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Resumo 

 

A medida e o controle de elementos químicos, majoritários ou traço, em tecidos e 

fluídos biológicos, vem sendo utilizada há muito tempo para diagnósticos médicos, em 

avaliações de saúde, estado nutricional e para prevenção e acompanhamento de doenças. Em 

muitos casos tal relação já foi solidamente estabelecida, mas no estudo de neoplasias, ainda se 

busca relação entre teores químicos elementares e vários tipos (ou estágios) de câncer. Nesse 

tipo de estudo utilizam-se métodos espectroscópicos multi-elementares de altíssima 

sensibilidade ainda não disponíveis rotineiramente em laboratórios clínicos. 

Neste trabalho, buscaram-se alterações na concentração de elementos químicos 

majoritários e traço em soro sanguíneo de pacientes com melanoma, por meio de análises 

pelos métodos PIXE e HR-ICPMS como auxiliar de diagnóstico desta neoplasia, uma vez que 

sua detecção em estágios iniciais aumenta a probabilidade de recuperação. A técnica PIXE 

(Proton Induced X-ray Emission) de análise multi-elementar baseia-se na detecção de raios X 

característicos, enquanto o HR-ICPMS (High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry) é um espectrômetro de massa de alta resolução. As amostras de sangue de 30 

pacientes e 116 doadores sadios foram coletadas no Hospital São Paulo (protocolos CEP 

1036/08 UNIFESP) em tubos de vidro sem aditivos, sendo o soro separado por meio de 

centrifugação a 4500 rpm durante 15 minutos. 

Foram identificados e quantificados um total de 10 elementos: 4 por HR-ICPMS (Mg, 

Se, Cu e Zn) e 8 por PIXE (P, S, Cl, K, Ca, Br, Cu e Zn). Os métodos analíticos foram 

aferidos com os materiais de referência QMEQAS06S-06, QMEQAS08S-06 e NIST 1577b. A 

precisão analítica variou de 3 % a 9 % para ambas as técnicas. As informações clínicas 

relevantes dos pacientes foram incluídas na análise (tipo histológico do tumor; nível de 

melanoma; escala de Breslow em profundidade; número de linfonodos; presença ou ausência 

de mitose 
 
e/ou ulceração). A avaliação do grupo controle mostrou diferentes concentrações de 

P e Mg  para indivíduos com idade acima ou abaixo de 40 anos. Os teores de P, S, Ca, Cu e Zn 
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em indivíduos saudáveis apresentaram diferenças com o gênero, evidenciando a necessidade 

de inserir estas variáveis na análise caso-controle. As concentrações de K, S, Ca e Se 

apresentaram diferença entre os grupos controle e melanoma, quando consideradas as 

variáveis clínicas dos pacientes (p<0,05). A necessidade de estratificação por idade, gênero e 

estágio da neoplasia, reduziu criticamente o já limitado espaço amostral, comprometendo a 

interpretação das pequenas diferenças nas concentrações elementares encontradas. Os 

resultados encontrados para a população sadia concordaram com os valores publicados na 

literatura e colaboraram para o fortalecimento do banco de dados de concentrações 

elementares em soro da população brasileira. 
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Abstract 

 
Recording chemical elements, either as major or trace quantities, in tissues and 

biological fluids is regularly being used for medical diagnosis, health assessments, nutritional 

status, and for the monitoring and prevention of diseases. In many cases, such relationship is 

firmly established, but for cancer, there is still a search for a relationship between chemical 

elements and various types (or stages) of cancer. In this kind of study, highly sensitive multi-

elemental spectroscopic methods are used which are not yet routinely available in clinical 

laboratories. 

In this study, changes in the concentration of chemical elements in serum of melanoma 

patients were sought by means of PIXE and HR-ICPMS analysis as an aid to early diagnosis, 

and to help increasing the likelihood of pacient’s recovery. The multi-elemental PIXE method 

(Proton Induced X-ray Emission) relies on the detection of characteristic X-rays of the sample, 

while the HR-ICPMS (High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) is a 

high resolution mass spectrometer. Blood samples from 30 patients and 116 healthy donors 

were collected at the Hospital (protocols CEP 1036/08 UNIFESP) in glass tubes without 

additives, and the serum separated after centrifugation for 15 minutes at 4500 rpm. 

