired to apply the developed methodology to 

synthetic urine samples, as well as to perform interfering tests. In addition, modifications will 

be made to the surface of the working electrode and this entire study will be repeated in order 

to obtain better results. 

 

 

 

Keywords: Furosemide; batch injection analysis; graphite paper electrode; voltammetry; 

amperometry; synthetic urine. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 FUROSEMIDA 

 

A furosemida, cuja nomenclatura oficial IUPAC é ácido 4-cloro-N-furfuril-sulfamoil 

antranílico, é uma sulfonamida inicialmente descrita como bactericida, porém devido a seu 

intenso e rápido potencial diurético, passou a ser utilizada como medicamento anti-hipertensivo 

sob a forma de comprimidos. (SEMAAN et al., 2005, 2008) 

Além disso, é solúvel em solventes orgânicos como acetona e metanol, possuindo uma baixa 

solubilidade em meio aquoso neutro e ácido. Dessa forma, considerando a solubilidade limitada 

da furosemida em meio aquoso, opta-se por utilizar soluções alcalinas ou até mesmo a água 

com presença de surfactantes. A furosemida possui quatro grupos ácidos ionizáveis, na Figura 

1 é possível observar sua estrutura neutra. (SEMAAN et al., 2005, 2008) 

 

Figura 1 – Estrutura da furosemida 

 
Fonte: Adaptado de SEMAAN et al., 2008 

 

Para compreender melhor as propriedades químicas da furosemida, é necessário entender a 

predominância das espécies dependendo do pH (observar Figura 2). Resultados experimentais 

apontaram o valor de pK1 para aproximadamente 0,5. Já o pK2 pode ser 3,9; 3,8; 3,65 ou 3,6. 

Utilizando cromatografia líquida, foi atribuído um valor de pK2 = 3,9 para o grupamento ácido 

carboxílico. (SEMAAN et al., 2008) 

 

Figura 2 – Equilíbrios de desprotonação da furosemida 

 
Fonte: Adaptado de SEMAAN et al., 2008 
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Diversos artigos na literatura debatem a instabilidade da furosemida em formulações 

farmacêuticas, destacando-se a exposição à luz ultravioleta (UV), pH, solventes e adjuvantes 

farmacotécnicos. Há pesquisas mostrando que a natureza polimórfica dos cristais do fármaco 

pode estar relacionada com a estabilidade. (LUCIA et al., 2012) 

Um esquema simplificado da degradação da furosemida é proposto na Figura 3. Em meio 

ácido, a mesma sofre hidrólise (I) havendo ruptura do grupamento furfuril para formar o ácido 

4-cloro-5- amino-sulfamoilantranílico ou a saluamina (II) e o álcool furfurílico (III), que se 

decompõe, em seguida, no ácido levulínico (IV). (LUCIA et al., 2012) 

Outros estudos avaliaram a estabilidade e solubilidade do diurético em soluções aquosas 

neutras e tamponadas, sob irradiação UV. Foi concluído que além da hidrólise ácida, a 

decomposição do grupo sulfamoil (-SO2NH2) é favorecida pela presença de agentes oxidantes, 

produzindo o ácido 4-cloro- 5-sulfoantranílico (V). (LUCIA et al., 2012) 

Os efeitos da irradiação UV em soluções aquosas e metanólicas também foram estudados, 

indicando que a furosemida sofre fotorredução em presença de metanol, produzindo o ácido N-

furfuril-5- sulfomoilantranílico (VI) e o ácido 4-cloro-5- sulfoantranílico (V). (LUCIA et al., 

2012) 

 

Figura 3 – Degradação da furosemida 

 
Fonte: Adaptado de LUCIA, ARECO, et al., 2012 
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1.1.1 Furosemida como fármaco 

 

É um diurético utilizado contra hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, síndrome 

nefrótica e cirrose hepática. No entanto, por conta da sua capacidade de mascarar substâncias 

dopantes, bem como pela sua capacidade de “reduzir” o peso pelo aumento da diurese, a 

furosemida também costumava ser um agente antidoping comum no esporte e, segundo Pereira 

et al (2016), foi incluída na lista de drogas proibidas pelo Comitê Olímpico Internacional.  

Atletas utilizavam a furosemida para alterar o volume e a composição dos fluidos e tecidos 

corporais, ocultando o uso de substâncias ilícitas devido a fatores como o aumento do fluxo 

urinário e a alteração do pH da urina, de forma que a excreção de drogas ácidas ficasse oculta.  

Além disso, atletas também faziam uso desse fármaco com a finalidade de alcançar uma perda 

de peso aguda, principalmente nos esportes onde a competição se dá pela divisão em categorias 

de peso (ESPINOSA BOSCH et al., 2008; KOR; ZAREI, 2016; MARTINS et al., 2018; 

PEREIRA et al., 2016). Sua administração acontece geralmente por via oral 1 ou 2 vezes ao 

dia, numa dosagem de 40 a 100 mg, possuindo ação imediata e sendo rapidamente absorvida. 

Contudo, em situações agudas e estados mais pronunciados ou resistentes de edema, é preferível 

que seja administrada por via intravenosa. (BARROSO; ALONSO; JIMÉNEZ, 1995) 

Em casos de insuficiência renal, sua dosagem pode ser muito elevada, chegando até a 2 g 

em infusão lenta. Pesquisas apontam que 50 a 60% dos pacientes com hipertensão, possuem 

um tempo de resposta médio entre 2 e 4 semanas (BARROSO; ALONSO; JIMÉNEZ, 1995). 

Também pode ser usada em baixas doses para diminuir a pressão sanguínea com poucos efeitos 

adversos, de modo a reduzir a mortalidade por acidente vascular cerebral (AVC). (BARROSO; 

ALONSO; JIMÉNEZ, 1995; LUCIA et al., 2012) 

Crianças e adultos utilizam furosemida por via oral ou intravenosa. Como a compra desse 

diurético não exige receita médica, o fácil acesso pode representar graves riscos à saúde. Além 

disso, com o advento dos medicamentos genéricos, o número de formulações farmacêuticas 

aumentou, exigindo um controle de qualidade mais rígido. Sendo assim, o monitoramento 

rápido e preciso da furosemida nos fluidos biológicos é muito importante no controle de 

estimulantes, bem como na prática clínica tornando essencial a explicação do mecanismo de 

reação. (BUKKITGAR; SHETTI, 2016; PEREIRA et al., 2016; SEMAAN et al., 2005; SILVA 

et al., 2020; WANG et al., 2018) 
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1.1.2 Aspectos farmacológicos 

 

Os fármacos que aumentam a quantidade de urina liberada são chamados de diuréticos. A 

maioria deles é inibidora do transporte renal de íons, reduzindo a absorção de Na+ em diferentes 

partes do néfron (WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 2016). Por consequência, alguns íons 

como o sódio e o cloreto entram na urina em quantidades maiores do que o normal, juntamente 

com a água que é carregada (de forma passiva) para que o equilíbrio osmótico seja mantido. 

Além de aumentar o volume, os diuréticos também alteram o pH da urina, bem como a 

composição iônica da mesma e do sangue. (WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 2016) 

Os diuréticos de alça (bumetanida, furosemida, torsemida e ácido etacrínico) inibem 

seletivamente a reabsorção de NaCl no RAE (Ramo ascendente espesso) da alça de Henle, 

conforme observado na Figura 4. Esses fármacos são os que apresentam maior eficiência no 

que diz respeito a mobilização dos íons sódio e cloreto, os mais eficazes agentes diuréticos 

disponíveis. (WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 2016) 

Apesar de a furosemida ser o fármaco mais utilizado do grupo, a bumetanida e a torsemida 

são mais potentes e seu uso vem crescendo. O ácido etacrínico quase não é usado por conta de 

seus efeitos adversos. (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2014; WHALEN; FINKEL; 

PANAVELIL, 2016) 

 

Figura 4 – Local de ação da furosemida no néfron, localizado no rim 

 

Fonte: Adaptado de WHALEN, FINKEL, et al., 2016 
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1.1.2.1 Farmacocinética 

 

De acordo com Katzung et al (2014) e Whalen et al (2016), os diuréticos de alça são 

absorvidos de forma rápida e eliminados por secreção tubular e filtração glomerular através dos 

rins, isto é, são secretados na urina. O efeito da furosemida dura de 2 a 4 horas (tempo 

relativamente curto), permitindo a previsão da janela da diurese.  

Os diuréticos de alça atuam rapidamente, mesmo em pacientes com função renal diminuída 

ou que não responderam a outros diuréticos. (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2014; 

WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 2016) 

A furosemida possui cerca de 80% de disponibilidade oral, uma meia vida de 

aproximadamente 1,5 h e eliminação com cerca de 65% por via renal do fármaco inalterado e 

35% metabolizada. (GILMAN; HARDMAN; LIMBIRD, 2015) 

 

1.1.2.2 Farmacodinâmica 

 

Os diuréticos de alça se ligam ao NKCC2 (proteína também chamada de ENCC2 e BSC1), 

o transportador de Na+/K+/2Cl- no RAE da alça de Henle, bloqueando sua função e impedindo 

o transporte de sal nesse segmento do néfron. Ao inibir esse transportador, os diuréticos de alça 

reduzem a reabsorção de NaCl e também diminuem o potencial positivo no lúmen que deriva 

da reciclagem do K+. Esse potencial positivo normalmente impulsiona a reabsorção de cátions 

bivalentes no RAE e, ao reduzir esse potencial, os diuréticos de alça causam aumento na 

excreção de Mg2+ e Ca2+. Sendo assim, é comum observar hipomagnesemia nos pacientes que 

fazem seu uso. No entanto, o uso de diuréticos não causa hipocalcemia porque uma vez que a 

absorção intestinal de Ca2+ é estimulada pela vitamina D, sua reabsorção renal induzida pelo 

paratormônio pode estar aumentada. (GILMAN; HARDMAN; LIMBIRD, 2015; KATZUNG; 

MASTERS; TREVOR, 2014) 

Foi constatado que a furosemida aumenta o fluxo sanguíneo dos rins por meio da ação de 

prostaglandinas na rede vascular renal. Os AINEs (anti-inflamatórios não esteroides) inibem a 

síntese de prostaglandinas nos rins e podem diminuir a ação dos diuréticos de alça. Também foi 

verificado que ela reduz a congestão pulmonar e a pressão do enchimento do ventrículo 

esquerdo na insuficiência cardíaca, antes da ocorrência de um aumento mensurável no débito 

urinário. (GILMAN; HARDMAN; LIMBIRD, 2015; KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 

2014; WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 2016) 
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1.1.2.3 Reações alérgicas e contraindicações 

 

