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RESUMO 

 

O formaldeído é um composto presente no meio ambiente, instável e reactivo, 

cuja utilidade é universal. É produzido no organismo e facilmente absorvido e 

rapidamente eliminado. A sua presença no meio ambiente tem origem em fontes naturais 

e antropogénicas, nomeadamente derivadas da sua produção e aplicação, como agente 

de fixação e de embalsamação, como desinfectante e conservante e na produção de 

resinas, por exemplo. A irritação é o principal efeito do formaldeído, observada na maioria 

das vezes no tracto respiratório, tendo em consideração que as respectivas exposições 

ocorrem sobretudo por inalação. A acompanhar a irritação é de referir o seu potencial 

carcinogénico. 

Uma grande percentagem das exposições ao formaldeído ocorre em ambientes 

laborais e sobretudo nos locais de produção, cujos níveis são actualmente controlados 

por monitorizações das concentrações de formaldeído no ambiente e que não devem 

ultrapassar os valores limites de exposição estabelecidos.    

O ácido fórmico é um metabolito do formaldeído que apresenta o potencial de 

representar um biomarcador de exposição deste composto. Este trabalho teve como 

objectivo determinar o ácido fórmico em urina de trabalhadores de uma fábrica produtora 

de formaldeído, com vista a analisar se realmente este composto pode ou não auxiliar a 

avaliação de exposições ao formaldeído. 

Foi desenvolvido um método analítico de cromatografia gasosa com um detector 

de ionização por chama, para a determinação do ácido fórmico em urina, sendo este 

previamente derivatizado com metanol. O formato de metilo resultante foi posteriormente 

extraído utilizando a técnica de microextracção em fase sólida.  

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as 

concentrações urinárias de ácido fórmico do grupo controlo (31 voluntários) e o grupo dos 

30 trabalhadores, que apresentaram valores médios de ácido fórmico urinário de 8,94 ± 

2,92 mg/L e 17,14 ± 5,41 mg/L, respectivamente, com um intervalo de confiança de 95% 

(p<0,0001). 
Os resultados obtidos permitiram concluir quanto à importância deste estudo, 

tendo em consideração que possibilitam o uso do ácido fórmico como biomarcador de 

exposição ao formaldeído. 

 

Palavras-chave: formaldeído, ácido fórmico, ambiente laboral, biomarcador, SPME-GC-

FID 
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ABSTRACT 
 

Formaldehyde is a compound present in the environment, unstable and reactive, 

whose usefulness is universal. It is produced in the body and easily absorbed, as well as 

quickly eliminated. Its presence in the environment has natural and anthropogenic 

sources, particularly from its production and application, as a fixative and embalming 

agent, as a disinfectant and preservative and in the production of resins, for example. 

Irritation is the main effect of formaldehyde, observed most often in the respiratory tract, 

taking into account that human exposure occurs mainly by inhalation. Besides irritation, it 

is to mention its carcinogenic potential. 

A large percentage of exposures to formaldehyde occurs in work environments 

and particularly in places of production, whose levels are currently controlled by 

monitoring the formaldehyde levels in the ambient, which should not exceed the exposure 

limits established. 

Formic acid is a metabolite of formaldehyde that has the potential to represent a 

biomarker of exposure to this compound. This study aimed to determine the formic acid in 

urine of workers in a factory that produces formaldehyde, to really examine whether this 

compound may or may not aid the assessment of exposures to formaldehyde.  

An analytic method of gas chromatography with a flame ionization detector was 

developed for determination of formic acid in urine, which was previously derivatizated 

with methanol. The methylformate resultant was later extracted using a solid phase 

microextraction technique. 

Statistically significant differences were obtained between the urinary 

concentrations of formic acid in the control group (31 volunteers) and the group of 30 

workers, who had mean values of urinary formic acid of 8,94 ± 2,92 mg/L and 17,14 ± 

5,41 mg/L respectively, with a confidence interval of 95% (p <0,0001). 

The results showed the importance of this study, taking into account that they 

enable the use of formic acid as a biomarker of exposure to formaldehyde.  

 

Keywords: formaldehyde, formic acid, laboral ambient, biomarker, SPME-GC-FID  
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1. Enquadramento  

 

A exposição a químicos no ambiente pode produzir efeitos adversos na saúde. Os 

indivíduos com maior probabilidade de experimentar os efeitos adversos de determinados 

compostos, são aqueles que estão expostos no seu local de trabalho, já que 

frequentemente a exposição ocorre a concentrações mais elevadas, do que a população 

em geral.1 

O formaldeído é um composto utilizado a nível mundial, em áreas diversas, desde 

a saúde até à produção de materiais, sendo formado na natureza e no organismo 

humano. Desde a sua descoberta, que é alvo de vários tipos de investigações, tendo-se 

verificado contudo, nestes últimos anos, uma maior atenção para o estudo das suas 

acções, pesando-se o balanço risco-benefício da sua aplicação.  

Apesar de estarmos expostos ao formaldeído de uma forma praticamente 

contínua é, essencialmente no meio laboral, que as suas características nefastas são 

realçadas e que preocupações mais profundas são levantadas.  

Não menosprezando o seu potencial tóxico para a população em geral devido à 

sua presença no ambiente, a questão da exposição de um trabalhador da indústria 

produtora de formaldeído necessita de um maior acompanhamento, que permita prevenir 

e corrigir os riscos associados. Ao longo dos anos, medidas que visam a prevenção da 

ocorrência de efeitos adversos têm sido tomadas, como por exemplo o estabelecimento 

de valores limites de exposição (VLE). Contudo, a eficácia e segurança das mesmas é 

incerta, por não existirem métodos e estudos que permitam confirmar a sua verdadeira 

eficiência através de biomonitorizações.  

Após pesquisa bibliográfica de informações acerca do formaldeído, este trabalho 

tem por objectivo, contribuir para que por detrás dos regulamentos que regem a 

segurança ocupacional nesta área, se encontrem estudos que suportem com uma maior 

certeza, a qualidade da prevenção, nomeadamente através da determinação de um 

biomarcador de exposição e desenvolvimento de um método que o permita aplicar na 

prática. 

Apresentando um potencial tóxico e estando presente nos meios laborais, o 

formaldeído é um composto a incluir nos estudos de toxicologia ocupacional. 

Resumidamente, este trabalho consiste na apresentação do formaldeído (capítulo 

2), numa breve referência a dois compostos relacionados com este composto e 

importantes no âmbito deste estudo, o metanol e o ácido fórmico (capítulo 3) e respectivo 

enquadramento na área ocupacional em geral e em específico para o caso do 

formaldeído (capítulo 4). O capítulo 5 é dedicado à determinação do ácido fórmico em 
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urina de trabalhadores de uma fábrica produtora de formaldeído, sendo referidos todos os 

aspectos relacionados com o seu desenvolvimento e estrutura, resultados obtidos e sua 

discussão. 

Por último, são apresentadas as conclusões resultantes da realização deste 

trabalho (capítulo 6).   
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2. Formaldeído 
 

2.1 Características do Formaldeído   
 

O formaldeído, também conhecido por aldeído fórmico, metanal, metilaldeído, 

óxido de metileno, oxometano e oximetileno,2,3 é o composto mais simples da família dos 

aldeídos.4  

O formaldeído é um composto de baixo peso molecular (PM),2,5,6 com uma massa 

molecular relativa de 30,03,7,8,9 solúvel em água, álcool etílico, éter dietílico e clorofórmio 
2,5,6,7,10,11 e miscível com acetona e benzeno.8,9 

É um gás à temperatura ambiente, incolor, irritante e que apresenta um odor 

sufocante, pungente e característico, que é detectável a baixas concentrações. 
2,6,7,8,9,11,12,13 

Este composto, cuja molécula possui um átomo de carbono (C), um de oxigénio 

(O) (ligados por uma ligação dupla – grupo carbonilo) e dois de hidrogénio (H) ligados ao 

carbono por ligações simples (CH2O),3,2,7,8 é inflamável, reactivo e polimeriza facilmente à 

temperatura e pressão ambiente normais.2,7,9,10 

A Figura 1 ilustra a fórmula estrutural do formaldeído. 

 

 
Figura 1. Fórmula estrutural do formaldeído14 

 

Na forma gasosa o formaldeído é estável na ausência de água e é incompatível 

com oxidantes, alcanos, ácidos e fenóis. O formaldeído reage explosivamente com 

peróxidos, óxido de azoto e ácido perfórmico e pode reagir com o cloreto de hidrogénio 

ou outros cloretos inorgânicos.8 

Na forma gasosa 1 ppm (partes por milhão) de formaldeído equivale a 1,2 mg/m3, 

ou seja 1 mg/m3 é igual a 0,8 ppm a uma temperatura de 20ºC e uma pressão de 1013 

hPa.3,7,8, 9 

A Tabela 1 apresenta algumas características do formaldeído. 
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Tabela 1. Características do formaldeído 

Coeficiente de partição octanol/água (Log P) 
(razão da distribuição no equilíbrio de um soluto entre dois solventes 

insolúveis)  
0,35 8 – 0,75 2,3,9,15 

Constante de dissociação (pKa) 
(relação entre o produto do que foi dissociado pelo que permaneceu 

associado de uma dissociação reversível num equilíbrio químico) 
13,3 (25ºC) 2 

Densidade  
(relação entre a massa volúmica da matéria em causa e a massa 

volúmica da matéria de referência – água) 
0,815 (-20ºC) 8,9 

Ponto de ebulição 
(temperatura à qual a pressão de vapor iguala a pressão atmosférica 

circundante) 
-19,1ºC 8,15 – -21ºC 3,9 

Ponto de fusão  
(temperatura à qual uma substância passa do estado sólido ao 

estado líquido) 

-92ºC 8,9 – -118ºC 3 
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2.2 Presença do Formaldeído no Organismo 
 

O formaldeído está presente no organismo devido a fontes exógenas e 

endógenas.  

O formaldeído é um metabolito comum do organismo, produzido durante 

processos celulares normais, geralmente presente em baixas concentrações e com 

diferentes níveis endógenos existentes ao longo do tempo.3,4,9,10,16 

A formação de formaldeído pode resultar do metabolismo de compostos 

endógenos, como aminoácidos16 e de xenobióticos,3 nomeadamente da sua desmetilação 

oxidativa7 e de reacções que envolvem compostos de um carbono.10 

O formaldeído é produzido endogenamente a partir de serina, glicina (fontes 

principais),9 metionina e colina e é originado na desmetilação de N-, O- e S-metil 

compostos.8 

Este composto intervém como cofactor na síntese de várias substâncias 

bioquímicas fundamentais4 e está envolvido na transferência de grupos metilo 

(desalquilação).10 É também um intermediário metabólico essencial em todas as células, 

principalmente na biossíntese de purinas, timidina e certos aminoácidos.8 

Por outro lado, o formaldeído in vivo, pode ligar-se de forma reversível a 

macromoléculas,3 pode também actuar como electrófilo, interagindo com macromoléculas 

como o ácido desoxirribonucleico (ADN), o ácido ribonucleico (ARN) e proteínas. O 

formaldeído forma aductos reversíveis ou ligações cruzadas irreversíveis7 com as aminas 

dos ácidos nucleicos do ADN e do ARN e das proteínas e forma também ligações 

cruzadas entre proteínas e ácidos nucleicos por ligação das aminas ao seu grupo 

carbonilo.10  

O formaldeído pode, então, reagir com aminas primárias e secundárias, tióis, 

hidroxilos e amidas formando derivados metilol.7 A título de exemplo o formaldeído liga-se 

de forma reversível à glutationa (GSH) e à cisteína.17 

A concentração endógena de formaldeído, determinada por cromatografia gasosa 

(GC) e espectrometria de massa (MS) no sangue de humanos não expostos ao 

formaldeído foi 2,61 ± 0,14 µg/g (num intervalo entre 2,05-3,09 µg/g), ou seja, cerca de 

0,1 mmol/L (3 mg/L), concentração que representa o total de formaldeído endógeno, livre 

e ligado de forma reversível no sangue. Concentrações semelhantes à concentração de 

formaldeído endógeno no sangue humano (2-3 mg/L) são encontradas no sangue de 

ratos e macacos.8 

A Figura 2 resume as reacções em que o formaldeído pode participar, 

nomeadamente reacções com cisteína (1), com ureia (2), ligações cruzadas entre 
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proteínas (3), ligações cruzadas ADN-proteínas (4), a incorporação através do conjunto 

de compostos de um carbono em macromoléculas via tetrahidrofolato (THF) (5) e a 

conjugação com a GSH (6), estas duas últimas enquadrados no âmbito do metabolismo 

do formaldeído a desenvolver posteriormente. 