A total of 10 elements were measured: 4 by HR-ICPMS (Mg, Se, Cu and Zn), 8 by 

PIXE (P, S, Cl, K, Ca, Br, Cu and Zn). The analytical methods were assessed analyzing 

reference materials QMEQAS06S-06, QMEQAS08S-06 and NIST 1577b. The analytical 

precision ranged from 3 % to 9 %. Relevant clinical information of patients has also been 

included in the statistical analysis (histological type of tumor, level of melanoma, Breslow 

depth scale, number of lymph nodes, presence or absence of mitosis and/or ulceration). The 

evaluation of the control group showed different concentrations of P and Mg for individuals 

aged above and below 40 years. The P, S, Ca, Cu and Zn in healthy individuals differed 

according to the gender, highlighting the need of inserting the variables age and gender in the 

case-control analysis. The concentrations of K, S, Ca and Se showed differences between the 
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control group and the melanoma, when considering the clinical variables of the patients (p 

<0.05). The need for stratification by age, gender and stage of cancer, critically reduced the 

already limited number of samples, compromising the interpretation of the small differences in 

elemental concentrations found. The results for the healthy population agreed with the values 

reported in the literature and contributed to strengthen the database of elemental 

concentrations in serum of the Brazilian population. 
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Lista de Abreviações 

 

AAS: Atomic Absorption Spectrometry. 

ABCD: assimetria, borda, cor, diâmetro. 

AP: Adição de padrão. 

B: espessura de Breslow. 

C: grupo controle. 

CO2: gás carbônico 

DA: digestão ácida. 

DRC: célula de reação dinâmica. 

HR-ICPMS: High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. 

ICP-AES: Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy. 

ICP-OES: Inductively Plasma Optical Emission Spectrometry. 

ICP-MS: Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. 

IFUSP: Instituto de Física da USP.  

IPEN: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 

L: linfonodos. 

LAMFI: Laboratório de Análise de Materiais por Feixes Iônicos. 

LD: limite de detecção. 

LQ: limite de quantificação. 

LTA: Low Temperature Ashing. 

M: grupo melanoma. 

MCN: nebulizador microconcêntrico. 

m/z: razão massa/carga. 

NAA: Neutron Activation Analysis.  

NEC: National Electrostatic Corporation. 

PIXE: Particle Induced X-ray Emission. 
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PN: nebulizador pneumático. 

ppb: parte por bilhão ou µg kg
-1

. 

ppm: parte por milhão ou mg kg
-1

. 

ppt: parte por trilhão ou ng kg
-1

. 

RF: radiofrequência. 

SNICS: Source of Negative Ions by Cesium Sputtering. 

TH: tipo histológico. 

TXRF: Total Reflection X-ray Fluorescence 

uma: unidades de massa. 

USN: nebulizador ultra-sônico. 
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1  Introdução 

 

A identificação e a quantificação de elementos químicos em materiais biológicos têm 

crescido muito nos últimos anos. Eles estão presentes nos sistemas biológicos em geral e 

muitos são essenciais para a vida porque desempenham importantes funções nos processos 

bioquímicos dos seres vivos, ou seja, são relevantes para o bom funcionamento dos 

organismos. O monitoramento contínuo desses elementos atrai grande interesse clínico porque 

permite avaliar a condição de saúde da população em relação à contaminação ou insuficiência 

nutricional e aos riscos de exposição excessiva por metais tóxicos. Este tipo de pesquisa 

também vem sendo aplicada em estudos médicos e muitos mostraram relação entre a alteração 

dos níveis elementares e a eclosão de diversas doenças, incluindo vários tipos de câncer 

[Hasegawa, 2001; Hernández-Caraballo, 2003; Pinheiro, 1994 e Sisti, 2001]. 