De forma geral, alguns dos efeitos adversos observados em pacientes que fazem uso dos 

diuréticos de alça são: ototoxicidade, hiperuricemia, hipotensão, hipopotassemia e 

hipomagnesemia. (WHALEN; FINKEL; PANAVELIL, 2016) 

Dentre os efeitos colaterais causados por esses fármacos, podem ser citados a erupção 

cutânea, a eosinofilia e, com menos frequência, a nefrite intersticial. Normalmente, tais efeitos 

tóxicos cessam rapidamente com a interrupção do medicamento. (KATZUNG; MASTERS; 

TREVOR, 2014) 

Uma vez que a alça de Henle é responsável pela reabsorção de água (indiretamente), os 

diuréticos de alça podem causar desidratação grave. Qualquer diurético utilizado em excesso é 

perigoso na cirrose hepática, na insuficiência renal ou na insuficiência cardíaca. (KATZUNG; 

MASTERS; TREVOR, 2014) 

A furosemida pode apresentar atividade cruzada alérgica em pacientes sensíveis a outras 

sulfonamidas, porém isso parece ser bem raro. Podem ocorrer interações farmacológicas 

quando os diuréticos de alça são administrados junto com: aminoglicosídeos, anticoagulantes, 

glicosídeos digitálicos, lítio, propanolol, sulfoniluréias, cisplatina, AINE, probenecida, 

diuréticos tiazídicos e anfotericina B. (GILMAN; HARDMAN; LIMBIRD, 2015) 

 

 

1.1.3 Toxicologia e biodegradação 

 

A furosemida foi detectada em ambientes aquáticos e classificada pela Agência Europeia de 

Medicina como um dos produtos farmacêuticos de maior risco, com base em seus critérios de 

exposição. (OLVERA-VARGAS et al., 2016) 

Foi relatado que a furosemida causa efeitos colaterais em algumas espécies, principalmente 

hepatotoxicidade e ototoxicidade. Além disso, potencial carcinogênico e genotóxico também 

foram sugeridos. Tais efeitos toxicológicos têm sido associados à formação de metabólitos 

tóxicos, capazes de interromper as funções celulares. Ademais, foi constatado que a furosemida 

tanto sozinha quanto misturada a outros fármacos apresenta atividade estrogênica. (OLVERA-

VARGAS et al., 2016) 
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Verificou-se que fungos ambientais são capazes de metabolizar a furosemida em saluamina 

(derivado piridínio) e hidroxicetona, que demonstraram alta toxicidade em ensaios agudos. Tais 

resultados apontam a capacidade de diferentes microrganismos de transformar resíduos 

farmacêuticos em metabólitos estáveis, representando um risco toxicológico para ecossistemas 

e seres humanos, uma vez que a probabilidade de serem encontrados em fontes de águas 

ambientais é alta. Neste sentido, alguns metabólitos podem ser mais perigosos do que o fármaco 

inicial. (OLVERA-VARGAS et al., 2016) 

Alguns medicamentos têm recebido atenção nos últimos anos por conta de produtos 

bioativos no meio ambiente e podem ser considerados poluentes emergentes porque ainda não 

foram regulamentados ou estão em processo de regulamentação. (OLVERA-VARGAS et al., 

2015) 

Devido à utilização de itens de higiene pessoal, efluentes de indústria farmacêutica e 

resíduos hospitalares, produtos farmacêuticos são constantemente encontrados em água natural. 

A presença desses compostos afeta a qualidade da água, propiciando um potencial risco de 

toxicidade para os ecossistemas e para a saúde humana. Em níveis terapêuticos, não é tóxica 

para humanos, porém, foi associada a hipersensibilidade e icterícia além de mostrar toxicidade 

para alguns organismos. (OLVERA-VARGAS et al., 2015) 

 

 

1.1.4 Métodos analíticos para a determinação de furosemida 

 

 

A técnica mais utilizada comumente na determinação de produtos farmacêuticos envolve a 

detecção através de métodos espectrométricos de absorção na região do ultravioleta e visível 

(UV–Vis). Na literatura são encontrados procedimentos estáticos ou de injeção em fluxo 

associados a detecção espectrométrica para a determinação de furosemida a partir da 

complexação com diferentes compostos. Além disso, através da técnica de espectrometria 

derivativa, foi possível analisar simultaneamente furosemida e amilorida. (ESPINOSA BOSCH 

et al., 2008; SEMAAN et al., 2005) 

Como a sensibilidade e a seletividade dos métodos espectrométricos são limitadas, foi 

necessário o aprimoramento dos detectores para determinar baixas concentrações de fármacos. 

A fluorimetria atende a esses requisitos, porém apenas uma pequena classe de fármacos possui 

característica fluorescente. (ESPINOSA BOSCH et al., 2008; SEMAAN et al., 2005) 
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Métodos cromatográficos também foram descritos, nos quais os diuréticos foram detectados 

por GC–MS (Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas) e LC–MS 

(Cromatografia Líquida Acoplada a Espectrometria de Massas), permitindo a separação 

cromatográfica sem necessidade de derivatização. Também foi feito um simples tratamento da 

amostra ao utilizar a coluna de fase reversa, devido à compatibilidade entre as amostras aquosas 

e o sistema analítico. (ESPINOSA BOSCH et al., 2008) 

Na Tabela 1 estão listados alguns métodos cromatográficos e espectrométricos encontrados 

na literatura, com as respectivas amostras e os limites de detecção (LD). 

Outra técnica encontrada na literatura é a eletroforese capilar, que se tornou popular para a 

análise de medicamentos. Mesmo que os métodos cromatográficos apresentassem faixa de 

aplicabilidade semelhante, a eletroforese possui como vantagem baixo custo e tempo de análise 

mais curto. (ESPINOSA BOSCH et al., 2008) 

Também foram realizadas reações ácido-base com determinação volumétrica para a análise 

de furosemida. (SEMAAN et al., 2005) 

Visando a determinação de furosemida, técnicas eletroquímicas como a voltametria de pulso 

diferencial e de onda quadrada foram utilizadas, sendo desenvolvidos eletrodos de íons 

seletivos para o analito, de acordo com sua característica eletroquímica. (ESPINOSA BOSCH 

et al., 2008; SEMAAN et al., 2005) 

Na Tabela 2 segue algumas técnicas eletroquímicas para a determinação de furosemida sem 

modificação na superfície do eletrodo, com informações como tipo de eletrodo, amostra, 

eletrólito (e pH), além dos limites de detecção e quantificação. 
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Tabela 1 – Algumas técnicas analíticas para a determinação de furosemida 

Técnica Amostra LD obtido Referência 

Espectrofotometria 

com injeção em 

fluxo 

Comprimidos 

farmacêuticos 
11 µmol L-1  SEMAAN et al. (2005) 

Espectroscopia de 

fluorescência 

Preparações 

farmacêuticas 
0,03 µmol L-1 LIU et al. (2012) 

Espectrofotometria 
Preparações 

farmacêuticas 
0,03 mg mL-1 

ZIVANOVIC et al. 

(1990) 

Espectrofotometria 

no visível e HPLC 

Comprimidos 

farmacêuticos 

0,09 µg mL-1 

(espect.) e 0,30 µg 

mL-1 (HPLC) 

BASAVAIAH et al. 

(2005) 

HPLC 
Plasma e urina 

humana 
0,005 µg mL-1 VREE et al. (1994) 

HPLC com 

detecção 

amperométrica 

Produtos 

farmacêuticos e 

urina humana 

15 ng mL-1 
BARROSO et al. 

(1996) 

FIA com detecção 

espectrofotométrica 

Comprimidos e 

urina sintética 
30 µmol L-1  SEMAAN et al. (2006) 

HPLC com 

detecção UV 

Urina humana e 

de coelho 
0,20 µg mL-1 

NAVA-OCAMPO et 

al. (1999) 

LC de alta pressão 

com detecção 

fluorimétrica 

Plasma e urina 

humana 

0,005 µmol L-1  

(plasma) e 0,010 

µmol L-1  (urina) 

BLANCO et al. (2007) 

HPLC com extração 

em fase sólida 
Drogas 5 ng mL-1 OKUDA et al. (1996) 

HPLC com 

detecção UV 
Drogas 2,40 µg mL-1 

VALIZADEH et al. 

(2006) 
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Tabela 2 – Principais técnicas eletroquímicas para a determinação de furosemida sem 

modificação na superfície do eletrodo 

 

*Os valores de LOD e LOQ para a referência SEMAAN et al. (2008) são respectivamente das seguintes técnicas: 

CV, DPV e SWV. 

 

A frequência analítica (FA) é um fator importante que deve ser levado em consideração ao 

se tratar de métodos dinâmicos, com a finalidade de verificar o tempo total de análise através 

do número de injeções por unidade de tempo. Dessa forma, a Tabela 3 apresenta algumas 

técnicas analíticas para a determinação de furosemida, com sua respectiva frequência analítica.  

Tipo de eletrodo Técnica Amostra Eletrólito LD obtido LQ obtido Referência 

Diamante 

dopado com 

boro 

BIA -

AMP 

Cápsulas 

farmacêuticas 

Tampão 

BR 

(pH 10) 

0,94 mg 

L-1 

3,13 mg 

L-1 

PEREIRA et 

al. (2016) 

Compósito de 

grafite e 

poliuretano 

CV, 

DPV, 

SWV 

Comprimidos 

Tampão 

acetato 

(pH 3,3) 

2,80 µM, 

0,15 µM e 

0,96 µM* 

8,40 µM, 

0,46 µM e 

3,20 µM* 

SEMAAN et 

al. (2008) 

Pasta de 

carbono 
DPV 

Urina 

humana e 

amostras 

farmacêuticas 

Tampão 

fosfato 

(pH 5) 

4,47 nM 14 µM 
BUKKITGAR 

et al. (2016) 

Ouro DPV 
Formulações 

farmacêuticas 

Tampão 

BR 

(pH 4,8) 

41,2 nM 137 nM 
SHETTI et al. 

(2009) 

Diamante 

dopado com 

boro 

BIA -

AMP 

Urina 

sintética 

Tampão 

BR 

(pH 4) 

0,65 µM 1,97 µM 
SILVA et al. 