 

 
Figura 2. Reacções biológicas e metabolismo do formaldeído 8 
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2.3 Toxicocinética do Formaldeído 
 

2.3.1 Absorção e Distribuição 
 

O formaldeído é fácil e rapidamente absorvido a nível das membranas mucosas 

dos olhos e dos tractos respiratório e gastrointestinal.10,18,19 A absorção dérmica do 

formaldeído através da pele parece ser ligeira.7 

Mais de 90% do gás inalado é absorvido no tracto respiratório superior dos ratos e 

macacos.7 Nos ratos, o formaldeído é absorvido a nível das passagens nasais. Sendo 

respiradores nasais obrigatórios, a absorção e deposição local do formaldeído nos 

roedores ocorre, por isso, principalmente na região das fossas nasais, enquanto nos 

macacos (respiradores orais e nasais, tal como os humanos) é também absorvido a nível 

da nasofaringe, traqueia e brônquios.7,3,8,16 

Diferenças inter-espécies nos locais de absorção do formaldeído e lesões do 

tracto respiratório superior associadas, são determinadas por interacções entre a 

anatomia nasal, ventilação e padrões de respiração.3 

Em ratos, após 6 horas de exposição por inalação a [14C]formaldeído, a 

radioactividade estava extensamente distribuída pelos tecidos, ocorrendo a maior 

concentração no esófago, seguido pelos rins, fígado, intestino e pulmões, indicando que 

o [14C]formaldeído absorvido e os seus metabolitos são rapidamente removidos pela 

corrente sanguínea da mucosa e distribuídos pelo organismo.7 Entre 35-39% de 

[14C]formaldeído permanece nos tecidos e esqueleto de ratos expostos.8,16 

A análise da radioactividade residual no sangue de ratos na sequência da 

inalação de [14C]formaldeído, revelou que os perfis do [14C] total no plasma e eritrócitos 

eram praticamente idênticos aos obtidos após injecção intravenosa de [14C]formato, 

sugerindo que o formaldeído é rapidamente oxidado a formato e incorporado em 

macromoléculas biológicas, tendo a distribuição de [14C] nos tecidos nos ratos ocorrido a 

nível de todo o organismo.16 

O formaldeído é absorvido rapidamente e quase na totalidade a partir do tracto 

intestinal nos roedores. Nos ratos após administração oral de [14C]formaldeído (7 mg/kg), 

uma parte substancial da radioactividade permaneceu no esqueleto como produtos de 

incorporação metabólica.8 
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2.3.2 Metabolismo e Eliminação  
 

O metabolismo do formaldeído é antecipado e seguido de dois compostos, o 

metanol e o ácido fórmico respectivamente. A toxicidade destes três compostos depende 

do percurso metabólico que cada um percorre e do tipo de exposição.  

É em seguida apresentado o metabolismo que ocorre a partir de um dos principais 

compostos que pode originar formaldeído, o metanol, resumido na Figura 3. O metanol é 

metabolizado a formaldeído, que por sua vez é biotransformado em ácido fórmico. Tal 

como já referido, os produtos do metabolismo do metanol, o formaldeído e o ácido 

fórmico, são ambos tóxicos.20 

 

 
Figura 3. Metabolismo do metanol 

 

Seguidamente são descritos em separado cada passo metabólico. 

 

1. O metanol é oxidado a formaldeído numa reacção de oxidação de fase I, nos 

humanos pela enzima álcool-desidrogenase (ADH), nos roedores pela catalase,21,22,23 ou 

pelo sistema microssomal de oxidação do etanol (MEOS), este último proposto para 

algumas espécies,20 reacção que tem como co-factor o nicotinamida adenina dinucleótido 

(NAD+) que é convertido a nicotinamida adenina dinucleótido na forma reduzida (NADH). 

A reacção ocorre essencialmente a nível do fígado.21,24 A Figura 4 descreve a reacção. 

 

  

Figura 4. Metabolismo do metanol a formaldeído1 
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2. O formaldeído endógeno e exógeno é metabolizado através da mesma via e 

eliminado do sangue em 1-2 minutos,7,10 não sendo o seu armazenamento um factor de 

toxicidade.9,25 No plasma de ratos o formaldeído após administração intravenosa tem uma 

semi-vida de cerca de 1 minuto.8 Nas espécies animais em geral, a semi-vida do 

formaldeído, administrado por via intravenosa, varia aproximadamente entre 1-1,5 

minutos.3 

Como é rapidamente metabolizado, as concentrações de formaldeído no sangue 

de ratos, macacos e humanos, que é cerca de 2-3 mg/L, não aumentam após exposição 

a concentrações aéreas elevadas (até 15, 6 e 2 ppm, respectivamente).7,8,16 A 

administração de formaldeído a cães, gatos e macacos também não resultou na 

acumulação de formaldeído no sangue, devido à sua rápida conversão a ácido fórmico.7  

O formaldeído é oxidado a ácido fórmico (Figura 5) por acção de diferentes 

enzimas. No caso dos humanos e outros primatas, duas enzimas podem ser 

responsáveis: a enzima aldeído-desidrogenase (ALDH)22,23 (não específica), numa 

reacção de oxidação de fase I, e a enzima formaldeído-desidrogenase (FDH) 

(específica). No caso dos roedores a reacção ocorre apenas por acção da enzima FDH. 

O metabolismo do formaldeído ocorre essencialmente tanto a nível hepático como 

eritrocitário.2,10,19,20  

 

 
Figura 5. Metabolismo do formaldeído a ácido fórmico1 

 

A enzima FDH é a principal enzima metabólica envolvida no metabolismo do 

formaldeído. Esta enzima é uma ADH de classe 3,16 cujo nome sistemático é 

formaldeído-NAD+oxidoredutase. Outros nomes para esta enzima são FDH-GSH, FDH 

ligada a NAD e fórmico-desidrogenase. Esta enzima é a única ADH que pode participar 

na destoxificação celular do formaldeído.8  

Análises entre vários tipos de células e tecidos mamíferos e entre espécies, 

indicam que a enzima ADH de classe 3 representa uma enzima ubíqua.8 Esta enzima 
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encontra-se nomeadamente em leveduras, em Pseudomonas methanica, em células 

tumorais de ratinhos, na mucosa nasal, no rim, no cérebro e no fígado de ratos, no 

cérebro de coelhos, no fígado de frangos, no fígado de ovinos, no cérebro, no fígado e na 

glândula adrenal de bovinos, no fígado de macacos e em hepatócitos, eritrócitos, 

músculo cardíaco e esquelético, retina, cérebro e rim humanos. 3,9,16,26 

A actividade da enzima FDH não aumenta (ou seja, não é induzida), em resposta 

a uma exposição ao formaldeído, não ocorrendo por isso qualquer incremento do 

metabolismo. O metabolismo do formaldeído a ácido fórmico através da enzima FDH 

ocorre em todos os tecidos do organismo, como consequência da sua formação 

endógena, e o ácido fórmico é rapidamente eliminado pela passagem da corrente 

sanguínea.9  

Para que esta enzima actue é necessário que antes, o formaldeído reaja com 

GSH, pois o metabolismo envolvendo a enzima FDH (enzima dependente de NAD+), 

ocorre apenas subsequentemente à formação de um conjugado GSH-formaldeído, que é 

formado espontaneamente a partir de formaldeído e GSH,3,8 actuando então a GSH como 

um cofactor específico.26 Posteriormente, o aducto GSH-formaldeído (ou S-hidroximetil-

GSH) origina S-formil-GSH (um tioléster) por acção da enzima FDH, que por sua vez é 

convertido em ácido fórmico e GSH, que é regenerada por acção da enzima S-

formilGSH-hidrolase que catalisa a sua hidrólise.26 

A enzima S-formil-GSH-hidrolase é uma GSH tiol-esterase que está presente no 

fígado humano, por exemplo.27 A actividade atribuída à enzima FDH responsável pela 

oxidação do formaldeído a ácido fórmico deve-se então a duas enzimas, uma 

desidrogenase que catalisa a formação de S-formil-GSH a partir de formaldeído e GSH e 

uma tiol-esterase, que hidrolisa o composto formado. 26  

Se ocorrer depleção dos níveis de GSH nos tecidos, poder-se-ia esperar um 

aumento da ligação de formaldeído reactivo a outras moléculas.16 A formação de S-

hidroximetil-GSH contrabalança de forma eficiente a existência de formaldeído livre, uma 

reacção que é determinada pelo facto de a GSH celular ser uma molécula abundante.8  

A Figura 6 esquematiza as reacções anteriormente descritas. 
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Figura 6. Metabolismo do formaldeído8 

 

O formaldeído pode ainda participar nas reacções que abarcam o grupo de 

compostos de um carbono, envolvendo a via metabólica do ácido fólico para a síntese de 

alguns aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos e, eventualmente, macromoléculas 

celulares. Os compostos S-hidroximetil-GSH e S-formil-GSH encontram-se entre os 

principais componentes deste conjunto, do qual também fazem parte compostos como 

aductos de THF, serina, metionina, histamina e metilamina, outros aductos de aminas 

reversíveis e formaldeído hidratado.3,8 

Além da incorporação em macromoléculas biológicas através da via biossintética 

de compostos de um carbono dependente de THF,7,8 o formaldeído pode ser oxidado a 

ácido fórmico por enzimas peroxissomais, como a catalase (não específica), reacção que 

provavelmente representa apenas um percurso “minor” do metabolismo do formaldeído, 

devido à limitação da taxa de geração de peróxido de hidrogénio, 9,16 alternativa também 

referida na Figura 6. 

 

 3. O ácido fórmico produzido a partir do formaldeído, é excretado na urina, 

como formato (ou seja, na sua forma de sal sódico), ou oxidado a dióxido de carbono e 

excretado pelos pulmões (Figura 7). 2,10,21,28 

 

 13



 
Figura 7. Metabolismo do ácido fórmico1 

 

Enquanto o formaldeído tem uma semi-vida muito curta (cerca de 1 minuto), o 

ácido fórmico pelo contrário, acumula-se no organismo.20 A eliminação do ácido fórmico 

aparenta ser um processo lento. A semi-vida do ácido fórmico determinada em casos de 

intoxicação por metanol tem rondado as 20 horas. A clearance renal lenta deste 

composto pode ser causada por uma cinética de ordem zero no metabolismo bem como 

na clearance urinária.28 

A velocidade de oxidação do ácido fórmico nos ratinhos é de 300 mg/kg/h, nos 

ratos 78 mg/kg/h e nos macacos 40 mg/kg/h. Os humanos devem oxidar o ácido fórmico 

a uma velocidade similar à dos macacos.28 

O destino biológico do formaldeído após inalação foi estudado em 344 ratos 

expostos a 0,63 ou 13,1 ppm (0,8 ou 16 mg/m3) de [14C]formaldeído durante 6 h. Cerca 

de 40% do [14C] inalado foi exalado no ar expirado como [14C]O2 durante 70 h após o 

período de exposição, 17% foi excretado na urina, 5% foi eliminado nas fezes e 35-39% 

permaneceu nos tecidos e esqueleto, presumivelmente como produtos de incorporação 

metabólica. O tempo de semi-vida de eliminação da radioactividade do plasma de ratos 

foi aproximadamente de 55 horas.8,16  

Em ratos, cerca de 40% de uma dose oral de [14C]formaldeído (7 mg/kg) foi 

eliminada como [14C]O2, enquanto 10% foi excretado na urina e 1% nas fezes, em 12 h.8 

Num outro estudo em que ratos foram injectados intraperitonealmente com 4 ou 

40 mg/kg de massa corporal de [14C]formaldeído, uma parte do material injectado não 

transformada (cerca de 3-5% da dose mais alta), foi excretada na urina em 12 horas.8 

A Tabela 2 resume os dados apresentados quanto às vias de eliminação do 

formaldeído após inalação e administração oral, os quais permitem constatar que a 

principal via de eliminação nesses casos foi o pulmão, seguida da eliminação através da 

urina. 
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Tabela 2. Eliminação de [14C]formaldeído após diferentes exposições 

Eliminação → 

Exposição ↓ 

Pulmão Urina Fezes Distribuição pelo 

organismo 

Inalação8,16 40% 17% 5% 35 - 39% 

Oral8 40% 10% 1%  

 

Podendo ser eliminado por várias vias, após sofrer metabolização ou não, o ácido 

fórmico desempenha, similarmente ao formaldeído, o papel de intermediário metabólico, 

podendo ser incorporado em macromoléculas biológicas ou oxidado a dióxido de 

carbono, através do percurso de compostos de um carbono dependente de THF,28 que no 

caso do metabolismo do ácido fórmico representa o seu principal mecanismo de 

biotransformação. 