Os elementos químicos encontrados nos organismos vivos podem ser divididos em três 

grupos de acordo com os seus teores esperados: os majoritários são os que constituem a matriz 

(H, C, N e O) e alguns elementos presentes numa concentração da ordem de mg g
-1

 (Mg, P, S, 

Cl, K e Ca); os traço são aqueles presentes num intervalo de concentração entre 100 μg g
-1

 e 

0,01 μg g
-1

; enquanto o termo ultra-traço é aplicado aos elementos com concentrações 

inferiores a 0,01 μg g
-1

 na amostra. Entre os elementos-traço e ultra-traço estão Co, Cu, Cr, I, 

Mn, Mo, Ni, Se, V, Fe, Zn, As, Pb, Hg e Cd. Alguns destes elementos, como o Pb, Hg e Cd, 

são potencialmente tóxicos e muitos são considerados essenciais (Co, Cu, Cr, I, Mn, Mo, Ni, 

Se, Fe e Zn); mas mesmo os essenciais podem se tornar tóxicos se suas concentrações 

excederem os valores máximos de segurança [Pinheiro, 1994; Santos, 2007 e Sisti, 2001]. 

 O foco deste trabalho é estudar o teor de elementos majoritários e traço em pacientes 

com melanoma e verificar se existem alterações que possam ser correlacionadas com a 

doença. Recentemente, alguns pesquisadores têm considerado possíveis relações entre a 

concentração dos elementos e a ocorrência da doença [Fisher,1981; Gorodetsky, 1986; Ros-

Bullon, 1998 e Bergomi, 2005]. Entretanto, estudos mais detalhados são necessários para 
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Anexo A 

 

Classificações do melanoma 

 

O melanoma pode ser classificado de acordo com os nívíes de Clark, níveis de Breslow 

ou de pelo estadiamento TNM. 

 

A.1 Níveis de Clark 

 

 Os níveis de Clark são classificados em: nível I: situados na epiderme (in situ); nível II: 

atinge a derme papilar sem ultrapassá-la; nível III: cresce na interface, atinge o limite entre a 

derme papilar e a derme reticular; nível IV: se espalha pela derme reticular e nível V: invade a 

hipoderme, figura A.1. 

 

 

Figura A.1  Níveis de Clark [Adaptado de Melanoma In:The Oncology Institute]. 
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A.2 Espessura de Breslow 

 

A espessura de Breslow classifica o melanoma em relação ao tamanho do tumor em 

profundidade:  

 

I: espessura < 0,75 mm; 

 II: espessura entre 0,75 e 1,5 mm; 

III: espessura entre 1,6 e 3,0 mm; 

IV: espessura entre 3,1 e 4 mm;  

V: espessura > 4 mm. 

 

Atualmente este tipo de classificação é mais usado do que os níveis de Clark.  

 

A.3 Estadiamento TNM 

 

O sistema TNM do American Joint Commitee on Câncer estabelece estágios para o 

melanoma. Os estádios são classificados de acordo com a extensão anatômica, que por sua vez 

é baseado em três componentes: a) extensão do tumor (T), b) ausência ou presença de 

metástase em linfonodos regionais (N) e c) a presença ou ausência de metástase à distância 

(M). A adição de números às componentes TNM indica a extensão do tumor (T0, T1, T2, T3, 

T4, N0, N1, N2, N3, M0, M1), tabela A.1. 
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Tabela A.1 Classificação TNM do melanoma cutâneo classificado em relação à extensão do tumor (T), 

presença ou ausência de linfonodos regionais (N) e de metástase (M) [Santos, 2005]. 

Tumor Primários (T) 

Classificação Breslow (mm) Ulceração / Mitoses 

Tin situ Não se aplica Não se aplica 

T1 ≤ 1,00 
a: Sem ulceração e mitose < 1/mm

2
 

b: Com ulceração ou mitose ≥ 1/mm
2
 

T2 1,01 - 2,00 
a: Sem ulceração 

b: Com ulceração 

T3 2,01 - 4,00 
a: Sem ulceração 

b: Com ulceração 

T4 > 4,00 
a: Sem ulceração 

b: Com ulceração 

Metástases locorregionais  

N Número de linfonodos metastáticos Massa linfonodal metastática 

N0 0 NA 

N1 1 
a: Micrometástases* 

b: Macrometástases† 

N2 2 a 3 

a: Micrometástases* 

b: Macrometástases† 

c: Metástase em trânsito/ satelitoses, sem 

linfonodo metastático 

N3 

≥ 4 linfonodos metastáticos, linfonodos 

confluentes ou metástase em trânsito/ 

satelitoses com linfonodos metastáticos 

 