(2020) 

Grafite 

pirolítico, 

diamante 

dopado com 

boro e nitreto de 

carbono amorfo 

SWV 

Formulações 

farmacêuticas 

e urina 

sintética 

H2SO4 e 

Tampão 

BR 

(pH 4,5) 

0,47 µM 

(grafite), 

0,30 µM 

(diamante) 

e 0,39 µM 

(nitreto) 

- 
MEDEIROS 

et al. (2016) 

Compósito de 

grafite e 

parafina 

SWV 
Urina 

sintética 

Tampão 

acetato 

(pH 5,3) 

2,72 µM 9,06 µM 
MENDONÇA 

et al. (2015) 

Carbono Vítreo 
SWV, 

DPV 

Produtos 

farmacêuticos 

e urina 

Tampão 

BR 

(pH 4,5) 

0,151 µM - 
BARROSO et 

al. (1995) 

Pasta de 

nanotubo de 

carbono e 

parafina 

DPV 

Formulações 

farmacêuticas 

e urina 

humana 

Tampão 

BR 

(pH 5) 

0,292 µM 0,973 µM 
MALODE et 

al. (2012) 



25 

 

Tabela 3 – Frequência analítica de métodos dinâmicos para a determinação de 

furosemida 

Técnica Dinâmica Amostra FA (h-1) Referência 

Amperometria Batelada Urina sintética 130 
SILVA et al. 

(2020) 

Espectrofotometria Fluxo 
Produtos 

farmacêuticos 
40 

SEMAAN et al. 

(2005) 

Espectrofotometria Fluxo 

Produtos 

farmacêuticos e 

urina sintética 

95 
SEMAAN et al. 

(2006) 

Fluorimetria Fluxo 

Produtos 

farmacêuticos e 

urina sintética 

90 e 60 
SEMAAN et al. 

(2008) 

Amperometria Batelada 
Produtos 

farmacêuticos 
72 

PEREIRA et al. 

(2016) 

 

 

1.2 TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS 

 

Nos últimos anos, métodos eletroquímicos têm avançado devido às suas vantagens, como 

seletividade (resultante de processos de oxirredução do analito na superfície de um eletrodo 

feito com material específico), adequada sensibilidade, baixo custo e tempo de análise 

relativamente curto, além de se mostraram sensíveis a moléculas orgânicas, sobretudo em 

compostos relacionados a formulações farmacêuticas e fluidos biológicos. (BUKKITGAR; 

SHETTI, 2016; PACHECO et al., 2013; SHETTI et al., 2009) 

Propriedades redox de medicamentos podem fornecer informações sobre seu destino 

metabólico e atividade farmacêutica. (BUKKITGAR; SHETTI, 2016; SHETTI et al., 2009) 

Quando uma espécie interage física e/ou quimicamente com outros componentes ou com 

interfaces, propriedades elétricas podem ser medidas, tais como diferenças de potencial, 

acúmulo interfacial de carga, corrente elétrica, entre outras. A medição dessas propriedades é 

feita por métodos eletroanalíticos, que estão resumidos na Figura 5. Ao perturbar o sistema 

(controladamente), como por exemplo, aplicar uma diferença de potencial entre eletrodos no 

interior de uma célula eletroquímica, sinais analíticos são observados, podendo dessa forma, 

ser relacionados com parâmetros intrínsecos da espécie. (PACHECO et al., 2013) 
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Figura 5 – Técnicas eletroanalíticas 

 

Fonte: Adaptado de SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2008 

 

Na Figura 5 estão descritos os métodos eletroanalíticos mais amplamente utilizados. Os 

métodos interfaciais baseiam-se nos fenômenos que ocorrem entre as superfícies dos eletrodos 

e a camada fina de solução adjacente a essas superfícies, isto é, nos fenômenos que ocorrem na 

interface eletrodo – solução. Já os métodos não interfaciais estão baseados no que ocorre no 

interior da solução, de forma a minimizar e evitar efeitos interfaciais. (SKOOG; HOLLER; 

NIEMAN, 2008) 

Os métodos interfaciais podem se dividir de acordo com a presença ou não de corrente 

elétrica.  Caso haja corrente elétrica, denominam-se métodos interfaciais dinâmicos, e na 

ausência de corrente, chamam-se métodos interfaciais estáticos. O volume de amostras nesse 

tipo de análise é da ordem de microlitros e nanolitros, fazendo com que sejam observados 

limites de detecção da ordem de picomol. (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2008) 

Nos métodos de corrente constante, a corrente no interior da célula é mantida fixa e contínua, 

enquanto os demais dados são coletados. (SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2008) 

Já nas de potencial controlado, o potencial pode ser mantido constante (como na 

amperometria) ou pode ser aplicado em uma faixa (como na voltametria). (SKOOG; HOLLER; 

NIEMAN, 2008) 
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1.2.1 Voltametria 

 

A voltametria é classificada como uma técnica dinâmica, uma vez que a célula eletroquímica 

funciona com corrente elétrica (ou seja, i>0), que é medida em função da diferença de potencial 

aplicada. Dessa forma, as informações acerca do analito são obtidas mensurando a corrente 

elétrica que surge entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar (contra eletrodo), quando 

aplicada uma diferença de potencial entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. 

(PACHECO et al., 2013) 

Conforme abordado sobre os métodos interfaciais, a voltametria é baseada nos fenômenos 

que ocorrem na interface eletrodo – solução, isto é, entre a superfície do eletrodo de trabalho e 

a camada fina de solução adjacente à essa superfície. (PACHECO et al., 2013) 

 

Figura 6 – Diagrama do sistema para a análise voltamétrica 

 
Fonte: Adaptado de RESENDE et al., 2017 

 

Na Figura 6 estão descritos os componentes básicos para a análise voltamétrica. O eletrólito 

(6) é o meio reacional que estabelece o contato elétrico, é chamado de eletrólito suporte. Se 

uma substância produz condutividade elétrica maior que a do próprio solvente, ao se dissolver 

nele, ela recebe o nome de eletrólito. (AGOSTINHO et al., 2004) 

Sais, ácidos e bases são exemplos de eletrólitos, quando em soluções aquosas. O chamado 

eletrólito suporte deve possuir concentrações da ordem de 100 vezes superior à do analito, 

conferindo propriedades ao sistema, que são resultantes da manutenção da alta força iônica. 

(AGOSTINHO et al., 2004) 
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As características ideais que um eletrólito suporte deve possuir são: alto grau de ionização, 

alta solubilidade, além de boa estabilidade química (não reagir com outras espécies em solução) 

e eletroquímica (não se oxidar e nem reduzir na faixa de potencial trabalhada). (AGOSTINHO 

et al., 2004) 

Também é comum encontrar soluções tampão como eletrólito suporte, como citrato, fosfato, 

acetato e borato, quando se faz necessário manter constante, além da força iônica, o pH da 

solução aquosa. (AGOSTINHO et al., 2004) 

Uma das funções principais do eletrólito suporte é manter fixa e alta a condutividade da 

solução, uma vez que o analito normalmente não possui essa característica, apesar de ser 

eletroativo (capacidade de se oxidar ou reduzir na faixa de potencial estudada). (AGOSTINHO 

et al., 2004) 

O contra eletrodo (componente 3 da Figura 6) garante uma situação potenciostática, ou seja, 

os eletrodos são conectados a um equipamento amplificador chamado potenciostato 

(componente 1), cuja função é aumentar a resistência do eletrodo de referência e diminuir a do 

eletrodo auxiliar quando uma diferença de potencial for aplicada. (PACHECO et al., 2013) 

Já o eletrodo de referência (componente 4) tem o papel de manter constante o seu potencial 

durante as análises, sem interferências. Na interface entre a superfície do eletrodo de trabalho 

(componente 5) e a solução é onde ocorre a oxidação e/ou redução do analito. (PACHECO et 

al., 2013) 

 

1.2.1.1 Características da voltametria 

 

A voltametria possui algumas características importantes, como a velocidade da reação 

(eletrólise), que pode ser avaliada atentando-se aos seguintes processos: transporte de massa 

(transferência da espécie do corpo para a interface eletrodo – solução), transferência de carga 

(deslocamento de elétrons na superfície do eletrodo) e reações químicas que precedem ou 

sucedem a transferência de elétrons, podendo ser protonação, dimerização, decomposição 

catalítica, cristalização, adsorção, dessorção etc. (PACHECO et al., 2013) 

A corrente total gerada na voltametria é a soma da corrente faradáica, que correspondente a 

reação redox do analito, com a corrente capacitiva, cuja função é carregar a dupla camada 

elétrica existente na interface eletrodo-solução (devido ao acúmulo de elétrons na superfície do 

eletrodo). (PACHECO et al., 2013) 



29 

 

A corrente faradáica (chamada assim por seguir a lei de Faraday) é proporcional à 

concentração de analito ativo no seio da solução, fornecendo informações quantitativas acerca 

da substância em análise. (PACHECO et al., 2013) 

Conforme abordado anteriormente, é a diferença de potencial aplicada entre os eletrodos, 

que permite a reação de oxirredução na superfície do eletrodo. Enquanto o potencial se tornar 

mais negativo, o eletrodo fornece elétrons para a redução das espécies na interface eletrodo-

solução. Da mesma forma, a oxidação das espécies será favorecida em casos de potenciais mais 

positivos. Por isso, ao realizar uma varredura no sentido positivo, denomina-se varredura 

anódica e no sentido negativo, varredura catódica. (PACHECO et al., 2013) 

Atualmente, uma nova geração de materiais nanoestruturados à base de nanopartículas de 

metal ou óxido de metal, carbono com ou sem funcionalização (como nanotubos, grafeno, 

grafite etc.) e polímeros condutores estão disponíveis para detecção de uma variedade de 

analitos, incluindo a furosemida. (MARTINS et al., 2018) 

Outras formas de modificação química permanentes ou transitórias também podem ser 

realizadas na superfície do eletrodo de trabalho através de eletrodeposição, adsorção por 

interações (iônicas e/ou covalentes), entre outras. (PACHECO et al., 2013) 

 

1.2.1.2 Voltametria cíclica 

 

A voltametria cíclica (CV, do inglês cyclic voltammetry) ocorre quando é aplicada uma 

diferença de potencial triangular linear em função do tempo e nos sentidos direto e inverso, 

com a faixa de potencial pré-determinada. (BRETT; BRETT, 1993) 

O pico gerado é proporcional à concentração do analito e, em casos de processos reversíveis, 

o pico gerado durante a varredura anódica será semelhante ao pico gerado durante a varredura 

catódica. (BRETT; BRETT, 1993) 

O gráfico formado é da corrente medida em função da diferença de potencial aplicada e é 

denominado voltamograma (um exemplo pode ser observado na Figura 7), cuja característica 

vai depender do tipo de mecanismo redox que a espécie apresenta. A CV é uma das principais 

técnicas não espectrométricas utilizadas (até mesmo por quem não é especialista em 

eletroquímica), pois possui fácil aplicação e interpretação. (BRETT; BRETT, 1993) 

A técnica é vantajosa por possibilitar a avaliação de processos de oxidação, redução, 

reversibilidade, mecanismos de reações redox, formação de produtos intermediários e adsorção 

na superfície de eletrodos. Porém, apresenta desvantagem na determinação de concentrações 
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inferiores a 10-4 e 10-5 mol L-1 devido a influência da corrente capacitiva. (BRETT; BRETT, 

1993; WANG, 2006)  

 

Figura 7 – Exemplo de voltamograma cíclico 

 
Fonte: Adaptado de RESENDE et al., 2017 

 

 

Na Figura 7 é possível visualizar um voltamograma cíclico de ferrocianeto de potássio 1,0 x 

10-3 mol L-1 utilizando KCl 0,1 mol L-1 como eletrólito suporte e com velocidade de varredura 

de 50 mV s-1. O processo eletroquímico é caracterizado como reversível, onde do ponto A ao 

C, tem-se a varredura anódica e o pico B corresponde a oxidação do analito. Já do ponto C ao 

ponto A tem-se a varredura catódica e o pico D é referente a redução da espécie de interesse. 