Sendo assim, a conversão do ácido fórmico a dióxido de carbono ocorre através 

de uma via, constituída por dois passos dependentes de THF. Primeiro, o ácido fórmico 

combina-se com THF e é convertido a 10-formilTHF numa reacção catalisada pela 

enzima formilTHF-sintetase, o qual é oxidado a dióxido de carbono (e THF) pela enzima 

formilTHF-desidrogenase (Figura 8).20,24,25 

O THF tem origem no ácido fólico/folato da dieta, que uma vez absorvido é 

rapidamente transportado para os tecidos como metilTHF.29  

 

 
Figura 8. Metabolismo do metanol, formaldeído e ácido fórmico 20 

 

A concentração hepática de THF poderá regular a velocidade do metabolismo e 

consequentemente a remoção de ácido fórmico. Espécies menos sensíveis a uma 

intoxicação por metanol, tal como o rato, removem o ácido fórmico mais rapidamente que 

os humanos.20  

 15



Os roedores, que possuem níveis hepáticos de THF superiores e uma elevada 

actividade da enzima formilTHF-desidrogenase, metabolizam o ácido fórmico mais 

rapidamente que os primatas, nos quais pode ocorrer saturação da oxidação, resultando 

na acumulação de ácido fórmico no sangue.28  

As diferenças entre espécies quanto à sua susceptibilidade ao metanol poderão 

resultar de diferenças na velocidade de oxidação do ácido fórmico a dióxido de carbono 

dependente de THF. Visto que os roedores apresentam níveis hepáticos de THF 

superiores aos dos primatas, o ácido fórmico não se acumula como nos macacos e nos 

humanos. Outra explicação possível é uma reduzida actividade por parte da enzima 

formilTHF-desidrogenase no fígado dos primatas.24      

A Figura 9 resume todos os passos metabólicos desde o metanol até ao dióxido 

de carbono. 
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Figura 9. Biotransformação do metanol. A cor azul elucida os processos que ocorrem no 

homem e outros primatas e a cor verde diz respeito aos roedores. 
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2.4 O Formaldeído no Meio Ambiente, sua Produção e Aplicação 
 

2.4.1 Produção Industrial do Formaldeído  
 

O formaldeído é produzido a nível mundial em grande escala por oxidação 

catalítica do metanol.8 Os principais processos de oxidação do metanol recorrem a 

catalisadores metálicos (por exemplo prata e cobre) ou óxidos de metais. Métodos de 

produção similares são utilizados em muitos países do mundo inteiro.3  

A produção de formaldeído a partir do metanol24 e ar, usando como catalisador um 

óxido de metal12 por exemplo, está ilustrada na Figura 10. Resumidamente, o metanol 

reage com o oxigénio do ar no reactor onde se encontra o catalisador, ambos após 

passarem pelo vaporizador. Seguidamente, à saída do reactor, o formaldeído (gás) sofre 

uma série de processos complementares que visam principalmente a sua purificação e 

solubilização. 

 

 
Figura 10. Produção do formaldeído 

 

O formaldeído gasoso não está comercialmente disponível, devido à sua 

reactividade e instabilidade, existindo na forma de solução aquosa a 30-50% (m/m), 

conhecida por formalina, geralmente a 37%, que contém metanol (8-15%) que funciona 

como um estabilizador prevenindo e/ou inibindo a polimerização do formaldeído.3,4,6,10,12,19  
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As soluções comerciais de formaldeído-álcool por sua vez, já são estáveis.8 O nome 

comercial do formaldeído em solução aquosa é formol. 

A formalina é um líquido incolor, miscível com água, etanol e acetona e imiscível 

com clorofórmio e éter.2 A Tabela 3 resume algumas das características da formalina. 

 

Tabela 3. Características da formalina15 

Ponto de ebulição  
(temperatura à qual a pressão de vapor iguala a pressão atmosférica 

circundante)  

101ºC  

Ponto “flash”  
(menor temperatura à qual o vapor é emitido numa quantidade suficiente de 

forma que a mistura de ar-vapor acima da superfície do solvente inflama 

momentaneamente numa chama)  

85ºC 

Pressão de vapor (20ºC)  
(quantidade de pressão exercida por um vapor saturado acima do próprio 

líquido num contentor fechado) 

1 mm Hg 

Gravidade específica (20ºC em relação água a 4ºC) 
(razão da densidade da substância em relação a um material de referência, a 

água, a uma temperatura específica) 

1 

Limite explosivo inferior  
(limite de concentração inferior ao qual uma mistura gasosa é explosiva ou 

inflamável) 

7% 

Limite explosivo superior  
(limite de concentração superior ao qual uma mistura gasosa é explosiva ou 

inflamável) 

73% 

 

O formaldeído também se encontra disponível na forma de trioximetileno (um 

trímero cíclico) e paraformaldeído (um homopolímero de baixo PM).4,7 Na forma sólida, o 

formaldeído pode ser então comercializado como trioxano [(CH2O)3] e respectivo 

polímero, o paraformaldeído, com 8-100 unidades de formaldeído,3 um polímero que se 

pode decompor espontaneamente.10 

A produção mundial anual do formaldeído é cerca de 21 milhões de toneladas 

(Tabela 6).8 A Tabela 4 exibe a produção de formaldeído por países, sendo os valores 

mais altos originários dos Estados Unidos da América (EUA) e do Japão. É indicado 

igualmente que em 1986 Portugal produziu 70 quilotoneladas de formaldeído. A produção 

varia consoante os anos e os países discriminados, aumentando contudo na globalidade 

ao longo do tempo. 
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Tabela 4. Produção de formaldeído entre 1982-19903 

 

 

A Tabela 5 ilustra igualmente a produção de formaldeído nos últimos anos em 

várias regiões, avançando um pouco no tempo em comparação à tabela anterior, e inclui 

o contributo de Portugal, no que diz respeito à produção, na Europa Ocidental. 

Novamente a destacar a produção a nível dos EUA e do Japão e o aumento consensual 

da produção de formaldeído. 

A comparação entre a produção e o consumo, também por regiões no ano 2000, 

mostra que são bastante equivalentes (Tabela 6). Destaque aqui para a produção a nível 

da China. A Europa, no seu conjunto, também apresenta valores significativos. 
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Tabela 5. Produção de formaldeído entre 1983-2000 (mil toneladas)8 

 
 

Tabela 6. Produção de formaldeído no ano 2000 (mil toneladas)8 

  

 21



2.4.2 Aplicações do Formaldeído 
 

O formaldeído é um composto com aplicações muito versáteis, e por isso a 

exposição pode ocorrer quer em ambientes ocupacionais, durante o seu manuseamento, 

quer no ambiente em geral devido à sua presença ubíqua em produtos utilitários.  

O formaldeído é um intermediário químico utilizado em vários campos das 

ciências da saúde.30 Visto que se trata de um composto que reage com tecidos e previne 

a sua degradação, o formaldeído é um agente de fixação utilizado para preparar tecidos 

em laboratórios patológicos31 (a concentrações entre 5-10%, o formaldeído precipita 

proteínas, razão pela qual é utilizado em técnicas histológicas).9 Histopatologistas podem 

estar expostos ao formaldeído aquando a sua utilização na preparação de amostras. 

Apesar de a exposição poder ser curta, pode contudo também ser diária.6 

Também os trabalhadores de gabinetes de medicina legal estão expostos via 

inalação ou via dérmica ao formaldeído. A embalsamação pode aumentar a exposição ao 

formaldeído devido ao manuseamento de fluidos de embalsamação,12 procedimento que 

inclui igualmente o recurso a desinfectantes que contenham formaldeído e o uso de 

paraformaldeído em pó,10 pois este composto além da função de conservante,8 possui 

também propriedades desinfectantes.19  

O formaldeído é ainda um químico usado noutros sectores tais como os da 

indústria têxtil, da madeira (aglomerados, contraplacados, folheados e painéis de fibras 

de média densidade), de resinas e adesivos.32  

O uso de formaldeído na indústria têxtil deve-se à sua aplicação para melhorar a 

resistência aos vincos. A maioria das aplicações, dizem contudo, respeito à produção de 

resinas e agentes de ligação para derivados da madeira, contraplacados por exemplo.12  

Relativamente à produção de resinas, o formaldeído é utilizado no fabrico de 

resinas fenólicas, de ureia, de melamina e de poliacetal. As resinas fenólicas, de ureia e 

de melamina, têm uma ampla utilização como adesivos e aglutinantes nas indústrias de 

produtos de madeira, pasta de papel, fibras vítreas sintéticas, na produção de plásticos e 

revestimentos e em acabamentos têxteis. As resinas de poliacetal são amplamente 

utilizadas na produção de plásticos.8  

O polímero de ureia-formaldeído, por exemplo, é muito utilizado na produção de 

espuma de isolamento para habitações, que pode ser responsável pela libertação de 

formaldeído para o ambiente.19 

Na forma de paraformaldeído em concreto, é utilizado na indústria dos plásticos e 

resinas, na síntese de intermediários químicos, cosméticos, desinfectantes, produtos de 

higiene, fluidos de embalsamar e biocidas.4 
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O formaldeído pode ainda ser utilizado como intermediário na produção industrial 

de produtos químicos, como o 1,4-butanediol, diisocianato de 4,4'-difenilmetano, utilizado 

na síntese de poliuretanos, pentaeritritol, utilizado no fabrico de colas e resinas e 

hexametilenotetramina, um aditivo alimentar.8  

O formaldeído está presente em muitos produtos de consumo, como cosméticos, 

papéis com brilho e fotografias a cores.10 O público em geral pode, por isso, ser exposto 

a níveis baixos de formaldeído presente em produtos ubiquitários tais como tintas de 

jornais, películas fotográficas e papel.5  

De forma sucinta, quer trabalhadores da produção, quer indivíduos com profissões 

relacionadas com a saúde podem estar expostos ao formaldeído, assim como pessoas 

que habitem casas com materiais que contenham formaldeído, como madeiras ou cujo 

isolamento tenha como base espuma de ureia-formaldeído.10  

A Figura 11 ilustra produtos presentes nas habitações que podem libertar 

formaldeído. 