Metástases à distância  

M Local 

M0 Ausente 

M1a Pele, subcutâneo ou linfonodos metastáticos distantes 

M1b Metástase pulmonar 

M1c Todas as outras metástases viscerais 

* Micrometástases são diagnosticadas após a biópsia de linfonodo sentinela. 

† Macrometástases são definidas como linfonodos metastáticos detectados clinicamente e confirmados 

histopatologicamente. 
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Anexo B 

 

DRC 

 

A célula de reação dinâmica (DRC) é um acessório que pode ser adicionado ao ICP-

MS para reduzir interferências espectrais entre íons e moléculas formadas pela combinação de 

espécies abundantes no gás do plasma, no solvente e na matriz da amostra. Ele atua como uma 

interface entre as lentes e o analisador de massa e promove a reação íon-molécula para conter 

as interferências e, assim, realçar a sensibilidade do analito. Este dispositivo consiste em um 

quadrupolo que pode ser pressurizado com um gás de reação e se comporta como um 

dispositivo multipolo de transferência de íons, figura B.1 [Tanner, 2000; Hattendorf, 2000]. 

 

 

Figura B.1  Esquema de um DRC acoplado a um ICP-MS. O 

DRC é um quadrupolo que pode ser pressurizado com um gás de 

reação. 

 

 

A reação íon-molécula ocorre entre o gás reativo e as espécies do feixe de íons. Estas 

reações transformam interferentes em produtos que não interferem com o analito. A equação 

B.1 mostra alguns exemplos de reações com a amônia (NH3) e o hidrogênio (H2), dois 

materiais que podem ser usados como gases de reação. Para a determinação do 
52

Cr
+
 e do 

53
Cr

+
 as interferências com alguns cloretos como o 

35
Cl

16
OH

+
 (m/z 52) e o 

37
Cl

16
O

+
 (m/z 53) 
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podem ser resolvidas com o uso da amônia. Já para as interferências do 
40

Ar
35

Cl
+
 sobre o 

arsênio (
75

As
+
), uma boa alternativa é usar o hidrogênio como gás de reação [Neubauer, 1999]. 

Nota-se que estas reações (equação B.1) reduzem significativamente algumas 

interferências, mas em alguns casos o uso do DRC induz a formação de produtos de reação 

que, dependendo do gás usado, podem introduzir novas interferências que não são comuns em 

uma operação padrão do ICP-MS. Por isso, para experimentos que não necessitam do DRC o 

fluxo de gás é cortado e o acessório é isolado para dar saída ao analito [Tanner, 1999; 

Hattendorf, 2000]. 

 

  43 NHClONHClOH  

  33 NHClONHClO  

HClArHHArCl  

22  

(B.1) 

 

Alguns estudos de razões isotrópicas são usados para demonstrar a extensão da redução 

de interferências e para ilustrar o potencial do DRC na determinação de elementos traço em 

matrizes que são previamente consideradas como difíceis de serem analisadas pelo ICP-MS, 

quando devidamente aplicado [Neubauer, 1999]. 
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Anexo C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Medida de Elementos-Traço em Soro Sanguíneo por meio dos Métodos 

PIXE e ICP-MS para Diagnóstico Precoce de Melanoma 

 
Este é um convite à participação de um estudo em pesquisa clínica. A proposta desse 

estudo é avaliar a medida de elementos traço em soro sanguíneo pelos métodos PIXE e ICP-

MS como fator prognóstico nos pacientes portadores de melanoma cutâneo. 

As amostras de sangue de pacientes com identificação clínica de melanoma e ainda 

sem tratamento cirúrgico definitivo, quimioterápico ou radioterápico deverão ser coletadas no 

laboratório do Hospital São Paulo por ocasião da coleta de sangue de rotina na 

admissão/diagnóstico. 