(RESENDE et al., 2017) 

 

1.2.1.3 Voltametria de onda quadrada 

 

A voltametria de onda quadrada (SWV, do inglês square wave voltammetry) é uma técnica 

em que a obtenção do sinal analítico (corrente) proveniente da reação redox é feita através da 

sobreposição de um pulso a uma rampa linear, formando uma escada, que pode ser caracterizada 

por uma amplitude, uma largura e um período. (BRETT; BRETT, 1993; PACHECO et al., 

2013) 

A medição da corrente ocorre em dois pontos ao longo do pulso de onda quadrada. Sendo o 

primeiro no final do pulso direto, onde a direção do pulso é igual a direção da varredura e o 

segundo no final do pulso reverso (no meio do “degrau” da onda), quando a direção do pulso é 

oposta a direção de varredura. (BRETT; BRETT, 1993) 



31 

 

O voltamograma gerado consiste na diferença entre essas duas correntes em função da rampa 

de potencial aplicado. Dessa forma, é minimizada a influência da corrente capacitiva sobre a 

corrente total medida. Na Figura 8 é possível observar dois voltamogramas de onda quadrada, 

sendo (a) para um processo reversível e (b) para um processo irreversível. (SOUZA; 

MACHADO; AVACA; 2003) 

 

Figura 8 - Exemplo de voltamogramas de onda quadrada: (a) processo reversível e (b) 

processo irreversível 

 

Fonte: Adaptado de SOUZA et al., 2003 

 

A principal vantagem da SWV é a velocidade de aquisição de dados, decorrente da 

frequência de aplicação de pulso, que pode variar de 1 a 100 ciclos de onda quadrada por 

segundo. Consequentemente, a velocidade de varredura varia de 100 a 1000 mV s-1, fazendo 

com que o tempo de análise varie entre 3 e 10 segundos, sem que os dados sejam 

comprometidos. (PACHECO et al., 2013) 

 

1.2.2 Amperometria 

 

A amperometria consiste na medição de corrente elétrica durante a aplicação de um potencial 

constante e adequado em função do tempo. Nesta técnica, a redução ou oxidação do analito 

ocorre na superfície do sensor eletroquímico (eletrodo de trabalho). (SANTOS et al., 2011) 

Os picos gerados são proporcionais à concentração do analito e eles aparecem num gráfico 

denominado amperograma, onde se tem a corrente medida em função do tempo. Na Figura 9 

tem-se um exemplo geral de amperograma. (SANTOS et al., 2011) 
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Figura 9 – Exemplo de amperograma 

 
Fonte: Adaptado de DORNELLAS et al., 2014 

 

Contudo, a estabilidade do sinal analítico pode comprometer a repetibilidade e a 

reprodutibilidade dos resultados. Tal estabilidade é regida pela taxa de transferência de carga 

(elétrons) na interface eletrodo – solução, que por sua vez, depende das condições da superfície 

do eletrodo e de características locais, como a estabilidade da rede elétrica, por exemplo. 

(SANTOS et al., 2011) 

A contaminação e passivação da superfície do eletrodo pode afetar a transferência de carga, 

bem como produzir sinais analíticos referentes às espécies adsorvidas, interferindo na resposta 

do analito. (SANTOS et al., 2011) 

Por outro lado, a amperometria é uma técnica eletroanalítica que vem se destacando, uma 

vez que as medições simplificam o procedimento analítico se comparado às técnicas 

voltamétricas, sobretudo quando realizada a análise por injeção em batelada (BIA). 

(DORNELLAS; MUNOZ; AUCELIO, 2015; QUINTINO; ANGNES, 2004)  

 

1.2.2.1 Análise por injeção em batelada 

 

A análise por injeção em batelada (BIA, do inglês batch injection analysis) foi proposta 

pelos pesquisadores Wang e Taha em 1991 (MIRANDA et al., 2012). Nesta técnica, utiliza-se 

uma micropipeta eletrônica para injetar volumes do analito diretamente na superfície do 

eletrodo de trabalho imerso em grande volume do eletrólito suporte. Na figura 10 observa-se 

uma célula eletroquímica com arranjo wall-jet, que apresenta duas setas curvas representando 
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o movimento de difusão da amostra no excesso de eletrólito. (CARDOSO et al., 2018; 

DORNELLAS et al., 2014) 

 

Figura 10 – Esquema de uma célula eletroquímica com arranjo wall-jet 

 
 Fonte: Adaptado de AGUIAR; BERBIGÃO; MORI, 2006 

 

Na detecção amperométrica, picos transientes de corrente são gerados pela oxidação ou 

redução do analito, com boa frequência analítica, precisão e baixo gasto de reagentes e 

amostras. O sistema BIA requer uma micropipeta eletrônica, para adição rápida e precisa de 

amostras e uma célula simples. (DORNELLAS; MUNOZ; AUCELIO, 2015) 

Neste contexto, o analito é facilmente reduzido ou oxidado, gerando um sinal transitório que 

desaparece à medida que o transporte convectivo dilui o analito no volume da solução na célula 

eletroquímica. Um esquema para representar o sistema está na Figura 11. Essa abordagem 

melhora a frequência analítica na análise amperométrica de matrizes simples, como água e 

amostras farmacêuticas. (DORNELLAS et al., 2014; DORNELLAS; MUNOZ; AUCELIO, 

2015) 
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Figura 11 – Esquema de uma célula para BIA associada à amperometria 

 
Fonte: Adaptado de CARDOSO, et al., 2018 

 

A BIA é uma ferramenta inovadora e alternativa à análise de injeção em fluxo (FIA, do 

inglês flow injection analysis) com algumas vantagens, como o uso de aparelho mais simples 

(injetor e célula) em comparação ao FIA (válvulas, bomba, tubulação e célula), o que torna a 

BIA portátil. (SILVA et al., 2020)  

Na literatura há relatos de análise simultânea utilizando o sistema BIA–AMP (análise por 

injeção em batelada com detecção amperométrica), sendo um deles explorado com sucesso por 

Silva et al (2020) usando apenas um eletrodo de trabalho, um eletrodo de referência e um contra 

eletrodo. Para isso, uma combinação de pulsos em potencial foi escolhida de modo que apenas 

um analito seja detectado em um dos pulsos e o restante seja detectado nos outros pulsos. Nas 

análises envolvendo duas substâncias, um simples fator de correção pode ser utilizado para 

obter a corrente relativa do segundo analito. (SILVA et al., 2020) 

Este método também permite a aplicação de um terceiro ou quarto pulso em potencial para 

evitar contaminação ou promover a limpeza eletroquímica do eletrodo de trabalho. 

(DORNELLAS et al., 2014; SILVA et al., 2020) 
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A geração do sinal analítico no sistema BIA – AMP é feita através de etapas, que podem ser 

observadas na Figura 12. 

 

Figura 12 – Etapas da obtenção de um sinal analítico no sistema BIA – AMP 

 
Fonte: Adaptado de QUINTINO; ANGNES, 2004 

Legenda: A antes da adição da amostra; B início da injeção; C fim da adição; D início da difusão; E 

reestabelecimento do equilíbrio. 

 

Primeiramente, nota-se uma linha base referente à corrente gerada pelo eletrólito (inerte), 

indicando a não ocorrência de reação redox (região A da Figura 12). (QUINTINO; ANGNES, 

2004) 

Ao iniciar a adição da amostra ao sistema, ocorre um aumento da corrente ocasionado pela 

oxidação ou redução do analito conduzido por convecção até a superfície do eletrodo de 

trabalho (região B da Figura 12). Quando toda a amostra é injetada, obtém-se o máximo de 

corrente durante aquele intervalo de tempo (região C da Figura 12). Por fim, o sinal analítico 

decai devido à difusão (região D da Figura 12) até atingir a linha base novamente (região E da 

Figura 12).  (QUINTINO; ANGNES, 2004) 

Da mesma forma que na voltametria, a intensidade do pico gerado no sistema BIA – AMP é 

proporcional a concentração do analito injetada na superfície do eletrodo. Alguns parâmetros 
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influenciam na resposta analítica tais como a velocidade de injeção da amostra, o volume 

injetado, o potencial escolhido e a necessidade ou não de agitação (e sua velocidade). 

(QUINTINO; ANGNES, 2004) 

A agitação será utilizada caso o analito se adsorva a superfície do eletrodo, causando uma 

queda lenta do sinal, na etapa D da Figura 12, de forma que a agitação mecânica auxilia na 

limpeza da superfície. (QUINTINO; ANGNES, 2004) 

 

1.2.3 Eletrodo de trabalho 

 

Há um tipo de material denominado SPE (do inglês screen-printed electrodes) que são 

eletrodos impressos em vários tipos de substratos (tecnologia de impressão em tela), 

considerados descartáveis e versáteis. Uma das vantagens de sua utilização é a facilidade de 

modificar a superfície dos SPE para aprimoramento dos sinais analíticos relacionados à 

diferentes analitos. (RENEDO; ALONSO-LOMILLO; MARTÍNEZ, 2007) 

Os SPE já foram utilizados para análise de produtos farmacêuticos em diferentes matrizes; 

formas de dosagem, amostras ambientais, alimentos e fluidos biológicos, fornecendo 

diversidade de ferramentas que podem ser empregadas para quantificações in situ. 