 

 
Figura 11. Os diversos produtos de uma casa que podem conter formaldeído33 

 

Em Portugal, um grupo de produtos de consumo regular que pode conter 

formaldeído e que está legislado, é o grupo dos produtos cosméticos. Existem alguns 

requisitos relativos à composição e qualidade dos produtos cosméticos, nomeadamente 

quanto ao formaldeído no Decreto-Lei nº 142/2005.34 

O formaldeído, composto em causa, vem nomeado no anexo III do decreto 

mencionado, que refere a lista das substâncias que os produtos cosméticos não podem 

conter fora das restrições e condições previstas, da forma explícita na Tabela 7: 
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Tabela 7. Restrições ao uso do formaldeído em produtos cosméticos34 

Restrições Substância 
Campo de 
aplicação e 
ou utilização 

Concentração 
máxima 

autorizada no 
produto acabado 

Condições de utilização 
e advertências a 

mencionar 
obrigatoriamente na 

rotulagem 

Formaldeído Preparações 
para 

endurecer as 
unhas 

5% calculados 
em aldeído 

fórmico 

Proteger a cutícula com 
matéria gorda 

Contém formaldeído (se 
a concentração for 
superior a 0,05%) 

 

Por outro lado, o Anexo VI do mesmo decreto, refere a lista dos conservantes 

admitidos na composição dos produtos cosméticos. O formaldeído, quando adicionado a 

produtos cosméticos devido às suas propriedades conservantes, deve cumprir o requisito 

seguinte: “Todos os produtos que contenham formaldeído ou substâncias constantes do 

presente anexo e que libertem formaldeído devem ser rotulados, obrigatoriamente, com a 

menção «Contém formaldeído» sempre que o teor em formaldeído no produto acabado 

seja superior a 0,05%”. O anexo refere ainda o descrito na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Uso do formaldeído como conservante em produtos cosméticos34 

Substância Concentração máxima 
autorizada 

Limitações 
e 

exigências 
Formaldeído e 

paraformaldeído (+) 
Concentrações expressas em 

formaldeído livre: 
0,2% (excepto para produtos 

de higiene oral) 
0,1% (para produtos de 

higiene oral) 

Proibido em 
aerossóis 

 

Nota: as substâncias seguidas do sinal (+) podem igualmente ser adicionadas aos produtos 

cosméticos, noutras concentrações que não as previstas no presente anexo, para outros fins 

específicos que ressaltem da apresentação do produto cosmético, como, por exemplo, 

desodorizantes nos sabonetes ou agentes anti caspa nos champôs. infarmed 
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2.4.3 Presença do Formaldeído no Meio Ambiente 
 

O formaldeído contribui para cerca de 50% do total de aldeídos de uma atmosfera 

urbana (ar poluído).1,18 Os aldeídos presentes em ambientes poluídos são formados por 

oxidação de hidrocarbonetos por acção da luz (foto-oxidação) e por combustão 

incompleta,1 sendo o formaldeído formado naturalmente na troposfera durante esses 

fenómenos (de oxidação).7 

O formaldeído é emitido por veículos, fábricas, incineradoras, a partir de cigarros, 

madeiras, incêndios florestais e outros processos de combustão naturais.35 Outras fontes 

de exposição comuns incluem materiais de construção, tapetes, tintas e vernizes e 

alimentos e respectivo processamento.8,7,18 As principais fontes de formaldeído em 

algumas habitações são a sua libertação na forma gasosa a partir de espumas de 

isolamento à base de ureia-formaldeído, madeiras e resinas à base de formaldeído,1,7 

podendo então este composto estar presente em atmosferas interiores.  

Uma outra fonte igualmente importante deste composto é o escape dos motores 

dos automóveis não munidos de conversores catalíticos, um dispositivo que tem como 

função eliminar os principais gases poluentes produzidos pelo motor do veículo.7 

Qualquer pessoa pode pois estar exposta ao formaldeído no ar, derivado de processos 

industriais ou naturais.10  

Este poluente secundário é formado como produto de numerosas reacções 

atmosféricas. Na atmosfera, o formaldeído é um precursor do radical hidroxilo, logo a sua 

emissão pode acelerar a produção de ozono urbano e outros produtos fotoquímicos,35 

contribuindo no seu conjunto para o odor e irritações que surgem na presença de vapores 

químicos.18 

Quando incorporado a partir do ar em nuvens, névoas ou chuva, o formaldeído 

pode reagir com radicais hidroxilo na presença de oxigénio, produzindo ácido fórmico, 

água e hidroperóxidos (aquosos).3 O formaldeído é também facilmente foto-oxidado 

através da luz solar a dióxido de carbono. O formaldeído reage rapidamente com 

substâncias vestigiais e poluentes no ar, de modo que a sua semi-vida no ar urbano, sob 

a influência da luz solar, é curta. Na ausência de dióxido de nitrogénio, a semi-vida do 

formaldeído é aproximadamente 50 minutos durante o dia, descendo para 35 minutos na 

sua presença. No ambiente natural, o formaldeído é um intermediário no ciclo do 

metano.7 

A maioria do formaldeído que é libertado ou produzido no ar degrada-se, e uma 

pequena quantidade passa para a água.  Quando o formaldeído é dissolvido na água, 

não se desloca para outros meios, degradando-se também, podendo ser biodegradado 

tanto em águas de superfície como subterrâneas. Este aldeído não persiste no ambiente, 
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mas a sua libertação e formação contínua, resulta numa exposição longa perto de fontes 

de libertação e formação.3 

Excepto quando há contaminações acidentais de água com formaldeído, estima-

se que as concentrações em água potável sejam inferiores a 0,1 mg/L, podendo-se 

portanto considerar a ingestão de formaldeído a partir desta fonte negligenciável (inferior 

a 0,2 mg/dia).7 

Na água, o formaldeído é rapidamente hidratado originando um glicol. O equilíbrio 

favorece o glicol. Menos de 0,04% de formaldeído não hidratado é encontrado em 

soluções altamente concentradas.3 

O formaldeído é degradado por diversas culturas microbianas obtidas a partir de 

lamas e águas residuais. Quando presente em água de lagos é decomposto em 

aproximadamente 30 horas, em condições aeróbias a 20°C e em aproximadamente 48 

horas em condições anaeróbias. O formaldeído apresenta uma semi-vida de 24-168 

horas em águas de superfície e 48-336 horas em águas subterrâneas3 e é um dos 

compostos formados nas primeiras fases de decomposição dos resíduos das plantas no 

solo.7  

A concentração de formaldeído no ambiente natural é inferior a 1 µg/m3 (0,0008 

ppm) com uma média de cerca de 0,5 µg/m3 (0,0004 ppm). Em ambientes urbanos, as 

concentrações no ar exterior são mais variáveis e dependem das condições locais. As 

médias anuais rondam habitualmente entre 1-20 µg/m3 (0,0008-0,016 ppm). Picos de 

duração curta podem atingir 100 µg/m3 (0,08 ppm), durante períodos de maior tráfego. Os 

níveis de formaldeído no ar interior são muitas vezes superiores aos do ar exterior.7  

Os níveis de formaldeído no ar exterior são geralmente inferiores a 0,001 mg/m3 

(0,0008 ppm) em regiões remotas e inferiores a 0,02 mg/m3 (0,016 ppm) em cenários 

urbanos, como já supramencionado. O formaldeído é um dos mais importantes poluentes 

presentes no ambiente do interior de edifícios.18 Os níveis de formaldeído no ar de casas 

variam tipicamente entre 0,02-0,06 mg/m3 (0,016-0,048 ppm). Níveis médios de 0,5 

mg/m3 (0,4 ppm) ou superiores, foram avaliados em casas mobiladas, níveis que têm 

vindo a diminuir.8 Níveis médios em habitações estão estimados em cerca de 0,03 ppm.19  

O Decreto-Lei nº 79/2006 define que a concentração máxima de referência de 

poluentes no interior dos edifícios existentes abrangidos pelo regulamento em causa é, 

no caso do formaldeído, 0,1 mg/m3 (0,08 ppm)36 A Figura 12 esquematiza o referido. 

A exposição diária resultante da inalação de formaldeído durante a inspiração está 

estimada em cerca de 1 mg/dia, com algumas exposições superiores a 2 mg/dia e um 

máximo de cerca de 8 mg/dia.7  
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Figura 12. Concentrações do formaldeído em ambientes naturais, urbanos, interiores e 

interiores com fontes de formaldeído abundantes (a linha representa o limite recomendado) 

 

Apesar do formaldeído poder colocar problemas incómodos em ambientes 

interiores, devido à sua libertação a partir de materiais de construção e mobiliário, por 

exemplo, o ar ambiente interior geralmente contém também outros compostos orgânicos, 

os quais em combinação com formaldeído, ou por si mesmos, podem apresentar 

propriedades e odores irritantes, causando desconforto. Tem sido relatado que alguns 

indivíduos sensíveis podem sentir o formaldeído a concentrações de 0,01 mg/m3 (0,008 

ppm).7 

Num estudo de exposição controlada, 18 indivíduos foram expostos a 1,2 mg/m3 

(0,96 ppm) de formaldeído, ou a produtos libertados de espumas de isolamento de ureia-

formaldeído contendo 1,5 mg/m3 (1,2 ppm) de formaldeído durante 90 minutos. Dos 

indivíduos expostos, 9 apresentaram queixas de efeitos adversos relacionados com a 

instalação de espuma de isolamento à base de ureia-formaldeído nas suas casas. Não 

foram observadas alterações estatistica ou clinicamente significativas na função 

pulmonar, quer durante, quer 8 horas após a exposição. Também não foi obtida nenhuma 

evidência de que a libertação de gases a partir de espumas de isolamento à base de 

ureia-formaldeído actue como alergeno das vias aéreas inferiores.7  

A função pulmonar foi avaliada em moradores de casas e escritórios, expostos a 

concentrações de 0,007-2,0 mg/m3 (0,0056-1,6 ppm) de formaldeído. Não foram 

observadas alterações.7 

Testes imunológicos foram realizados em 23 asmáticos que habitavam em casas 

isoladas com espuma à base de ureia-formaldeído e em 4 que habitavam casas com 
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isolamento convencional. Foi concluído que uma exposição prolongada ao formaldeído 

não afectou os parâmetros imunológicos avaliados, mas que uma exposição aguda a 

curto prazo resultou em pequenas alterações imunológicas.7  

O formaldeído também está normalmente presente em alimentos. Os alimentos 

podem ser contaminados como resultado de fumigações (grãos) e durante a sua 

confecção (como produto de combustão). O formaldeído tem sido utilizado como agente 

bacteriostático em alguns alimentos, como queijos. Frutas e vegetais contêm 

habitualmente 3-60 mg/kg, leite e derivados cerca de 1 mg/kg, carne e peixe 6-20 mg/kg 

e marisco 1-100 mg/kg. A ingestão diária é difícil de avaliar, mas uma estimativa 

grosseira a partir da informação disponível aponta para valores entre 1,5-14 mg/dia no 

adulto médio.7 A Tabela 9 apresenta alguns alimentos que contêm formaldeído. 
 

Tabela 9. Alimentos que contêm formaldeído37 

 
 

O formaldeído é um dos produtos resultantes da combustão do fumo de 

cigarros.19 Devido às concentrações muito elevadas de formaldeído no fumo do tabaco, o 

tabagismo constitui uma importante fonte de formaldeído.7  

O formaldeído está presente no fumo do tabaco em concentrações que variam 

entre 40 e 90 ppm.10,18 Concentrações de 60-130 mg/m3 (48-104 ppm) foram avaliadas 

em fumo de cigarros. Um indivíduo que fume 20 cigarros por dia fica exposto a 1 mg/dia.7 
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2.5 Efeitos do Formaldeído  
 

Os efeitos adversos na saúde resultantes de uma exposição ao formaldeído 

dependem do tipo de exposição, que pode ocorrer por inalação, ingestão ou absorção 

dérmica,7,9,10 dependendo então a toxicidade do formaldeído da via de absorção. A 

irritação no local de contacto é observada em todas as formas de exposição, inalação e 

vias oral e dérmica9 e é o efeito mais típico, associado a um contacto com este composto. 