O objetivo deste trabalho é investigar possíveis alterações e estabelecer correlações do 

teor desses elementos em soro sanguíneo de pacientes com melanoma, com o intuito de 

colaborar para o diagnóstico precoce da doença. 

 

Benefícios 

Não há benefício direto ao doador no presente estudo. Porém o melanoma é um tumor 

agressivo que apresenta alta letalidade. Assim, o diagnóstico precoce e a conduta terapêutica 

nessa neoplasia constituem fatores críticos para a sobrevida dos pacientes, tornando a pesquisa 

importante para benefício de todos.  

 

Custo financeiro 

Aos pacientes não será cobrado nenhum ônus extra pelo fato de aderirem ao protocolo 

da pesquisa clínica. 

 

Privacidade 

Sua identidade será mantida em segredo durante todo o seu tratamento e seguimento. 

Seu nome não será utilizado em qualquer publicação que provenha dos resultados deste 

estudo. Os dados obtidos serão utilizados somente para esta pesquisa. 

 

Direito de se recusar e de se retirar do estudo 

Você tem o direito de se recusar a entrar e/ ou se retirar deste estudo a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo para seu tratamento e acompanhamento clínico e, também, 

sem nenhum preconceito por todos os profissionais da saúde envolvidos no seu tratamento e 

seguimento. 
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Garantia de acesso 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. IVAN 

DUNSHEE DE ABRANCHES OLIVEIRA SANTOS que pode ser encontrado no endereço 

RUA NAPOLEÃO DE BARROS, 715, 4° ANDAR, telefone (11) 5576-4068 ou (11)5576-

4073, e-mail: dra.afo@terra.com.br. E, se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a 

ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 

Botucatu, 572 – 1° andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.com.br. 

Você tem pleno direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores, podendo ser obtido 

por meio do telefone e e-mail acima mencionados. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento 

médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 

“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo Medida de Elementos-Traço em Soro Sanguíneo por 

meio dos Métodos PIXE e ICP-MS para Diagnóstico Precoce de Melanoma”. 

“Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.” 

 

 

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

 

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 

 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto): Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária 

o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação 

neste estudo. 

 

 

 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

mailto:dra.afo@terra.com.br
mailto:cepunifesp@epm.com.br
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HISTÓRICO DA SAÚDE 

Dados 

Nome RG: 

Data e nascimento Sexo Código: 

Endereço: 

Fone: 

 

Histórico da família – Pais e Avos Maternos e/ou Paternos 

Algum parente contraiu Sim Não Grau de parentesco 

Câncer    

Diabete    

Doença cardíaca    

Doença digestiva    

Hiper. arterial (pressão alta)    

Outros    

 

Histórico do doador 

Marcar itens que contraiu Sim não desconhece 

Catapora (Varicela)    

Caxumba    

Rubéola    

Sarampo    

Asma/Bronquite    

Hiper. arterial (pressão alta)    

Diabete    

Doença cardíaca    

Doença de fígado    

Doença de pele    

Doença do estômago    

Doença nervosa    

Doença renal    

Pneumonia    

Sinusite    

Outros    

 

Hábitos 

Marcar cada item sim não quantidade freqüência 

Fuma (cigarro/charuto, etc.)     

Bebidas alcoólicas     

Faz uso de medicamentos     

Pratica esporte (qual modalidade)     

 

Declaração sobre o atual estado de saúde, com as próprias palavras: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 São Paulo, ________   de  ________________        de  20_______. 
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Anexo D 

 

Descontaminação de materiais 

 

Os frascos reutilizáveis de teflon foram descontaminados seguindo os seguintes passos: 

 

1) Lavar os objetos com detergente comum; 

2) Enxaguar bem (~10 vezes) em água corrente; 

3) Deixar submerso em solução de detergente Extran (5%) durante 24 horas; 

4) Colocar 5 minutos em cuba lavadora ultrassônica; 

5) Enxaguar com água destilada e desmineralizada; 

6) Deixar submerso em solução de ácido nítrico PA (10%) durante 24 horas; 

7) Enxaguar com água destilada e desmineralizada; 

8) Deixar submerso em água destilada e desmineralizada durante 24 horas; 

9) Enxaguar com água destilada e desmineralizada. 