(MOHAMED, 2016; RENEDO; ALONSO-LOMILLO; MARTÍNEZ, 2007) 

A versatilidade dos SPE também está relacionada a composição da tinta de impressão que 

pode ser alterada com a mistura de várias substâncias como metais, complexantes, polímeros 

ou até mesmo enzimas. (MOHAMED, 2016) 

A composição das várias tintas usadas para imprimir nos eletrodos determina a seletividade 

e a sensibilidade necessárias para cada análise. Além disso, também existe a possiblidade de 

modificar a superfície dos eletrodos fabricados por meio de depósitos de filmes de metal, 

polímeros, enzimas etc. (MOHAMED, 2016; RENEDO; ALONSO-LOMILLO; MARTÍNEZ, 

2007) 

Outro aspecto importante é a possibilidade de fabricação em laboratório, ao invés da 

obtenção comercial (uma variedade desses dispositivos está disponível no mercado), reduzindo 

custo e promovendo grande diversidade desse tipo de sensor. (MOHAMED, 2016; RENEDO; 

ALONSO-LOMILLO; MARTÍNEZ, 2007) 

As principais vantagens desse tipo de eletrodo estão ligadas à sua fácil operação, 

confiabilidade, portabilidade e adaptação a pequenas configurações instrumentais. Ademais, a 

superfície do eletrodo pode ser utilizada (com segurança) para sucessivas análises, já que não 
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ocorre envenenamento devido à sua característica descartável, sendo observada uma 

reprodutibilidade dos resultados após o uso consecutivo dos SPE. (MOHAMED, 2016) 

A combinação de sistemas eletroquímicos modernos, juntamente com a tecnologia de 

impressão em tela e a miniaturização oferecem uma incrível chance para a introdução de 

ferramentas analíticas potenciais e poderosas para monitoramento e análise eficiente de 

produtos farmacêuticos, biomarcadores e metabólitos, poluentes ambientais e alimentares, onde 

podem resolver com sucesso as restrições de tempo associadas à análise laboratorial 

convencional. Além disso, os eletrodos descartáveis podem oferecer uma ferramenta rápida e 

reprodutível para testes de abuso de drogas e controle de doping. (MOHAMED, 2016)  

Nos últimos anos, foi observado um grande desenvolvimento de sensores impressos para 

diversas aplicações analíticas, levando em consideração a quantidade de artigos publicados. 

Esse tipo de sensor se encaixa na crescente necessidade de realizar análises rápidas e precisas 

in situ, bem como no desenvolvimento de dispositivos compactos e portáteis. (MOHAMED, 

2016) 

O campo dos SPE continua crescendo e encontrando novas áreas de aplicação, 

principalmente pela adaptabilidade e baixo custo. Suas melhorias dependerão da incorporação 

de novos materiais impressos, novos ligantes, novos polímeros, outros materiais de 

nanoestrutura e novos suportes. (MOHAMED, 2016) 

Acredita-se que esse campo se concentrará mais em materiais exclusivos e em vários 

métodos analíticos nos próximos anos, uma vez que os eletrodos impressos fornecem uma 

ferramenta analítica crucial para satisfazer a crescente demanda pela determinação rápida, 

sensível e seletiva, principalmente de poluentes ambientais. (LI et al., 2012; MOHAMED, 

2016; RENEDO; ALONSO-LOMILLO; MARTÍNEZ, 2007) 

 

1.2.3.1 Eletrodos à base de carbono 

 

Eletrodos de carbono são amplamente utilizados devido a sua baixa corrente de fundo, 

amplas janelas de potencial, além de baixo custo e adequação para detectar várias substâncias 

orgânicas e compostos biológicos. (BUKKITGAR; SHETTI, 2016; MELLO et al., 2013; 

SHETTI et al., 2009) 

Por apresentar diferentes estados alotrópicos, variedade de dimensionalidade e possuir 

diferentes formas (pó, fibras, espumas e compósitos), o carbono se apresenta como um material 

muito atrativo em aplicações eletroquímicas. (BUKKITGAR; SHETTI, 2016; MELLO et al., 

2013; SHETTI et al., 2009) 
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Normalmente em sensores a base de carbono, as reações eletroquímicas são mais lentas do 

que em eletrodos metálicos. Porém, o carbono tem uma alta atividade superficial que pode ser 

aumentada pela presença de grupos funcionais na estrutura. (BENAVIDEZ; MARTINEZ-

DUARTE; GARCIA, 2016) 

Outro problema relacionado ao uso de sensores à base de carbono, é a tendência de formar 

complexos estáveis com moléculas orgânicas, principalmente se houver oxidação. Mesmo com 

todas as vantagens, o carbono não é utilizado somente como dispositivo eletroquímico, tem sido 

amplamente empregado para melhorar técnicas de pré-concentração e separação de amostras. 

(BENAVIDEZ; MARTINEZ-DUARTE; GARCIA, 2016) 

Um levantamento rápido na literatura indica que todos os anos são publicados em média 

cerca de 100.000 artigos utilizando o carbono em aplicações analíticas. Em termos dessas 

aplicações, o carbono oferece uma variedade de vantagens em relação a outros materiais, 

incluindo boa atividade eletrocatalítica e baixas correntes de fundo, grande área superficial, boa 

condutividade elétrica e uma química de superfície rica e versátil. (BENAVIDEZ; 

MARTINEZ-DUARTE; GARCIA, 2016; SCIDA et al., 2011) 

As formas de carbono mais conhecidas são o diamante e o grafite, materiais que possuem 

características completamente diferentes. Por exemplo, o grafite é opaco e um excelente 

condutor de eletricidade, já o diamante é transparente e isolante elétrico. (DRESSELHAUS, 

1997; DRESSELHAUS; DRESSELHAUS; EKLUND, 1996; MELLO et al., 2013) 

É exatamente essa gama de possibilidades que torna o carbono interessante aos grupos de 

pesquisa. Além das formas alotrópicas mencionadas, outras formas de carbono vêm sendo 

estudadas, apresentando importantes aplicações, como os eletrodos de pasta de carbono, o 

nanotubo de carbono e o grafeno. O diamante também é utilizado, principalmente como um 

filme de diamante dopado com boro. (DRESSELHAUS, 1997; DRESSELHAUS; 

DRESSELHAUS; EKLUND, 1996; MELLO et al., 2013) 
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1.2.3.1.1 Grafite 

 

Na Figura 13 está representada a estrutura cristalina do grafite, que é composta por diversas 

camadas bidimensionais (chamadas de grafeno), cujo arranjo é hexagonal, e os átomos de 

carbono estão ligados entre si por ligações covalentes. A distância entre esses átomos no plano 

basal é de 1,42 Å e a distância interplanar entre as sucessivas camadas de grafeno ao longo do 

eixo c é 3,354 Å. A hibridização dos átomos de carbono nessa estrutura é do tipo sp2 e as 

interações entre as camadas de grafeno são do tipo forças de Van der Waals. (DRESSELHAUS, 

1997) 

 

Figura 13 – Estrutura cristalina de um monocristal de grafite 

 
Fonte: Adaptado de DRESSELHAUS; DRESSELHAUS; EKLUND, 1996 

  

 

As interações do tipo Van der Waals são fracas e isso permite que as folhas de grafeno 

deslizem uma sobre as outras, conferindo ao grafite uma ótima propriedade lubrificante. Além 

disso, a alta mobilidade de elétrons π deslocalizados garante uma boa condutividade, que se dá 

ao longo da folha e varia dependendo da direção que é medida. Ao longo das folhas, a 
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condutividade é maior e perpendiculares a estas, é menor. (DICKS, 2006; DRESSELHAUS, 

1997) 

Materiais de baixo custo são estudados para a produção de eletrodos de trabalho 

descartáveis, dentre eles, dispositivos baseados em folha de grafite que podem ser utilizados 

para a determinação de fármacos e de peróxido de hidrogênio, por exemplo. (LIU et al., 2015; 

OLIVEIRA; MUNOZ; ANGNES, 2010) 

As folhas de grafite apresentam vantagens como boa flexibilidade, desempenho mecânico 

satisfatório, baixa resistência elétrica e, principalmente, capacidade de se adaptar a qualquer 

tamanho sendo, portanto, utilizadas como materiais de vedação na indústria química, 

petrolífera, nuclear e no setor automotivo. (LIU et al., 2015; OLIVEIRA; MUNOZ; ANGNES, 

2010) 

Também têm sido utilizadas para a preparação de biossensores e como substrato para o 

crescimento de nanotubos de carbono. Oliveira et al (2010) foram os primeiros a utilizar folha 

de grafite como sensor eletroquímico, obtendo resultados satisfatórios para a análise de 

amostras farmacêuticas através da técnica de voltametria cíclica e amperometria associada ao 

FIA.  (OLIVEIRA; MUNOZ; ANGNES, 2010) 

 

1.2.3.2 Substratos de papel 

 

O conceito da palavra papel é importante, uma vez que na literatura é empregado o uso dessa 

palavra para substratos que não se encaixam na definição a seguir. Papel é uma folha seca e 

fina feita com toda a espécie de substâncias vegetais reduzidas a massa, para escrever, imprimir 

e embrulhar. Dessa forma, um eletrodo de folha de grafite se enquadra nessa definição podendo 

ser chamado de papel grafitizado. (CAI et al., 2014) 

A principal vantagem da utilização de substratos de papel está relacionada ao descarte, já 

que vem de fontes renováveis e por isso, não agride o meio ambiente. Além disso, esses 

dispositivos são robustos, fáceis de usar, e com grande capacidade de fornecer diagnósticos 

rápidos em locais de necessidade, podendo integrar sistemas portáteis. (HU et al., 2014) 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este estudo tem por finalidade utilizar folhas de grafite como sensores eletroquímicos 

em dispositivos portáteis fabricados por impressão 3D, verificando sua associação à detecção 

voltamétrica e amperométrica para determinar furosemida em fluidos biológicos de forma 

rápida, sensível, seletiva e portátil. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliação da associação do BIA a métodos eletroanalíticos de voltametria e 

amperometria; 

b) Uso de técnicas voltamétricas (cíclica e de onda quadrada) para avaliar o 

comportamento eletroquímico (cinética, transporte de massa etc.) das moléculas de 

furosemida na superfície do eletrodo;  

c) Otimização de parâmetros do sistema BIA, como o volume injetado, a velocidade de 

injeção e o potencial de trabalho; 

d) Desenvolvimento de metodologia para a determinação de furosemida, estudando 

parâmetros analíticos de mérito como repetibilidade, faixa linear, limite de detecção 

(LD), limite de quantificação (LQ) e frequência analítica (FA). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 SOLUÇÕES E REAGENTES  

 

Todos os reagentes químicos utilizados foram de grau de pureza analítica (PA) e 

utilizados como recebidos.  

Todas as soluções aquosas foram preparadas por solubilização direta em água 

deionizada ultrapura (resistividade ≥ 18,2 MΩ cm) obtido pelo sistema de purificação de água 

Millipore Direct-Q3 (Bedford, MA, EUA).  