Os aldeídos em geral podem causar irritação da pele, olhos e mucosa do tracto 

respiratório, fenómenos mais evidentes nos aldeídos de baixo PM, caso do formaldeído, 

e em aldeídos com cadeias alifáticas insaturadas.4 

Os aldeídos são compostos reactivos com um átomo de oxigénio altamente 

electronegativo e átomos de carbono menos electronegativo com consequente momento 

dipolo elevado. O grupo carbonilo é o local electrofílico neste tipo de moléculas, fazendo 

com que reajam facilmente com locais nucleofílicos nas membranas celulares e tecidos e 

fluidos do organismo.9 

O mecanismo exacto através do qual o formaldeído exerce os seus efeitos 

irritantes, corrosivos e citotóxicos não é conhecido, no entanto, é sabido que o 

formaldeído combina facilmente com grupos amina não protonados livres de 

aminoácidos, originando derivados aminoácidos hidroximetilados e um protão (H+) (que 

se admite estar relacionado as suas propriedades germicidas), o que coincide com as 

características apresentadas pela família dos aldeídos em geral.9  

Os sinais predominantes de uma exposição de curto prazo ao formaldeído em 

humanos são irritação dos olhos, nariz e garganta, juntamente com desconforto, 

lacrimação, rinite, tosse, dores torácicas, dispneia e, finalmente, morte, dependendo da 

concentração.7,35 O formaldeído causa irritação ocular, das vias aéreas e reacções na 

pele, incluindo dermatite de contacto, por mecanismos alérgicos ou irritantes e 

ocasionalmente urticária.11 A formalina é extremamente irritante para os olhos e 

exposições directas causam opacidade da córnea e perda de visão.10  

O formaldeído causa igualmente náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal, 

alteração do estado mental, instabilidade hemodinâmica e acidose sistémica grave.19 

É provável que a toxicidade do formaldeído ocorra quando os níveis intracelulares 

saturem a actividade da enzima FDH, a protecção natural contra o formaldeído, 

permitindo que as moléculas intactas não metabolizadas exerçam os seus efeitos tóxicos 

a nível local.9 

O formaldeído em concentrações altas é citotóxico e pode ser responsável pela 

degeneração e necrose das células epiteliais e da mucosa. Estas observações são 
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consistentes com a hipótese de que os efeitos tóxicos são mediados pelo formaldeído em 

si e não pelos seus metabolitos. Ainda não foi identificada nenhuma molécula-alvo 

específica, embora ligações cruzadas ADN-proteínas, tenham sido identificadas.9  

Visto que o formaldeído é hidrossolúvel, altamente reactivo com macromoléculas 

biológicas e rapidamente metabolizado, os efeitos adversos resultantes da exposição são 

observadas principalmente nos tecidos ou órgãos com os quais o formaldeído entra 

primeiro em contacto, ou seja, o tracto respiratório e o tracto aerodigestivo, incluindo as 

mucosas oral e gastrointestinal, na sequência da sua inalação e/ou ingestão.3 

Os estudos de toxicidade oral e por inalação realizados em animais demonstram 

geralmente, que os efeitos tóxicos do formaldeído são restritos às “portas” de entrada do 

organismo, existindo contudo observações de efeitos tóxicos em locais mais afastados.9 

Os sintomas de intoxicação pelo formaldeído são muitas vezes mais graves no 

início da exposição, do que após alguns minutos ou horas, quando começam a diminuir 

gradualmente.7 

Não existem antídotos conhecidos para intoxicações pelo formaldeído em 

humanos, especialmente após uma exposição oral. As recomendações gerais para a 

redução da absorção de formaldeído incluem a remoção da pessoa exposta da área 

contaminada e remoção das roupas contaminadas, se aplicável. Se os olhos e a pele 

forem expostos, devem ser lavados com uma grande quantidade de água. Uma vez que 

o formaldeído é altamente corrosivo, no caso de ingestão oral, não se deve induzir o 

vómito. O conteúdo estomacal pode ser diluído com leite ou água por via oral caso o 

paciente esteja consciente, caso contrário uma lavagem gástrica poderá ser indicada. A 

administração de carvão e de uma solução salina isotónica também pode ser útil.9 

A Tabela 10 resume os efeitos do formaldeído resultantes de uma exposição 

crónica, enquanto a Tabela 11 resume os efeitos resultantes de exposições agudas. 

 

Tabela 10. Efeitos crónicos do formaldeído10 

Área afectada Efeitos 

Nariz Displasia, metaplasia escamosa 

Pele Sensibilização e dermatite de contacto 

Pulmões Broncospasmo, pneumonite 
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Tabela 11. Efeitos agudos do formaldeído10 

Área afectada Efeitos 

Formaldeído gasoso 

Olhos Irritação e secreção lacrimal 

Nariz Redução temporária da capacidade olfactiva 

Tracto respiratório superior Irritação 

Pulmões Irritação, broncoconstrição e edema 

pulmonar (altas exposições) 

Formaldeído aquoso 

Olhos Opacidade da córnea e cegueira 

Pulmões Edema das mucosas 

Tracto gastrointestinal Alteração da estrutura do esófago e gastrite 

Pele Irritação e dermatite de contacto alérgica 

 

Podem ocorrer irritações respiratórias superiores e oculares quando as 

concentrações aéreas de formaldeído excedem 1 ppm.11,13 Este efeito serve como um 

alerta precoce e tende a limitar a exposição por inalação. A concentrações superiores 

desenvolve-se irritação respiratória severa e dispneia a 10 ppm. Exposições crónicas a 

baixos níveis até 1,6 ppm produzem fadiga, cefaleias e irritação das membranas 

mucosas.19 

O odor do formaldeído é detectável a valores na ordem de 0,5-1 ppm, entre 2-3 

ppm surge irritação, sendo as exposições entre 4-5 ppm intoleráveis para a maioria das 

pessoas.1,18   

Para concentrações no ar de 0,5-2 ppm o formaldeído é irritante e causa queixas 

moderadas a nível das membranas mucosas e olhos. Para concentrações atmosféricas 

de 10-20 ppm a irritação é severa. A maioria dos indivíduos não tolera exposições acima 

de 5 ppm e tende a abandonar a área. Irritações graves ocorrem para concentrações de 

12 ppm, o que geralmente limita exposições a concentrações superiores. A inalação de 

valores de formaldeído superiores a 50 ppm pode causar graves lesões respiratórias.2,6,10 

À medida que a concentração de formaldeído aumenta, a toxicidade progride da 

via aérea superior para a via aérea inferior, resultando em broncospasmo, edema 

pulmonar e morte. O formaldeído pode ainda induzir asma ou broncospasmo em doentes 

com asma.31 

A Tabela 12 apresenta a relação dose-resposta para os efeitos resultantes de 

uma exposição ao formaldeído. 
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Tabela 12. Relação dose resposta para os efeitos resultantes de uma exposição ao 

formaldeído4 

Efeito Concentração de formaldeído (ar) – ppm 

Detecção do odor 0,05 - 1,50 

Irritação dos olhos 0,05 - 2,0 

Irritação da via aérea superior 0,10 - 25 

Efeitos na via aérea inferior/pulmonares 5 - 30 

Inflamação e edema pulmonar 50 -1 00 

Morte > 100 

 

A Norma Portuguesa (NP) 1796, a pormenorizar adiante, refere que o formaldeído 

é um composto conotado com a característica de sensibilizante (S), notação que indica a 

reconhecida capacidade de um determinado agente provocar sensibilização do 

organismo humano, nomeadamente através das vias percutânea e/ou inalatória.38   

Existem alguns dados quanto à toxicidade aguda do formaldeído em animais, 

representados na Tabela 13.16 A dose letal (DL50) depende da espécie, da via de 

exposição e do tempo de exposição, varia entre 270 mg/kg e 800 mg/kg para absorções 

orais e dérmicas (rato e coelho, respectivamente) e entre 480 e 816 ppm por inalação no 

rato.  

 

Tabela 13. Toxicidade aguda do formaldeído (DL50)16 

 
 

O formaldeído pode ainda ser um dos compostos responsáveis pelo “sick building 

syndrome”, um conjunto de sintomas não específicos que podem surgir em trabalhadores 

da construção civil, mas que desaparecem quando o trabalhador abandona a construção. 

Tem-se vindo a verificar um agravamento das queixas associadas à construção de 

habitações. Quando isto ocorre com uma prevalência suficiente, é designado por “sick 

building syndrome”, que pode surgir devido a uma ventilação ineficaz ou diminuída e ao 

aumento da utilização de materiais de construção sintéticos.39 
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2.5.1 Efeitos do Formaldeído no Tracto Respiratório  
 

O tracto respiratório é o alvo central das acções tóxicas do formaldeído, tendo em 

conta que a maioria das exposições ocorre por inalação.18 

A região da nasofaringe desempenha um papel importante na resposta fisiológica 

aos irritantes inalados. A resposta inicial a um irritante aéreo pode envolver uma 

queimadura imediata ou uma sensação de ardor nos olhos, nariz ou garganta.40 

Devido à sua reactividade com macromoléculas biológicas, a maior parte do 

formaldeído que é inalado é depositado e absorvido em regiões do tracto respiratório 

superior, com o qual entra primeiro em contacto.3  

O formaldeído começa por actuar nas células do epitélio respiratório.40 As 

exposições agudas ao formaldeído podem também diminuir a capacidade olfactiva, efeito 

que é reversível,10 ou então conduzir ao desenvolvimento de bronquite e pneumonia.2  

Enquanto uma exposição a 1,2 mg/m3 (0,96 ppm) de formaldeído, resulta em 

irritação sensorial (diminuição da frequência respiratória) e irritação dos olhos, sendo os 

ratinhos mais sensíveis que os ratos, uma exposição aguda, por inalação, de ratinhos e 

ratos a concentrações superiores, na ordem de 120 mg/m3 (96 ppm), produz salivação, 

dispneia, vómitos, espasmos e morte.7  

A menor concentração que, no ser humano, tem sido associada a irritação do 

nariz e garganta após uma exposição a curto prazo é de 0,1 mg/m3 (0,08 ppm), apesar de 

alguns indivíduos poderem sentir a presença de formaldeído a concentrações inferiores.7  

Muitos estudos têm avaliado os efeitos da inalação de formaldeído na saúde 

humana. A maioria revelou evidências consistentes de irritação dos olhos, nariz e 

garganta. Abaixo de 0,5 ppm os sintomas são raros, e tornam-se mais prevalentes à 

medida que as concentrações aumentam.8 

Indivíduos saudáveis não fumadores foram expostas durante 3 horas em repouso 

a 0, 0,6, 1,2, 2,4 ou 3,7 mg/m3 (0, 0,48, 0,96, 1,92 ou 2,96 ppm) de formaldeído e a 2,4 

mg/m3 enquanto praticavam exercício. Não se verificou um decréscimo significativo na 

função pulmonar, nem um aumento da reactividade brônquica à metacolina com 

exposição a 3,7 mg/m3 em repouso ou a 2,4 mg/m3 com o exercício.7 A metacolina é um 

broncoconstritor utilizado em provas de provocação brônquica, que permitem diagnosticar 

indivíduos asmáticos.  

