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INTRODUÇÃO
A avaliação de enxofre (S) no organismo
embora não seja usual na clínica
convencional, é de grande relevância na
área de nutrição bem como na medicina
esportiva. O enxofre (S) é componente de
aminoácidos vitais usados para criar
proteínas para células, tecidos, hormônios,
enzimas e anticorpos. Em nosso organismo
está presente em todas as células e atua no
crescimento
e
nos
processos
de
metabolismo, defesa e desintoxicação.
Além disso, está presente na cartilagem e é
essencial para síntese de colágeno [1-4].
O bom desempenho do espectrômetro de
FRX para dosagem de íons e metais em
fluidos corpóreos, em estudos envolvendo
problemas de saúde pública no Brasil [5],
motivou a continuidade dessas aplicações
em prática clínica, focando na avaliação do
enxofre em sangue total.

OBJETIVO
Obter os valores de normalidade de S em
sangue total, em função da faixa etária para
população
Brasileira,
utilizando
a
Fluorescência de Raios X por Dispersão de
Energia (FRX-DE).

METODOLOGIA
A técnica de FRX-DE é baseada na
excitação de uma amostra por raios X
provenientes de um tubo de RX: a interação
do feixe com a amostra faz com que o
material seja excitado e no processo de
desexcitação raios X característicos do
material são emitidos utilizando detectores
do tipo “silicon drift” (SDD) [6].

A coleta de sangue é realizada por punção
digital. O procedimento reduz-se a
depositar uma gota de sangue total em
papel de filtro (Whatman – nº 41). O estudo
utiliza amostras do banco de amostras
biológicas
do
Laboratório
de
Espectroscopia e Espectrometria das
Radiações (LEER) do CERPq (CAAE
69992117.7.0000.0081). A aquisição e
análise de dados são realizadas utilizando
os softwares dedicados [7,8].
As medidas são realizadas utilizando o
espectrômetro compacto de FRX (modelo
X-123 SDD Complete X-Ray Spectrometer Amptek) constituído de um tubo de RX com
alvo de Ag, com tensões variáveis de 10 a
50 KV e corrente de 5-200 μA e um
detector semicondutor de Silício do tipo “Si
Drift” (25 mm2 x 500 μm) com janela de
Berílio de 12,5 μm o qual é acoplado a um
sistema de refrigeração.
Nesta etapa do trabalho a concentracão de
enxofre em sangue total foi ralizada para a
faixa etária de 18 a 29 anos. Cada amostra
foi submitida a 600s de contagem utilizando
corrente de 5 µA e 30KV. Os resultados
para 20 amostras analisadas foram obtidos
considerando a média de duas repeticões.
Além disso, cada amostra foi analisada em
duplicada.

RESULTADOS
Os resultados para a concentração de S em
sangue total são apresentados na Tabela 1
e expressos pelo Valor Médio (VM); Desvio
Padrão (DP); menor concentração medida
(min); maior concentração medida (max) e
Range (intervalo de normalidade).
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Tabela 1. Concentração de enxofre (S) em
sangue total utilizando FRX-DE
S, g/l
Range
MV
±1DP
min
max

[0,23 – 0,59]*
0,41
0,09
0,30
0,64

*intervalo de confiabilidade de 95% adotado
na prática clínica.

CONCLUSÕES
Os resultados do presente estudo (0,41±
0,09 g/l) estão em bom acordo com
estimativas para o enxofre obtidos por
outros estudos (0,49 ± 0,14g/l [9], 0,45 ±
0,20 g/l [10] e 0,67± 0,33 g/l [11]),
mostrando o bom desempenho do
espectrômetro para esta finalidade clínica.
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