O ácido acético (99,5% m/m), o ácido fosfórico (85% m/m) e ácido bórico (99,5% m/m) 

foram adquiridos da Vetec® (Rio de Janeiro, Brasil), o NaOH da Sigma Aldrich® (São Paulo, 

Brasil) e a furosemida (matéria-prima 99,9% m/m pureza) foi adquirida na Natural Pharma (Rio 

de Janeiro, Brasil). (VASCONCELOS et al., 2020) 

Soluções tampão foram preparadas a 0,1 mol L-1: fosfato (pH 5,0), BR (pH 5,0) e acetato 

(pH 5,2). O tampão Britton-Robinson (BR) (pH 5,0) foi preparado pela mistura dos ácidos 

acético, bórico e fosfórico.  

Para o ajuste do pH, foi utilizado o pHmetro Digimed DM-22. Todas as soluções estoque 

e de trabalho foram preparadas utilizando o eletrólito suporte de escolha antes da execução dos 

experimentos. 

 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO 

 

As medições voltamétricas e amperométricas foram realizadas utilizando um 

potenciostato/galvanostato Ivium® Compact Stat modelo B09118 (Ivium Technologies, 

Holanda), controlado pelo software Ivium® acoplado a um notebook, apropriado para 

copulação e tratamento dos dados.  

Um eletrodo Ag|AgCl|KCl (sat.) miniaturizado (PEDROTTI; ANGNES; GUTZ, 1996) e 

um bastão de grafite foram usados como eletrodos referência e eletrodo auxiliar, 

respectivamente. 

O tipo de sensor utilizado foi adquirido sob o nome Pyrolytic Graphite Sheets (PGS) da 

marca Panasonic e comercializado pela Mouser Eletronics, localizada em Mansfield, Texas. 

Esses eletrodos consistem em folhas térmicas de grafite formadas por películas sintéticas de 

polímero de grafite muito finas, que foram cortadas e ajustadas para o tamanho da célula 

eletroquímica. 
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As células utilizadas foram projetadas através dos softwares SolidWorks 2018, 

Blender3D e Slic3r com os seguintes parâmetros: diâmetro do bico de 0,3 mm, resolução da 

camada de 0,2 mm e preenchimento de células de 55%.  

A matéria-prima de impressão consiste em filamentos de acrilonitrila butadieno estireno 

– ABS (mesa: 100°C, bico: 230°C) e ácido poliláctico – PLA (mesa: 70°C, bico: 195°C). A 

impressora 3D utilizada é da marca Voolt3D gi3 (São Paulo, Brasil). 

 

3.3 ANÁLISES ELETROQUÍMICAS 

 

As medições foram realizadas usando duas células eletroquímicas diferentes (Figuras 

14 e 15) fabricadas no laboratório por impressão 3D. A célula para medidas voltamétricas 

apresenta volume interno de 5,0 mL, já a célula para medições de BIA, possui volume total de 

80 mL. 

Figura 14 – Célula eletroquímica impressa para uso do BIA – AMP 

 

Fonte: Autor (2020) 

 

Figura 15 – Célula eletroquímica impressa para análises voltamétricas 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Uma pipeta eletrônica foi usada para controlar os volumes de injeção entre 10 e 200 μL 

sob as velocidades de injeção entre 18 e 298 μL s-1, com adição direta na superfície do eletrodo 

de trabalho imerso em solução de eletrólito suporte de tampão acetato (pH 5,2) 0,1 mol L-1. 

Os seguintes parâmetros foram estudados: velocidade de varredura (CV), potencial de 

análise (BIA – AMP), velocidade de injeção (BIA – AMP), volume de injeção (BIA – AMP), 

repetibilidade, LD, LQ e frequência analítica. 

 

3.3.1 Escolha de eletrólito suporte 

 

Foram preparadas soluções de furosemida na concentração de 1 mmol L-1 em diferentes 

eletrólitos suporte, como tampão fosfato (pH 5,0), tampão BR (pH 5,0) e tampão acetato (pH 

5,2), sendo todos na concentração de 0,1 mol L-1. Voltametrias cíclicas foram feitas para cada 

solução verificando qual o eletrólito mais apropriado para às análises. Os parâmetros 

eletroquímicos utilizados foram: faixa de potencial de 0,8 a 1,5 V; velocidade de varredura a 

50 mV s-1; incremento de potencial 5 mV. 

 

3.3.2 Estudo da velocidade de varredura 

 

Voltametrias cíclicas foram realizadas em solução de furosemida 1 mmol L-1 com 

tampão acetato 0,1 mol L-1 pH 5,2 como eletrólito suporte no eletrodo de papel grafiitizado. A 

velocidade de varredura foi variada de 10 em 10 mV s-1 até a velocidade de 100 mV s-1 e em 

seguida fazendo os incrementos de 100 em 100 mV s-1 até a velocidade de 1000 mV s-1. Os 

parâmetros eletroquímicos utilizados foram: faixa de potencial de 0,8 a 1,5 V e incremento de 

potencial 5 mV. 

 

3.3.3 Voltametria de onda quadrada 

 

 Para realizar a voltametria de onda quadrada, foi inserido um volume de na célula 

eletroquímica 4,0 mL de tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH 5,2) e realizada a medida. 

Posteriormente foram adicionados os seguintes volumes de solução de furosemida 100 mmol 

L-1: 100 µL, 200 µL, 500 µL e 1000 µL, sendo feita a medição eletroquímica após cada adição. 

Foi necessário o uso de agitador magnético para homogeneizar a solução após a adição de cada 

volume e a agitação foi interrompida durante cada medição. Os parâmetros eletroquímicos 

utilizados foram: Tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH 5,2) como eletrólito suporte, faixa de 



45 

 

potencial de 0,8 a 1,5 V, frequência de 30 Hz, amplitude de 50 mV e incremento de potencial 

de 10 mV. 

 

3.3.4 Estudo do potencial de análise por amperometria 

 

Foi preparado um volume de 25 mL de furosemida 100 µmol L-1 em tampão acetato 0,1 

mol L-1 (pH 5,2) e fez-se o estudo do melhor potencial para a análise por injeção em batelada 

variando os potenciais de 100 em 100 mV em uma faixa de 0 a 1500 mV. Foi injetada 3 vezes 

a solução de furosemida 100 µmol L-1 em cada potencial. Utilizou-se o eletrodo de papel 

grafitizado comercial. A velocidade de injeção da micropipeta eletrônica foi de 298 µL s-1 e o 

volume injetado de 100 µL. 

 

3.3.5 Estudo da velocidade de injeção da micropipeta eletrônica 

 

A velocidade de injeção da solução padrão de furosemida 100 µmol L-1 na superfície do 

eletrodo de papel grafitizado foi controlada pela micropipeta eletrônica em um sistema BIA e 

estudada em uma faixa que variou de 18 a 298 µL s-1 (em triplicata para cada velocidade). Os 

parâmetros eletroquímicos utilizados foram: potencial de 1,3 V; eletrólito suporte tampão 

acetato 0,1 mol L-1 pH 5,2; volume de injeção 100 µL. 

 

 

3.3.6 Estudo do volume de amostra injetado pela micropipeta eletrônica 

 

O volume de injeção da solução padrão de furosemida 100 µmol L-1 na superfície do 

eletrodo de trabalho foi controlada pela micropipeta eletrônica em um sistema BIA e estudada 

variando de 25 em 25 µL em uma faixa de 25 a 200 µL. Os parâmetros eletroquímicos utilizados 

foram: potencial de 1,3 mV; eletrólito suporte tampão acetato 0,1 mol L-1 pH 5,2; velocidade 

de injeção 298 µL s-1. 

 

3.3.7 Estudo de repetibilidade 

 

Foi preparado 25 mL de cada solução de furosemida nas concentrações de 1 e 10 µmol 

L-1. Injetou-se 5 vezes a solução de furosemida 1 µmol L-1, posteriormente injetou-se 5 vezes a 

solução de furosemida 10 µmol L-1. Logo em seguida repetiu-se o procedimento anterior, 
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injetando 5 vezes a solução de furosemida 1 µmol L-1 e 5 vezes a solução 10 µmol L-1. Os 

parâmetros eletroquímicos utilizados foram: potencial de 1,3 V; eletrólito suporte tampão 

acetato 0,1 mol L-1 pH 5,2; volume de injeção 100 µL; velocidade de injeção 298 µL s-1. 

 

3.3.8 Estudo da faixa linear 

 

Para realizar o estudo da faixa linear, foi necessário o preparo de 10 mL de cada solução 

de furosemida nas concentrações de 1, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 600, 800 e 1000 µmol L-

1. Foram feitas injeções (em triplicata) de cada concentração na ordem crescente e decrescente 

diretamente sob a superfície do eletrodo de trabalho. Os parâmetros eletroquímicos utilizados 

foram: potencial de 1,3 V; eletrólito suporte tampão acetato 0,1 mol L-1 pH 5,2; volume de 

injeção 100 µL; velocidade de injeção 298 µL s-1. 

 

3.3.9 Obtenção da frequência analítica e dos limites de detecção e quantificação 

 

Para determinar a frequência analítica, foi verificada a quantidade de injeções de 

amostra e esse número foi dividido pelo tempo total de análise. 

O cálculo do limite de detecção foi feito da seguinte forma:  o desvio padrão da corrente 

de pico de 10 injeções da menor concentração da curva analítica foi multiplicado pelo número 

3, posteriormente dividido pela inclinação da curva analítica (sensibilidade). Já o cálculo do 

limite de quantificação foi realizado de maneira semelhante: o desvio padrão da corrente de 

pico de 10 injeções da menor concentração da curva analítica foi multiplicado pelo número 10, 

posteriormente dividido pela inclinação da curva analítica. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ESTUDOS EXPLORATÓRIOS 

4.1.1 Escolha de eletrólito suporte 

 

Na Figura 16 podem ser observados os voltamogramas referentes aos seguintes 

eletrólitos suporte: tampão fosfato, tampão BR e tampão acetato. 

 

Figura 16 – Voltamogramas cíclicos para a furosemida 1 mmol L-1 em diferentes 

eletrólitos 

    A)                                                                               B) 

  

                                             C) 

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: A) tampão fosfato 0,1 mol L-1 pH 5,0; B) tampão BR 0,1 mol L-1 pH 5,0 e C) tampão acetato 0,1 

mol L-1 pH 5,2. Parâmetros eletroquímicos: Velocidade de varredura de 50 mV s-1 e incremento de potencial 

de 5 mV. 



48 

 

Observando os picos da Figura 16, nota-se que em termos de intensidade de sinal 

analítico, não há diferença significativa entre os eletrólitos utilizados, uma vez que todos estão 

entre 80 e 120 µA. 

Ao utilizar o tampão BR (Figura 16B) o pico referente à oxidação da furosemida está 

mais definido, entretanto, o mesmo possui valor de potencial de aproximadamente 1,3V.  