Quinze indivíduos saudáveis não fumadores e 15 asmáticos foram expostos a 2,4 

mg/m3 de formaldeído durante 40 minutos, de forma a determinar se exposições agudas 

poderiam induzir sintomas asmáticos. Não foram notadas obstrução das vias aéreas, 

alterações da função pulmonar ou hiper-reactividade brônquica significativas. Indivíduos 

saudáveis não fumadores e asmáticos foram expostos a 3,7 mg/m3 de formaldeído 
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durante 1 ou 3 horas, quer em repouso, quer durante a prática intermitente de exercícios 

pesados. Nenhuma alteração significativa da função pulmonar e reactividade inespecífica 

das vias aéreas foram observadas nos indivíduos asmáticos. Uma pequena diminuição (< 

5%) na função pulmonar foi observada em indivíduos saudáveis não fumadores expostos 

ao formaldeído, durante os exercícios. Dois indivíduos normais e dois asmáticos 

apresentaram uma diminuição superior a 10%.7 

Quando 15 indivíduos asmáticos foram expostos durante 90 minutos a 

concentrações de 0,008-0,85 mg/m3 (0,0064-0,68 ppm) de formaldeído, nenhuma 

alteração na função pulmonar foi observada e não houve evidência de um aumento da 

reactividade brônquica.7  

Um grupo de 24 indivíduos saudáveis não fumadores, foram expostos durante 2 

horas e durante a prática de exercícios pesados de forma intermitente a 3,7 mg/m3 (2,96 

ppm) de formaldeído ou a uma mistura de formaldeído e 0,5 mg/m3 (0,4 ppm) de carbono 

respirável na forma de aerossol, a fim de determinar se a adsorção de formaldeído a 

partículas respiráveis suscitava uma resposta pulmonar. Foi observada uma pequena 

redução (< 5%) na capacidade respiratória, efeito que não foi considerado clinicamente 

significativo. Foi estimado que a quantidade de formaldeído adsorvido nas partículas de 

carbono negro ou nas partículas de pó e que atingiu as zonas profundas do pulmão 

através da inalação das partículas é mínima em relação ao montante que permanece na 

fase de vapor e é adsorvido no tracto respiratório superior.7 

Segundo Leigh (2001) a ocorrência de asma foi associada a exposições 

ocupacionais ao formaldeído, contudo tem sido difícil demonstrar anticorpos nos 

indivíduos afectados.5    

Existem alguns relatos de casos de sintomas semelhantes aos de asma causados 

pelo formaldeído, mas nenhum demonstrou um efeito de sensibilização, além de que foi 

considerado que os sintomas se deviam à irritação. Foram encontradas em crianças que 

habitavam casas que apresentavam níveis de formaldeído entre 70-140 µg/m3 (0,056-

0,112 ppm) taxas de prevalência de asma e bronquite crónica significativamente 

superiores, comparativamente a crianças menos expostas.7 

Os trabalhadores expostos a madeiras de fibras de média densidade (fibras de 

madeira e cola que contém formaldeído) revelam um maior número de queixas 

associadas à via aérea e nasal, capacidade olfactiva comprometida e uma menor 

actividade mucociliar comparativamente a um grupo similar que manuseie madeiras de 

fibra tradicionais.13 
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2.5.2 Efeitos do Formaldeído na Pele  
 

O formaldeído é um irritante dérmico.4 A exposição através da pele, afecta 

predominantemente a própria pele e apenas uma baixa percentagem atinge a corrente 

sanguínea.7 

O formaldeído promove reacções alérgicas (ligação e alteração das proteínas dos 

tecidos). Exposições repetidas podem resultar em dermatite de contacto alérgica.7,19 

Exposições agudas e crónicas da pele podem também resultar em irritação e 

descamação e ocasionalmente urticária,10 ou ainda sensibilização.6,8 É difícil distinguir 

entre os efeitos irritante e dermatite de contacto alérgica.7 

As dermatites de contacto alérgicas são induzidas apenas por contacto directo da 

pele com soluções de formaldeído a concentrações superiores a 2%. A menor 

concentração em solução aquosa que produziu uma reacção em pessoas sensíveis foi de 

0,05% de formaldeído.7  

As urticárias de contacto têm também, mas mais raramente, sido associadas a 

exposições ao formaldeído. Os casos foram descritos num técnico de histologia, num 

trabalhador exposto através do contacto com couro tratado com formaldeído e num 

trabalhador de um laboratório de patologia, por exemplo.7 

O desenvolvimento de dermatite de contacto pode ainda ter origem na exposição 

a produtos cosméticos e de higiene pessoal que contenham formaldeído.5 

Os produtos cosméticos que contenham formalina e/ou paraformaldeído podem 

entrar em contacto com o cabelo (champôs), pele (desodorizantes, gel de banho e 

loções), olhos (máscaras e maquilhagem), mucosa oral (soluções orais e refrescantes), 

mucosa vaginal (desodorizantes vaginais) e unhas (amaciadores de cutículas, loções e 

cremes para as unhas). A exposição a partir da maioria destas fontes é localizada. A 

absorção sistémica, incluindo a penetração no sistema circulatório, pode-se considerar 

negligenciável. O contacto com barreiras, como os olhos e a vagina, não parece conduzir 

a uma absorção significativa.7 
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2.5.3 Efeitos do Formaldeído após Ingestão  
 

Uma série de estudos para avaliação da toxicidade oral do formaldeído foram 

realizados em ratos e cães.  As alterações patológicas nos ratos foram essencialmente 

restritas a lesões gástricas que ocorreram com doses que variaram entre 50-300 mg/kg 

de peso corporal por dia.  As lesões gástricas compreenderam úlceras, hiperplasia e 

hiperqueratose do estômago não glandular e gastrite, ulceração e hiperplasia da mucosa 

do estômago glandular.  Nenhuma destas alterações gástricas foram observadas em 

cães.7 

A ingestão de formaldeído em humanos resulta em danos gastrointestinais com 

náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal e letargia. Ingestões graves podem-se 

complicar por hemorragias, choque, acidose metabólica grave e morte.19 Dependendo da 

dose, a ingestão pode ainda ser responsável por cefaleias, corrosão do tracto 

gastrointestinal, edema pulmonar e necrose tubular renal.4 

Segundo Suruda (2003) após uma intoxicação aguda fatal por formaldeído 

podem-se observar erosão e congestão gástrica, edema pulmonar, dilatação da glote e 

traqueia, e descoloração das membranas mucosas da boca.10  

A dose oral fatal de formaldeído está estimada em cerca de 60-90 mL de 

formalina,4 sendo que 30 mL de uma solução de formaldeído (37-50%) podem ser fatais 

para um adulto.2 

A ingestão de algumas gotas de formalina a 40% causou a morte a uma criança e 

a ingestão de 50-250 mL foram fatais para adultos.10  
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2.5.4 Efeitos Cancerígenos do Formaldeído  
 

A própria estrutura química do formaldeído faculta a interacção com locais 

nucleofílicos nas membranas celulares e nos tecidos e fluidos biológicos, especialmente 

grupos amina do ADN.6  

O formaldeído é responsável pela formação de ligações cruzadas intra e 

intermoleculares entre proteínas e/ou ácidos nucleicos mediante absorção no local de 

contacto.3,6,16 

Esta propriedade do formaldeído pode ser a base de início para o seu potencial 

carcinogénico, área responsável pelas principais inquietações que advêm de uma 

exposição crónica ao formaldeído. Ao longo dos anos a classificação do formaldeído 

quanto a este aspecto tem vindo a evoluir. Estudos inconsistentes, contraditórios ou 

inconclusivos têm dificultado a aquisição de conhecimentos e a convergência de opiniões 

entre a comunidade científica e agências responsáveis. Cada vez mais, contudo, o 

alcançar de uma meta que represente um consenso geral, parece estar mais perto. 

Segundo as conclusões finais da “International Agency for Research on Cancer” 

(IARC), aquando da última revisão, existem provas suficientes (“sufficient evidence”) em 

animais de experiência e em humanos para considerar o formaldeído carcinogénico, 

classificando-o por isso no Grupo 1 (carcinogénicos para os seres humanos).8 

Em seguida são apresentados alguns ensaios que contribuíram para a 

classificação do formaldeído como carcinogénico. Convém apenas anotar que a maioria 

das concentrações de exposição utilizadas nos ensaios com animais de experiência a 

seguir referidos, são superiores às concentrações de exposição normalmente existentes 

nos vários meios ambiente. 
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2.5.4.1 Efeitos em Células e Animais 
 

O formaldeído demonstrou ser tóxico in vitro numa variedade de sistemas 

experimentais, incluindo células humanas.  O formaldeído reduz a taxa de crescimento, a 

eficiência de clonagem e a viabilidade celular.  Estes efeitos ocorrem simultaneamente 

com níveis diminuídos de tióis livres de baixa massa molecular relativa, incluindo a GSH, 

e com o aparecimento de genotoxicidade.7  

O formaldeído também induz a formação de quebras de cadeia simples de ADN, 

alterações a nível dos cromossomas, trocas entre cromatídeos irmãos e mutações 

genéticas em células humanas in vitro e fenómenos semelhantes em células de roedores 

in vitro.7  

Ainda in vitro, o formaldeído exerce toxicidade dependente da dose em culturas 

celulares, envolvendo perda de GSH, alteração da homeostasia do cálcio e 

comprometimento da função mitocondrial. Tióis, incluindo a GSH, e o metabolismo 

através da enzima ADH de classe 3, actuam de forma protectora.8 

Em estudos in vivo, o formaldeído foi genotóxico numa variedade de sistemas 

experimentais, desde bactérias até roedores. O formaldeído, administrado por inalação 

ou per os a ratos induziu alterações cromossómicas em células de pulmão e 

micronúcleos no tracto gastrointestinal.7  

Num estudo realizado em ratinhos, não foi encontrado um aumento 

estatisticamente significativo na incidência de tumores nasais, após uma exposição 

crónica, durante 2 anos, para concentrações de formaldeído até 17,6 mg/m3 (14,08 ppm). 

Estudos semelhantes a longo prazo, em “hamsters”, não revelaram nenhuma evidência 

de carcinogenicidade.7 

As principais lesões observadas em ratinhos e ratos após uma exposição por 

inalação repetida a longo prazo a 2,4, 6,7 e 17,2 mg/m3 (1,92, 5,36 e 13,76 ppm) foram 

displasia, hiperplasia e metaplasia escamosa do epitélio nasal. Estas lesões regrediram 

em alguma extensão após a cessação da exposição.7  

Também se verificou que ratos expostos a 1,2 mg/m3 (0,96 ppm) durante 22 horas 

por dia, 7 dias por semana, durante 26 semanas, desenvolveram lesões nasais e ratos 

expostos a 2,4 mg/m3 durante 6 horas por dia, 5 dias por semana, durante 24 meses 

desenvolveram metaplasia escamosa do epitélio nasal moderada.7  

Uma exposição aguda de ratos a uma concentração de 2,5 mg/m3 (2 ppm) parece 

causar danos no epitélio nasal e não fez aumentar significativamente as taxas de 

renovação celular. A taxa do “turnover” celular no nariz de ratos durante exposições 

crónicas ou subcrónicas ao formaldeído não aumentou para concentrações de 2,5 mg/m3, 

mas aumentou ligeiramente para valores de concentrações entre 3,7-7,4 mg/m3 (2,96-
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5,92 ppm), aumentando substancialmente para concentrações entre 12,3-18,4 mg/m3 

(9,84-7,87 ppm).7  

Em vários estudos de carcinogenicidade, nos quais foi administrado formaldeído a 

ratos por inalação, verificou-se que houve evidência de carcinogenicidade, 

nomeadamente a indução de carcinomas nas células escamosas do epitélio nasal, 

normalmente apenas para o mais alto nível de exposição, que variou entre 18-25 mg/m3 