 

Este protocolo de limpeza é indicado para lavar objetos utilizados na preparação de 

amostras cujas concentrações elementares são da ordem de mg kg
-1

. Para valores muito 

baixos, da ordem de µg kg
-1

 ou ng kg
-1

, recomenda-se a substituição da água 

destilada/desmineralizada pela água Milli-Q e o ácido nítrico PA pelo ácido destilado. 
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Anexo E 

 

Liofilização 

 

A liofilização é um processo de remoção da água do produto por sublimação, que por 

sua vez, ocorre quando a água no estado sólido é convertida diretamente em vapor, sem passar 

pelo estado líquido. A figura E.1 mostra o diagrama de fases da água, com pressão em função 

da temperatura. Ao longo da linha de sublimação as fases sólida e vapor estão em equilíbrio. 

Assim, quando a temperatura se eleva à pressão constante, sendo esta inferior à pressão do 

ponto triplo (como representa a linha AB), a substância passa diretamente da fase sólida para a 

de vapor [Van Wylen, 1970].    

 
 

 

Figura E.1  Diagrama de fases para a água 

[Adaptado de: Portal de Estudos em Química]. 
 

 

As principais fases deste processo de secagem são o congelamento do produto a ser 

liofilizado, a secagem primária e a secundária. A secagem primária
1
 é conseguida com um 

fornecimento de calor suficiente para sublimar o gelo a baixa temperatura (2840 J por grama 

                                           
1
 Elimina 90% da água e resulta num produto com 15% de umidade. 
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de gelo).  Na secagem secundária
2
 praticamente toda a umidade restante na amostra é 

eliminada. Nesta etapa ocorre a elevação rápida da temperatura do produto, até 

aproximadamente 25°C. Essa temperatura deve ser mantida por mais seis horas para garantir a 

eliminação da umidade restante na amostra [Lima, 2004 e Tanaka, 1987].  

Uma desvantagem da liofilização é a sua longa duração (de 1 a 3 dias). Isso ocorre 

devido à baixa transferência de calor dentro do produto, assim como a baixa pressão de 

operação [Lima, 2004]. O processo pode ser acelerado fornecendo energia ao sistema na 

forma de calor, que por sua vez deve ser cuidadosamente controlado para manter as condições 

ideias de liofilização. É extremamente importante que a temperatura de liofilização seja 

equilibrada entre a temperatura que mantém a integridade do produto congelado e a 

temperatura que maximiza a pressão de vapor do produto. Este balanço é a chave para 

otimizar o processo. A relação entre a pressão de vapor do gelo e a temperatura é descrita pelo 

gráfico da figura E.2 [Labconco, 1998]. 

A estrutura resultante da liofilização é uma matriz porosa, constituída do sólido do 

produto, que pode ser reconstituída com água instantaneamente. Os poros aparecem onde 

antes existiam os cristais de gelo [Mellor, 1987].  

 

 

Figura E.2  Gráfico da pressão de vapor do gelo em função da 

temperatura [Labconco, 1998]. 
 

 

                                           
2
 Elimina mais 10% da água deixando o material liofilizado com apenas 2 % de umidade. 



Anexo F  

  

 106 

Anexo F 

 

Testes Estatísticos 

 

F.1  Testes de Normalidade 

 

O teste de normalidade é uma premissa considerada ao avaliar o uso da estatística 

paramétrica. A hipótese assumida é que a curva de distribuição dos dados de uma população 

siga uma distribuição normal [Zar,1999]. Na literatura, é possível encontrar vários testes de 

normalidade como D’Agostino-Pearson, Kolmogorov-Smirnov, Cramér-von Mises, 

Anderson-Darling e Shapiro-Wilk, que verificam se a distribuição de um conjunto de dados 

descreve uma distribuição normal [Santos, 2003]. Cabe observar que, para grandes amostras, 

as diferenças entre os métodos são mínimas, porém para pequenas amostras elas podem ser 

significativas [Martinez-Espinosa, 2004]. O teste de normalidade de Shapiro-Wilk, também 

conhecido com teste W, é o mais adequado para o estudo de pequenas populações (N<50), 

apesar de alguns autores atestarem que ele também pode ser usado para N>50 [Conover, 