Já no tampão acetato (Figura 16C), o pico de oxidação apresenta potencial de cerca de 

1,2V, sendo assim, optou-se pela escolha do tampão acetato como eletrólito suporte para os 

estudos seguintes, uma vez que, necessitando de um valor mais baixo de potencial de análise, 

aumenta gradativamente a vida útil do eletrodo de trabalho. 

 

4.1.2 Estudo da velocidade de varredura 

 

Com a finalidade de verificar qual o principal mecanismo de transporte de massa que 

rege o movimento das moléculas de furosemida até a superfície do eletrodo de trabalho e sua 

influência sobre os sinais obtidos, foram realizadas voltametrias cíclicas com diferentes 

velocidades de varredura e construídos os gráficos de corrente de pico versus velocidade de 

varredura, corrente de pico versus raiz da velocidade de varredura e do logaritmo na base 10 da 

corrente de pico versus o logaritmo na base 10 da velocidade de varredura, que podem ser 

observados na Figura 17. 

Para processos adsortivos, o gráfico de corrente versus velocidade de varredura deve 

apresentar linearidade, enquanto em um processo difusional, a linearidade era observada ao se 

plotar o gráfico de corrente versus raiz da velocidade de varredura  
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Figura 17 – Estudo das velocidades de varredura por voltametria cíclica em uma faixa 

de 10 a 1000 mV s-1 com solução de furosemida 1 mmol L-1 

A)                                                                                 B) 

  

                                                C) 

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: A) Gráfico da corrente de pico versus velocidade de varredura; B) Gráfico da corrente de pico 

versus raiz quadrada da velocidade de varredura; C) Gráfico do logaritmo na base 10 da corrente de pico 

versus logaritmo na base 10 da velocidade de varredura. Parâmetros eletroquímicos: Tampão acetato 0,1 

mol L-1 como eletrólito suporte, faixa de potencial de 0,8 a 1,5 V, velocidade de varredura a 50 mV s-1 e 

incremento de potencial 5 mV. 

 

Além disso, utiliza-se a inclinação do gráfico do logaritmo na base 10 da corrente versus 

logaritmo na base 10 da velocidade de varredura para diferenciar o tipo de transporte.  Sendo 

assim, dentre os gráficos apresentados, o da Figura 17B é o que apresenta coeficiente de 

correlação linear (R) de 0,99, caracterizando o fenômeno como difusional. Para fins de 

comparação, o mesmo coeficiente para o gráfico da Figura 17A e 17C são, respectivamente, 

0,98 e 0,94. 
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No caso de processo adsortivo, há um tempo maior na queda do sinal de pico em um sistema 

BIA – AMP devido a presença das espécies adsorvidas na superfície do eletrodo, sendo 

necessário que a análise seja realizada com agitação. Porém, ao utilizar agitação, aumentam-se 

os ruídos. Como o processo de transporte de massa foi difusional, não é necessário o uso de 

agitação no sistema BIA–AMP para a análise de furosemida utilizando folha de grafite como 

eletrodo de trabalho. 

 

4.1.3 Voltametria de onda quadrada 

 

Com a finalidade de complementar o estudo realizado e conseguir propor um mecanismo de 

oxidação da furosemida, foram realizadas voltametrias de onda quadrada, cujos voltamogramas 

podem ser observados na Figura 18. 

 

Figura 18 – Voltamogramas de onda quadrada para diferentes concentrações de 

furosemida 

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: Parâmetros eletroquímicos: Tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH 5,2) como eletrólito suporte, 

faixa de potencial de 0,8 a 1,6 V, frequência de 30 Hz, amplitude de 50 mV e incremento de potencial de 10 mV. 

 

Ao observar a Figura 18, notam-se dois picos de oxidação na região entre 1,0 e 1,3V, o que 

corrobora com o obtido pelos voltamogramas da Figura 16, além de não existir sinais referentes 



51 

 

à redução. Constata-se que o sinal analítico vai crescendo à medida que a concentração de 

furosemida aumenta, uma vez que quanto maior a concentração, maior a quantidade de 

moléculas sendo oxidadas na superfície do eletrodo. 

Mendonça et al. (2015) determinaram a concentração de furosemida em urina sintética 

através da técnica de SWV, com eletrodos compósitos de grafite e parafina, além de também 

utilizarem tampão acetato como eletrólito suporte (pH 3,30). 

No trabalho de Mendonça et al. (2015), a SWV foi avaliada variando parâmetros como 

amplitude e frequência. As condições que mais se assemelham às utilizadas no presente trabalho 

são frequência de 25 Hz, amplitude de 50 mV e incremento de potencial de 10 mV, cujo 

voltamograma pode ser observado na Figura 19. Nestas condições, a corrente de pico de 

oxidação forneceu um valor de aproximadamente 50 µA para a concentração de 0,010 mol L-1 

de furosemida, sinal semelhante ao obtido para a concentração de 0,2000 mmol L-1 no presente 

trabalho. 

 

Figura 19 - Voltamograma de onda quadrada para a Furosemida 0,010 mol L-1 

 

Fonte: Adaptado de MENDONÇA et al., 2015 

Legenda: Parâmetros eletroquímicos: Tampão acetato 0,1 mol L-1 (pH 5,2) como eletrólito suporte, 

faixa de potencial de 0 a 1,3 V, frequência de 25 Hz, amplitude de 50 mV e incremento de potencial de 10 mV. 
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As técnicas de SWV e CV foram fundamentais para definir um intervalo de potencial para 

ser estudado, de modo que o sinal analítico pudesse ser monitorado. Dessa forma, propõe-se 

um possível mecanismo de oxidação da furosemida, que é mostrado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Mecanismo proposto para a oxidação da Furosemida 

 

Fonte: Adaptado de BUKKTIGAR; SHETTI, 2016 

 

O mecanismo da Figura 20 foi comparado a outros presentes na literatura e está de acordo 

com o proposto por Bukktigar et al. (2016), Shetti et al. (2009) e Mendonça et al. (2015). 
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4.2 ESTUDOS REALIZADOS COM O SISTEMA BIA–AMP 

4.2.1 Estudo do potencial de análise por amperometria 

 Na Figura 21 é possível observar o voltamograma hidrodinâmico das correntes de pico 

versus potencial aplicado. 

Figura 21 – Voltamograma hidrodinâmico para a furosemida 100 µmol L-1 em uma 

faixa de potencial de 0 a +1,5V 

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: Parâmetros eletroquímicos: eletrólito suporte tampão acetato 0,1 mol L -1 pH 5,2, volume de 

injeção 100 µL, velocidade de injeção 298 µL s-1. 

 

Nota-se através da Figura 21 que a oxidação iniciou entre 0,8 e 0,9V, atingindo maior 

intensidade de corrente à medida que o potencial aumentava. No entanto, ao aplicar um 

potencial anódico muito alto, o eletrodo de papel grafitizado pode ser danificado devido à 

oxidação do carbono. Sendo assim, o potencial escolhido para realizar as análises foi de +1,3V. 
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4.2.2 Estudo da velocidade de injeção da micropipeta eletrônica 

 

Construiu-se um gráfico de corrente de pico versus velocidade de injeção, que pode ser 

observado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Estudo da velocidade de injeção (18 a 298 µL s-1) 

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: Parâmetros eletroquímicos: eletrólito suporte tampão acetato 0,1 mol L -1 pH 5,2, volume de 

injeção 100 µL, potencial aplicado +1,3 V. 

 

Analisando a Figura 22 é possível observar que ocorreu um aumento progressivo da 

intensidade da corrente de pico à medida que a velocidade de injeção foi aumentada. Dessa 

forma, a maior velocidade de injeção (298 µL s-1) foi escolhida por apresentar maior intensidade 

de corrente. 
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4.2.3 Estudo do volume de amostra injetado pela micropipeta eletrônica 

 

A Figura 23 apresenta os resultados obtidos para o estudo do volume de amostra injetado 

na forma de um gráfico da corrente de pico de oxidação da furosemida em função do volume 

de injeção. 

 

Figura 23 – Estudo do volume de injeção de solução padrão de furosemida 100 µmol L-1  

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: Parâmetros eletroquímicos: eletrólito suporte tampão acetato 0,1 mol L -1 pH 5,2, velocidade de 

injeção de 298 µL s-1; potencial aplicado +1,3V. 

 

Com a análise da Figura 23, observa-se um aumento do sinal com o aumento do volume 

de injeção até um patamar entre 75 e 150 µL. A partir desse volume o aumento na intensidade 

da corrente não é significativo. Dessa forma, o volume de 100 µL foi escolhido como o melhor 

parâmetro para a determinação de furosemida por um sistema BIA – AMP utilizando como 

sensor o papel grafitizado, pois é um valor intermediário entre 75 e 150 µL. 
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4.3 PARÂMETROS ANALÍTICOS DE MÉRITO 

 

O estudo de repetibilidade foi feito para verificar o nível de precisão da análise, onde 

valores de desvio padrão relativo inferior a 10% são considerados bons. Na Figura 24 observa-

se o amperograma obtido, enquanto na Tabela 4 são apresentados os dados estatísticos 

relevantes para o estudo em questão. 

 

Figura 24 – Amperograma para a análise de repetibilidade 

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: conjunto A1: 5 primeiras injeções de furosemida 1 µmol L-1; conjunto B1: 5 primeiras injeções de 

furosemida 10 µmol L-1; conjunto A2: 5 últimas injeções de furosemida 1 µmol L-1; conjunto B2: 5 últimas 

injeções de furosemida 10 µmol L-1. Parâmetros eletroquímicos: eletrólito suporte tampão acetato 0,1 mol L -1 

pH 5,2, velocidade de injeção de 298 µL s-1, volume de injeção de 100 µL, potencial aplicado +1,3V. 

 

Na Figura 24 é possível notar que os sinais relativos à mesma concentração de 

furosemida apresentam picos semelhantes, indicando a precisão da análise. Entretanto, 

problemas estruturais de oscilação da energia elétrica do laboratório fizeram com que a linha 

base do amperograma não ficasse estável.  
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Tabela 4 – Dados do estudo de repetibilidade 

Conjunto 

Média da 

altura de pico 

(µA) 

Desvio Padrão 

Relativo (n=20) 

(%) 

A1 1,07 5,56 

B1 5,09 3,15 

A2 1,03 7,78 

B2 5,13 2,87 

Fonte: Autor (2020) 

 

Os valores de DPR podem ser considerados satisfatórios, pois são inferiores a 10%. Já 

os valores referentes a concentração de 10 µmol L-1 (conjuntos B1 e B2) podem ser 

considerados ótimos (menores que 5%), comprovando a precisão da técnica utilizada. Além 

disso, o fato do conjunto A1 apresentar picos semelhantes a A2 indica que não há efeito de 

memória, isto é, que não ocorre adsorção do analito na superfície do eletrodo. Tal semelhança 

pode ser verificada através das médias de altura de pico entre os sinais de mesma concentração, 

que possuem valores próximos (A1 e A2; B1 e B2). 