(14,4-20 ppm).7  

Noutro estudo, de exposição ao formaldeído por inalação, foi encontrada uma 

elevada incidência de carcinomas das células escamosas nasais (15/58) em ratos 

expostos a 12,3 mg/m3 (9,84 ppm), na mucosa nasal previamente danificada por 

electrocoagulação antes da exposição ao formaldeído ter sido iniciada. No grupo controlo 

de ratos expostos à mesma concentração de formaldeído, mas com a mucosa nasal 

intacta, não foram encontrados tumores nasais relacionados com o formaldeído.7  

Em experiências cujo objectivo era testar o efeito de formaldeído sobre a 

carcinogenicidade de cancerígenos conhecidos, a administração oral de formaldeído 

concomitantemente com N-nitrosodimetilamina a ratos, aumentou a incidência de 

tumores em vários locais. Em ratos, a administração concomitante de formaldeído e N-

metil-N´-nitro-N-nitrosoguanidina na água de bebida, aumentou a incidência de 

adenocarcinomas do estômago glandular.  A exposição de “hamsters” por inalação a 

formaldeído aumentou a multiplicidade de tumores a nível da traqueia, induzidos por 

injecções subcutâneas de N-nitrosodietilamina.7 

Ratos aos quais foram administrados 200 mg/kg (peso corporal) de formaldeído 

por via oral morreram 16, 24 ou 30 horas após a administração. A avaliação da indução 

de micronúcleos e anomalias nucleares nas células do epitélio gastrointestinal, utilizando 

a frequência das alterações mitóticas foi utilizada como índice da proliferação celular. Os 

ratos expostos ao formaldeído apresentaram um aumento significativo (superior a 5 

vezes) na frequência de células micronucleadas no estômago, duodeno, ílio e cólon. O 

estômago foi o órgão que apresentou maior sensibilidade, com um aumento de 20 vezes 

na frequência de células micronucleadas 30 horas após o tratamento, e o cólon o menos 

sensível.  A frequência de anomalias nucleares também aumentou significativamente 

nesses locais. Estes efeitos foram observados em conjunto com sinais de irritação local 

grave.7 

Numa outra experiência, ratos foram expostos a 0, 0,62, 3,7 e 18,5 mg/m3 (0, 

0,496, 2,96 e 14,8 ppm) de formaldeído, 6 horas por dia, 5 dias por semana, durante 1-8 

semanas. Não se verificou um aumento significativo de alterações a nível dos 

cromossomas nas células de medula óssea dos ratos expostos ao formaldeído 

relativamente ao controlo. No entanto ocorreu um aumento significativo na frequência de 
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alterações cromossómicas em células pulmonares (macrófagos alveolares) de ratos que 

inalaram 18,5 mg/m3 de formaldeído. As alterações, que eram predominantemente 

quebras de cromatídeos, foram observadas em 7,6% e 9,2% das células pulmonares dos 

animais tratados e em 3,5% e 4,8% das células do grupo controlo, após 1 e 8 semanas, 

respectivamente.7 

A formação de ligações cruzadas ADN-proteínas, foi avaliada na mucosa de 

várias regiões do tracto respiratório de ratos expostos por inalação a 0,4, 0,9, 2,4, 7,3 e 

12,2 mg/m3 (0,32, 0,72, 1,92, 5,84 e 9,76 ppm) de [14C]formaldeído e de macacos Rhesus 

expostos por inalação (apenas por via bucal) a 0,9, 2,4 e 7,3 mg/m3 de [14C]formaldeído 

durante 6 horas. O número de ligações cruzadas aumentou de forma não linear com a 

concentração no ar de formaldeído em ambas as espécies. O número de ligações 

cruzadas na mucosa dos cornetos nasais e na zona anterior nasal foram 

significativamente menores nos macacos que nos ratos. Verificou-se também que 

ocorreu a formação de ligações cruzadas na nasofaringe e traqueia dos macacos, não 

tendo sido detectadas nos seios nasais, na zona proximal dos pulmões e na medula 

óssea. Foi sugerido que as diferenças entre os ratos e macacos, relativamente à 

formação das ligações cruzadas ADN-proteínas pode ser devido a diferenças na 

deposição na cavidade nasal e eliminação do formaldeído absorvido.7 

Macacos Rhesus expostos a 7,3 mg/m3 (5,84 ppm) de formaldeído (6 horas por 

dia, 5 dias por semana) apresentaram uma maior percentagem de área de superfície da 

mucosa nasal afectada após 6 semanas comparativamente a 5 dias.  A proliferação 

celular encontrava-se aumentada nas fossas nasais, laringe e traqueia, mas os efeitos 

nas vias aéreas inferiores foram mínimos comparativamente aos efeitos que ocorreram a 

nível da mucosa nasal.7 

Tendo em conta que o padrão de respiração dos humanos se assemelha mais 

com o dos macacos do que com o dos ratos, deve-se ter em consideração que a 

extrapolação da informação relativa a tumores, obtida nos ensaios com ratos para os 

humanos, com base na concentração de formaldeído utilizada nos estudos, pode 

corresponder a uma estimativa aumentada das doses do formaldeído para os humanos. 

Outro aspecto igualmente importante a ter em consideração é que, diferentes padrões de 

actividade circadiana podem afectar a concentração que atinge o pulmão, pois 

normalmente os ratos são mais activos durante a noite, ao contrário do homem, 

habitualmente mais activo durante o dia, o que resulta em exposições a diferentes 

concentrações, consoante a altura do dia em que cada um é mais activo.41 

Quer seja administrado por inalação, ingestão ou através da pele de várias 

espécies de roedores, o formaldeído não exerce nenhum efeito adverso nos parâmetros 

reprodutivos ou de desenvolvimento fetal.7,8 

 40



2.5.4.2 Efeitos em Humanos 
 

Uma série de trabalhos sobre os efeitos citogenéticos do formaldeído em seres 

humanos têm vindo a ser publicados. Os estudos dizem principalmente respeito a 

exposições ocupacionais (produtores de contraplacados, fabricantes de materiais à base 

de lascas de madeira, agentes funerários, produtores de papel e trabalhadores de 

gabinetes de medicina legal) e avaliam anomalias cromossómicas, micronúcleos em 

linfócitos periféricos, do epitélio bucal ou do epitélio nasal e alterações a nível do 

esperma. Foram obtidos resultados quer positivos, quer negativos, mas a sua 

interpretação é difícil devido ao pequeno número de indivíduos envolvidos, a 

inconsistências nas conclusões, à inadequada comunicação de dados e à exposição 

concomitantemente a outros produtos químicos.7  

Estudos em humanos revelam um aumento do número de ligações cruzadas 

ADN-proteínas em trabalhadores expostos ao formaldeído, o que é consistente com os 

estudos de laboratório, nos quais o formaldeído inalado por ratos e macacos resultou na 

formação de ligações cruzadas ADN-proteínas a nível da mucosa nasal.8  

A possibilidade do formaldeído induzir alterações patológicas ou citogenéticas na 

mucosa nasal foi examinada em pessoas expostas tanto em ambientes residenciais 

como profissionais. Têm sido referidas lesões a nível da mucosa nasal, tais como 

metaplasia das células escamosas e displasia moderada do epitélio respiratório e 

micronúcleos em células da mucosa.7  

O efeito directo ou indirecto na reprodução consequente a exposições 

ocupacionais ao formaldeído foi avaliado em estudos epidemiológicos. Os resultados 

analisados nesses estudos incluíam a ocorrência de abortos espontâneos, de 

malformações congénitas, de infertilidade, de endometriose e a avaliação do peso após o 

nascimento. Relatórios inconsistentes de maiores taxas de aborto espontâneo e baixo 

peso à nascença foram relatados entre mulheres ocupacionalmente expostas ao 

formaldeído,8 não existindo portanto dados conclusivos que demonstrem que o 

formaldeído é tóxico para o sistema reprodutor ou para o desenvolvimento de fetos em 

humanos.7 

A norma do Instituto Português da Qualidade (IPQ), que adopta a proposta da 

“American Conference of Governmental Industrial Hygienists” (ACGIH), classifica o 

formaldeído quanto ao seu carácter carcinogénico na categoria A.2, que inclui agentes 

carcinogénicos suspeitos no homem, ou seja, é um grupo em que os dados disponíveis 

dos efeitos no homem são considerados como qualitativamente adequados mas revelam-

se contraditórios ou insuficientes para classificar o agente como agente carcinogénico 

confirmado no homem. Neste grupo também se incluem agentes com acção 
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carcinogénica em animais de laboratório em termos de dose(s), via(s) de penetração, 

órgão(s) alvo(s), alterações histológicas ou por mecanismo(s) considerado(s) relevante(s) 

para a exposição), sobretudo compostos para os quais existe evidência limitada de 

carcinogenicidade no homem e evidência suficiente de carcinogenicidade em animais de 

laboratório, com relevância para o Homem.38  

Estudos do efeito carcinogénico do formaldeído em ambientes laborais serão 

referidos mais adiante. 
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3. Metanol e Ácido Fórmico 
 

Como já referido, o metanol e o ácido fórmico, antecedem e sucedem 

respectivamente o formaldeído no seu processo metabólico.  

Além disso, no âmbito deste trabalho, é de realçar o facto de o metanol ser 

utilizado na produção industrial do formaldeído, como já mencionado anteriormente, e o 

facto do ácido fórmico poder fornecer informações quanto a exposições ao formaldeído, 

assunto por sua vez a desenvolver posteriormente. Após apresentação do formaldeído, 

fica aqui uma breve referência a estes compostos. 

O metanol é uma molécula de baixo PM, incolor e um líquido volátil.21 A Tabela 14 

resume algumas das características deste composto e a Figura 13 mostra a sua fórmula 

estrutural. 

 

Tabela 14. Características do metanol25 

PM (g/mol) 32 

Ponto de ebulição (ºC) 64,7 

Tempo de semi-vida de eliminação (mg/dL/h) 8,5 

Volume de distribuição (L/Kg) 0,7 

 

 
Figura 13. Fórmula estrutural do metanol42 

 

O ácido fórmico é também designado por ácido hidroxicarboxílico, ácido 

metanóico, ácido formílico e ácido amínico. A sua fórmula molecular é CH2O2 e a sua 

fórmula estrutural HCOOH (Figura 14).28 

 

 
Figura 14. Fórmula estrutural do ácido fórmico43 
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A Tabela 15 resume algumas das características físico-químicas do ácido fórmico. 

 

Tabela 15. Características do ácido fórmico 

Coeficiente de partição octanol/água (Log P) -0,5 2 – -0,46 28 

Constante de dissociação (pKa)  3,75 - 3,8 (25ºC) 2,28 

1,6 44 Densidade de vapor 

PM (g/mol )  46 2,25,28 

Ponto de ebulição  100,5 - 101ºC 2,25,28,44  

8,4ºC 28 Ponto de fusão 

59 - 69ºC 28 Ponto “flash” 

 

O ácido fórmico é um líquido incolor a 25% (m/m), miscível em água, acetona, 

acetato de etilo, etanol e éter, parcialmente solúvel em benzeno, tolueno e xileno2 e 

apresenta um odor pungente que causa ardor. A 20ºC e 101,3 kPa, 1 ppm deste ácido 

forte equivalem a 1,93 mg/m3, ou seja 1 mg/m3 corresponde a 0,52 ppm.28 

O ácido fórmico é utilizado na indústria têxtil, do papel e metalúrgica, prata e vidro, 

no tratamento de peles e como intermediário na produção de outros químicos, podendo 

estar presente em soluções conservantes.28 

O ácido fórmico, tal como o formaldeído, é um intermediário do metabolismo 

normal e pode participar no metabolismo de outros compostos incorporando grupos 

metilo.2 O tempo de semi-vida do ácido fórmico é 3,5 horas e o seu volume de distribuição 

0,5 L/Kg.25  

A maioria dos efeitos tóxicos associados a uma intoxicação por metanol é devida 

ao ácido fórmico, que é responsável pelo desenvolvimento de acidose metabólica,25 

cegueira, pelos efeitos que ocorrem a nível do sistema nervoso central (SNC) e morte.22 

Uma intoxicação por metanol afecta então predominantemente os sistemas 

neurológico, gastrointestinal e oftalmológico25 e é caracterizada por um período de 

latência assintomático seguido de acidemia fórmica, toxicidade ocular, coma e em casos 

extremos, morte. Os distúrbios visuais passam por fotofobia, visão turva e nebulosa, até 

acuidade visual marcadamente diminuída e cegueira completa. Uma intoxicação por 

metanol pode também resultar em irritação e narcose24 e acusar depressão do SNC.25 

A toxicidade ocorre então em vários estádios. Primeiro surge depressão do SNC, 

seguida de um período latente assintomático, por sua vez seguido da acidemia fórmica, 

acidose metabólica descompensada, toxicidade ocular e visual, coma e em alguns casos 

morte.21 

A acidose metabólica deve-se à acumulação do ácido fórmico.20 O ácido fórmico é 

também responsável pela toxicidade que ocorre a nível da retina e nervo óptico, cujo 
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efeito último pode ser a cegueira, que pode surgir após uma exposição significativa ao 

metanol,12 observada em macacos, humanos e ratos com capacidade para o 

metabolismo através da via dos folatos diminuída,21 por inibição do complexo citocromo 

oxidase, da qual resulta hipóxia, à qual o SNC é particularmente sensível. 25,28 

As intoxicações agudas por metanol em ratos, macacos e humanos resultam em 

alterações estruturais profundas e permanentes da retina, nervo óptico e danos visuais.21 

A acidose metabólica frequentemente observada em humanos, não ocorre nos 

roedores,24 que possuem uma maior capacidade para oxidar o ácido fórmico e logo um 

melhor mecanismo de defesa contra os seus efeitos neurotóxicos.21 

Existem vários métodos para o tratamento de uma intoxicação por metanol, que 

podem ser realizados isoladamente ou em conjunto e que têm essencialmente como 

base conhecimentos relativos aos seus efeitos e metabolismo. Podem ser tomadas várias 

medidas, além dos cuidados de suporte, discriminadas em seguida: 

1. Tratamento da acidose metabólica por administração de bicarbonato de 

sódio.20,24   

2. Terapia à base de antídotos com inibidores competitivos da enzima ADH, o 

fomepizole (4-metilpirazole) e o etanol,25 que como possuem uma maior afinidade para a 

enzima comparativamente ao metanol, permitem alcançar o seu bloqueio metabólico, 

prevenindo a formação de mais metabolitos tóxicos.12,20,24,45 

3. Terapia com folatos (ácido folínico – leucovorin),25,29 indicada para aumentar a 

eficiência da conversão do ácido fórmico a dióxido de carbono12,24 e logo diminuindo a 

presença tóxica deste no organismo.    