1980]. Neste trabalho, foram aplicados os testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e o 

teste W para N>50 e N<50, respectivamente. O teste Kolmogorov – Smirnov de ajuste de 

curva de distribuição é baseado na máxima diferença entre a distribuição cumulativa empírica 

e a hipotética, ou seja, o quanto a probabilidade da curva de distribuição de duas populações 

são diferentes entre si [Massey Jr, 1951].  

 

 

F.2  Testes t de Student 

 

O teste t de Student é um teste paramétrico que pode ser utilizado para comparar duas 

médias de amostras independentes ou emparelhadas. A aplicação deste teste exige que as 

variáveis comparadas tenham distribuição normal ou aproximadamente normal [Motta, 2006]. 
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F.3  Teste U de Mann-Whitney 

 

O teste U de Mann-Whitney é o teste não paramétrico correspondente ao teste t de 

Student para comparar duas amostras independentes. Ele pode ser usado para avaliar se duas 

amostras pertencem à mesma população. Os cálculos são feitos em relação às medianas dos 

dois grupos [Motta, 2006].  

 

 

F.4  Análises Multivariadas 
 

As análises multivariadas empregadas neste trabalho foram: análise de cluster, análise 

fatorial, análise de variância (Manova) e teste de Kruskal-Wallis. 

 

I) Análise Fatorial 

 

A análise fatorial pode ser utilizada para examinar as relações existentes entre um 

grande número de variáveis com o objetivo de tentar resumir as informações contidas nas 

variáveis originais em um conjunto menor de novas variáveis, chamadas de fatores comuns 

que possuem uma combinação linear com os dados originais. De modo geral, o que se espera é 

que as variáveis originais sejam agrupadas em subconjuntos de novas variáveis alternativas 

que sumarizam as principais características iniciais com uma perda mínima de informações, 

ou seja, esta análise tenta encontrar correlações intra grupo, sendo inviável para comparações 

inter grupos [Mingoti, 2007 e Hair, 2009]. 

 

II) Análise de Cluster 

 

A análise de agrupamento, também conhecida como cluster, tem como objetivo 

agregar objetos, ou população, de forma que os elementos pertencentes a um mesmo grupo 

sejam similares entre si com base nas características que neles foram medidas (variáveis). Ela 

supõe que os elementos de grupos diferentes são heterogêneos em relação às mesmas 



Anexo F  

  

 108 

características. A ideia é maximizar a homogeneidade de objetos dentro de grupos, ao mesmo 

tempo em que se maximiza a heterogeneidade entre os grupos. 

A análise de agrupamento é semelhante à análise fatorial no sentido de avaliar a 

estrutura. Porém, enquanto a primeira está interessada em agregar objetos, a segunda busca 

agregar variáveis. Além disso, a análise fatorial faz os agrupamentos com base em correlação 

de dados, enquanto a análise de agrupamento faz agregados baseados em distância (ex. 

distância euclidiana, distância generalizada e distância de Minkowsky) [Mingoti, 2007 e Hair, 

2009]. 

 

III) Análise Multivariada de Variância 

 

A análise multivariada de variância (MANOVA) é uma extensão da análise de 

variância (ANOVA) para mais de uma variável dependente. É uma técnica de dependência 

que examina as diferenças para duas ou mais variáveis dependentes simultaneamente, com 

base em um conjunto de variáveis categóricas que atuam como variáveis independentes 

(características). De um modo geral, esta análise é usada para avaliar diferenças entre grupos 

com múltiplas variáveis métricas dependentes quanto à significância estatística [Hair, 2009]. 

 

IV) Análise de Kruskal-Wallis 

 

A análise de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico similar à análise ANOVA de 

variância com a diferença de comparar duas amostras em relação à mediana dos grupos e não 

em relação aos valores médios. Ele pode ser usado para comparar várias amostras 

independentes [Motta, 1996 e Pinheiro 1994].  