Outro parâmetro analítico estudado foi a faixa linear, onde foi verificado que para 

adições de furosemida em concentrações superiores a 300 µmol L-1 a curva analítica perdia a 

linearidade. Dessa forma, as curvas analíticas crescente e decrescente foram construídas na 

faixa linear encontrada (1 a 300 µmol L-1) e podem ser observadas juntamente ao amperograma 

na Figura 25. 
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Figura 25 – Amperograma referente ao estudo da faixa linear, com as curvas analíticas 

crescente e decrescente 

 

Fonte: Autor (2020) 

Legenda: Parâmetros eletroquímicos: eletrólito suporte tampão acetato 0,1 mol L -1 pH 5,2, velocidade 

de injeção de 298 µL s-1, volume de injeção de 100 µL, potencial aplicado +1,3V 

 

A equação encontrada para a curva analítica crescente foi Ip = 0,5382 [FUR] - 2 x 10-6, 

com R2 = 0,992, enquanto para a decrescente foi Ip = 0,4973 [FUR] - 3 x 10-6, com R2 = 0,996.   

A frequência analítica, bem como os limites de detecção e quantificação foram 

determinados e seus valores encontram-se descritos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Dados dos parâmetros analíticos 

Desvio Padrão 

Relativo (n=20) 

(%) 

Inclinação 

(A/mol L-1) 

LD 

(µmol L-1) 

LQ 

(µmol L-1) 
FA (h-1) 

6,62 0,5382 0,39 1,29 94 
Fonte: Autor (2020) 

 

Os limites de detecção e quantificação são parâmetros importantes no desenvolvimento 

de uma metodologia analítica, pois eles serão comparados com outras técnicas, com a finalidade 

de verificar o quanto a técnica proposta é vantajosa em relação às demais. 



59 

 

O ideal seria que tanto o limite de detecção quanto o de quantificação apresentassem um 

valor inferior à 1 µmol L-1, por se tratar da menor concentração da curva analítica. Dessa forma, 

o LD pode ser considerado bom e o LQ um pouco acima do esperado. Na Tabela 6 é possível 

comparar o resultado de LD obtido com o obtido através de técnicas comumente utilizadas para 

a determinação de furosemida. 

 

Tabela 6 – Comparação de LD entre diferentes técnicas analíticas 

Técnica Amostra LD obtido Referência 

Espectrofotometria com 

injeção em fluxo 

Comprimidos 

farmacêuticos 
11 µmol L

-1

 
SEMAAN et al. 

(2005) 

Espectroscopia de 

fluorescência 

Preparações 

farmacêuticas 
0,03 µmol L

-1

 LIU et al. (2012) 

FIA com detecção 

espectrofotométrica 

Comprimidos e 

urina sintética 
30 µmol L

-1

 
SEMAAN et al. 

(2006) 

LC de alta pressão com 

detecção fluorimétrica 

Plasma e urina 

humana 

0,005 µmol L
-1

  

(plasma) e 0,010 

µmol L
-1

  (urina) 

BLANCO et al. 

(2007) 

BIA - Amperometria - 0,39 µmol L
-1

 Presente trabalho 

 

É possível afirmar que o LD 0,39 µmol L-1 está similar aos valores encontrados na 

literatura para as demais técnicas analíticas descritas na Tabela 6, mesmo que possuam 

naturezas diferentes, como os métodos cromatográficos e espectrométricos. 

Ainda com a finalidade de comparar os limites detecção, a Tabela 7 apresenta esses 

valores para técnicas eletroquímicas descritas na literatura. 
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Tabela 7 – Comparação de LD entre diferentes técnicas eletroquímicas 

Tipo de 

eletrodo 
Técnica Amostra Eletrólito LD LQ Referência 

Compósito 

de grafite e 

poliuretano 

CV, 

DPV, 

SWV 

Comprimidos 

Tampão 

acetato 

(pH 3,3) 

2,80 µM, 

0,15 µM e 

0,96 µM 

8,40 µM, 

0,46 µM e 

3,20 µM 

SEMAAN et 

al. (2008) 

Diamante 

dopado 

com boro 

BIA - 

AMP 

Urina 

sintética 

Tampão 

BR 

(pH 4) 

0,65 µM 1,97 µM 
SILVA et al. 

(2020) 

Grafite 

pirolítico, 

diamante 

dopado 

com boro e 

nitreto de 

carbono 

amorfo 

SWV 

Formulações 

farmacêuticas 

e urina 

sintética 

H
2
SO

4
 e 

Tampão 

BR 

(pH 4,5) 

0,47 µM 

(grafite), 

0,30 µM 

(diamante) 

e 0,39 µM 

(nitreto) 

- 
MEDEIROS 

et al. (2016) 

Compósito 

de grafite e 

parafina 

SWV 
Urina 

sintética 

Tampão 

acetato 

(pH 5,3) 

2,72 µM 9,06 µM 
MENDONÇA 

et al. (2015) 

Carbono 

Vítreo 

SWV, 

DPV 

Produtos 

farmacêuticos 

e urina 

Tampão 

BR 

(pH 4,5) 

0,151 µM - 
BARROSO et 

al. (1995) 

Pasta de 

nanotubo 

de carbono 

e parafina 

DPV 

Formulações 

farmacêuticas 

e urina 

humana 

Tampão 

BR 

(pH 5) 

0,292 µM 0,973 µM 
MALODE et 

al. (2012) 

Folha de 

grafite 

pirolítico 

BIA - 

AMP 
- 

Tampão 

acetato 

(pH 5,2) 

0,39 µM 1,29 µM 
Presente 

trabalho 
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Ao verificar os limites de detecção descritos na Tabela 7, pode-se garantir que os valores 

estão mais exatos do que a comparação feita na Tabela 6. Medeiros et al. (2016) também 

encontraram o valor de LD 0,39 µmol L-1, porém no trabalho citado foi utilizada a técnica de 

voltametria de onda quadrada com um eletrodo de nitreto de carbono amorfo. 

Já os valores de LQ na Tabela 7 estão muito discrepantes uns dos outros. No entanto, 

Silva e colaboradores (2020) encontraram um valor de 1,97 µmol L-1, isto é, da mesma ordem 

de grandeza do obtido pelo presente trabalho (1,29 µmol L-1). Todavia, no trabalho em questão 

foi utilizado eletrodo de diamante dopado com boro no sistema BIA-AMP. 

O número de injeções da amostra por unidade de tempo fornece a frequência analítica, 

cujo cálculo foi realizado utilizando os sinais transitórios amperométricos dos testes de faixa 

linear e obtenção de curva analítica. Dessa forma, a Tabela 8 contém os valores de frequência 

analítica para técnicas dinâmicas. 

 

Tabela 8 – Comparação dos valores de frequência analítica entre métodos dinâmicos 

Técnica Dinâmica Amostra FA (h-1) Referência 

Amperometria Batelada Urina sintética 130 
SILVA et al. 

(2020) 

Espectrofotometria Fluxo 
Produtos 

farmacêuticos 
40 

SEMAAN et al. 

(2005) 

Espectrofotometria Fluxo 

Produtos 

farmacêuticos e 

urina sintética 

95 
SEMAAN et al. 

(2006) 

Fluorimetria Fluxo 

Produtos 

farmacêuticos e 

urina sintética 

90 e 60 
SEMAAN et al. 

(2008) 

Amperometria Batelada 
Produtos 

farmacêuticos 
72 

PEREIRA et al. 

(2016) 

Amperometria Batelada - 94 Presente trabalho 

 

Ao comparar os valores de frequência analítica descritos na Tabela 8, conclui-se que o 

parâmetro FA (94 h-1) obtido no presente trabalho corrobora com os encontrados na literatura, 

sobretudo entre as técnicas em batelada, onde o valor é superior ao obtido por Pereira e 

colaboradores (2016) e inferior ao encontrado por Silva et al. (2020).  
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5 CONCLUSÕES 

 

 A partir dos estudos realizados, foi possível desenvolver um método eletroanalítico para 

a determinação de furosemida utilizando eletrodo de papel grafitizado como sensor. 

Inicialmente, com as técnicas de CV e SWV determinou-se a melhor faixa de potencial para 

realizar a análise (0,8V a 1,5V) e o comportamento eletroquímico da furosemida: processo 

irreversível com dois picos de oxidação, além do transporte de massa ocorrer de forma 

difusional na superfície do eletrodo de trabalho.  

Com a finalidade de obter melhor intensidade de corrente, boa repetibilidade do sinal e 

picos mais simétricos, foram otimizados os seguintes parâmetros: potencial de análise, 

velocidade de injeção e volume de injeção. De forma que os valores determinados como ideais 

foram, respectivamente, 1,3V, 298 µL s-1 e 100 µL.  

Parâmetros analíticos de mérito foram determinados e comparados com a literatura. A 

repetibilidade apresentou resultados satisfatórios, com porcentagens inferiores a 10%. A curva 

analítica mostrou-se linear nos valores de concentração entre 1 e 300 µmol L-1. O estudo de 

faixa linear foi realizado de forma crescente e decrescente para mostrar que não houve efeito 

de memória e ambas as curvas apresentaram bons coeficientes de correlação linear (0,992 e 

0,996, respectivamente). Os valores de LD e LQ obtidos estão dentro do esperado, sendo 

respectivamente, 0,39 µmol L-1 e 1,29 µmol L-1. Além disso, a frequência analítica foi de 94 

injeções por hora, sendo superior a um dos valores encontrados na literatura para análise em 

batelada. 

Em função da atual situação que o mundo se encontra devido a pandemia de COVID-

19, o espaço físico para a realização dos experimentos encontra-se indisponível desde o mês de 

março de 2020. Dessa forma, não foi possível dar prosseguimento aos estudos que consistiam 

em analisar amostras de urina sintética, bem como testar interferentes, fatores determinantes 

para verificar a aplicabilidade do método desenvolvido para a análise de furosemida em fluidos 

biológicos. Futuramente, além de realizar os estudos mencionados, será feita a caracterização 

morfológica e eletroquímica da superfície do eletrodo através das técnicas de Microscopia 

Eletrônica de Varredura, Microscopia de Força Atômica e Espectroscopia de Impedância 

Eletroquímica, com posterior cálculo da área eletroativa do eletrodo. Também serão testadas 

modificações na superfície do eletrodo de trabalho com nanomateriais, verificando se é possível 

melhorar os resultados apresentados no presente trabalho. Sendo assim, conclui-se que o 

método desenvolvido tem potencial para ser aplicado a amostras de urina, de forma rápida, 

sensível, seletiva e portátil.  
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