4. Hemodiálise, que remove o metanol não metabolizado, eliminando o substrato 

para a produção de metabolitos tóxicos.20,25,45 
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4. Exposições Ocupacionais a Tóxicos 
 

A toxicologia ocupacional aplica os princípios e metodologias da toxicologia no 

que se refere aos perigos face a compostos encontrados no ambiente de trabalho, sendo 

seu objectivo a prevenção dos efeitos adversos na saúde do trabalhador em resultado da 

sua ocupação.39 

Durante séculos o ambiente de trabalho contribuiu para o risco de efeitos 

adversos na saúde devido a perigos resultantes de exposições a químicos. Actualmente 

a preocupação com a saúde ocupacional contínua em todos os ambientes de trabalho. 

Apesar das condições ocupacionais serem mais seguras que no passado, o nível de risco 

aceitável diminuiu e a causa de ligação entre exposição e a doença é conhecida.39 

Todavia, é muitas vezes difícil estabelecer a relação causal entre a doença do 

trabalhador e o trabalho. Em primeiro lugar, por as expressões clínicas da doença 

induzida ocupacionalmente serem muitas vezes indistinguíveis daquelas que têm origem 

numa causa não ocupacional, em segundo, por poder haver um prolongado, mas 

previsível intervalo, entre a exposição e a expressão da doença e em terceiro, por 

doenças de origem ocupacional poderem ser multifactoriais, englobando factores 

individuais ou ambientais que contribuem para o processo da doença.39 

A exposição a compostos pode surgir por várias vias e em diferentes ambientes. 

Após conhecer os químicos aos quais se está exposto, convém avaliar as consequências 

que podem advir dessa exposição em função das suas particularidades, nomeadamente 

por exemplo no local de trabalho, onde normalmente exposições a tóxicos são frequentes 

e onde a dupla prevenção/tratamento ocupa um lugar primordial na garantia da saúde de 

todos. 

A Figura 15 ilustra o percurso do químico desde a sua exposição até à doença 

subclínica ou até ao efeito adverso na saúde do trabalhador e sugere que há importantes 

factores que intervêm nos seus respectivos efeitos, tais como exposições simultâneas, 

susceptibilidades genéticas, idade, sexo, estado nutricional e factores comportamentais 

do indivíduo. Estes factores modificativos podem influenciar quer se o trabalhador 

permanece saudável ou se desenvolve uma doença subclínica que é tratada ou então 

que progride para uma doença clínica. A protecção da saúde no local de trabalho e os 

programas de vigilância (a azul) podem reduzir a exposição ou podem identificar doses 

internas e efeitos precoces, antes que uma doença irreparável se desenvolva. Estes 

programas ajudam a alcançar um local de trabalho seguro e um grupo de trabalhadores 

saudáveis. Tal como apresentado na Figura 15, a quantidade do composto que é 

efectivamente absorvida depende da sua concentração durante a exposição e da 
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duração e frequência da exposição. Características individuais e ambientais também 

podem afectar a dose, tal como a via de exposição.39 

 

 
Figura 15. Início, meio e fim de uma exposição ocupacional 39 

 

Doenças decorrentes de ambientes ocupacionais envolvem exposições através da 

inalação, absorção dérmica ou raramente ingestão. Na maioria dos ambientes de 

trabalho a inalação de tóxicos é a principal preocupação. Devido à importância da 

inalação como via de exposição, muitas das doenças ocupacionais afectam 

especialmente os pulmões e vias aéreas,39 o cérebro é também um órgão alvo muito 

frequente.  

O estabelecimento de limites de exposição ocupacionais e respectiva 

monitorização, a seguir discriminados, permitem ao toxicologista avaliar a exposição e 

respectivos efeitos, sendo no final do capítulo aplicados ao caso do formaldeído.  
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4.1 Valor Limite de Exposição 
 

Os limites de exposição no local de trabalho existem para agentes químicos, 

biológicos e físicos e são recomendados como orientações (“guidelines”) ou normas 

promulgadas de forma a promoverem a segurança e saúde do trabalhador. Para agentes 

químicos os limites de exposição são expressos como níveis de concentrações 

ambientais aceitáveis, VLE, ou como concentrações do tóxico ou seus metabolitos, como 

marcadores específicos dos seus efeitos.39 Os VLE ocupacionais são estabelecidos como 

normas por agências reguladoras ou como orientações por grupos de pesquisa ou 

organizações.39 

Os “Threshold Limit Values” (TLV) referem-se a concentrações aéreas de 

substâncias e representam concentrações abaixo das quais se crê que aproximadamente 

todos os trabalhadores podem estar repetidamente expostos dia após dia sem sofrer 

efeitos adversos na saúde.39 São sugeridos três tipos de TLV:  

- O “Time Weighted Average” (TWA), representa uma concentração limite de 

exposição ocupacional para exposições médias durante 8 horas por dia, 5 dias por 

semana, geralmente aplicados a tóxicos que exercem os seus efeitos durante períodos 

longos;39  

- O “Short Term Exposure Limit” (STEL), representa uma concentração limite de 

exposição ocupacional para um período de 15 minutos, a qual não deve ser excedida em 

nenhum dos 15 minutos da janela de amostragem, devendo ocorrer um tempo mínimo de 

60 minutos entre as exposições nesse intervalo;39  

- O “Ceiling Limit” (C), representa uma concentração que nunca deve ser 

excedida, usualmente aplicado a tóxicos que causam efeitos agudos.39  

É importante reconhecer que estes limites não correspondem a condições de 

exposição isentas de risco para a saúde. O conceito de nível de exposição aceitável deve 

ser entendido como o nível de exposição abaixo do qual a probabilidade de dano para a 

saúde dos trabalhadores expostos é aceitável.39 

A avaliação da validade do limite proposto procedente de experiências animais 

através da vigilância no local de trabalho, é importante, uma vez que estudos e 

observações em humanos serão sempre a base final para decidir se um limite de 

exposição ocupacional proposto com base em testes animais é, de facto aceitável, como 

sendo aquele valor que não produzirá quaisquer sinais de intoxicação humana. Isto 

significa que testes clínicos, bioquímicos, fisiológicos e comportamentais para a detecção 

de efeitos adversos de um tóxico devem idealmente ser realizados nos trabalhadores 

concomitantemente com a avaliação da exposição.39 
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Um objectivo importante de investigações experimentais e clínicas da toxicologia 

ocupacional é a proposta de níveis de exposição seguros. É evidente que com o 

acumular de novas informações acerca da toxicidade dos químicos industriais, os limites 

de exposição ocupacionais devem ser reavaliados a intervalos regulares. Também deve 

ficar claro que estes níveis podem não proteger todos os indivíduos e não devem 

substituir a vigilância médica dos trabalhadores. As instituições privadas e oficiais revêem 

regularmente a informação toxicológica dos químicos com o intuito de propor ou 

actualizar os níveis de exposição permitidos.39  

Nos últimos anos, toxicologistas e comunidades industriais têm utilizado os limites 

de exposição ocupacionais para ajudar a prevenir doenças laborais, cujo principal 

objectivo é prevenir que exposições ocupacionais possam resultar em efeitos adversos 

na saúde.46 

Os limites de exposição ocupacionais são estabelecidos para níveis em que não 

se espera que ocorram efeitos adversos na saúde e são baseados numa relação 

concentração-resposta entre o agente químico e os efeitos na saúde resultantes e na 

premissa que existe um nível mínimo de exposição ao qual não ocorrem efeitos 

adversos. Os limites de exposição ocupacionais não fornecem uma distinção perfeita 

entre as condições seguras e perigosas, devido à existência de susceptibilidades 

individuais e outros factores e devem ser sobretudo unicamente considerados linhas de 

orientação para as boas práticas.46 

O IPQ apresenta no Projecto de NP 1796 de segurança e saúde do trabalho, os 

VLE profissionais para agentes químicos aplicados no país. É referido na norma, que a 

avaliação da exposição profissional a agentes químicos inclui a determinação da 

concentração desses agentes no ar dos locais de trabalho e a comparação dos valores 

encontrados com valores de referência que representam níveis de exposição aceitáveis. 

Os VLE apresentados na norma são válidos para cada agente químico e têm por base a 

informação disponível da experiência industrial, de estudos experimentais em animais e 

no ser humano e, sempre que possível, nas três fontes. Na elaboração da presente 

norma, à semelhança de outros países da União Europeia (UE), tomaram-se como base 

os VLE propostos pela ACGIH, na sua edição de 2006. Estes valores são apresentados 

sem prejuízo do cumprimento da legislação específica. Os VLE são estabelecidos para 

uso na prática da Higiene do Trabalho e constituem apenas linhas orientadoras ou 

recomendações no controlo dos riscos potenciais para a saúde nos locais de trabalho, 

tendo em atenção que os níveis de contaminação devem ser sempre os mais baixos 

possível. Os VLE nunca devem ser utilizados como indicadores de toxicidade nem como 

linha divisória entre situações perigosas e não perigosas.38 
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A norma em causa define os VLE, como as concentrações de agentes químicos 

às quais se considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar expostos, 

dia após dia, sem efeitos adversos para a saúde.38  

São consideradas igualmente as seguintes categorias de VLE:  

- Valor limite de exposição, média ponderada (VLE/MP): concentração média 

ponderada para um dia de trabalho de 8 horas e uma semana de 40 horas, à qual se 

considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar expostos, dia após dia, 

sem efeitos adversos para a saúde;38  

- Valor limite de exposição, curta duração (VLE/CD): concentração à qual se 

considera que praticamente todos os trabalhadores possam estar repetidamente 

expostos por curtos períodos de tempo, desde que o valor de VLE/MP não seja excedido 

e sem que ocorram efeitos adversos, tais como irritação, lesões crónicas ou irreversíveis 

dos tecidos, efeitos tóxicos dependentes da dose ou taxa de absorção e narcose que 

possa aumentar a probabilidade de ocorrência de lesões acidentais, auto-fuga diminuída 

ou reduzir objectivamente a eficiência do trabalho. O VLE/CD é definido como uma 

exposição VLE/MP de 15 minutos que nunca deve ser excedida durante o dia de 

trabalho, mesmo que a MP seja inferior ao valor limite. Estas exposições devem ter um 

espaçamento temporal de 60 minutos, pelo menos;38 

- Valor limite de exposição, concentração máxima (VLE/CM): concentração que 

nunca deve ser excedida durante qualquer período da exposição. Na prática da Higiene 

do Trabalho, sempre que não seja possível efectuar uma amostragem instantânea, pode 

a mesma efectuar-se durante um período de tempo que nunca deve exceder 15 minutos. 

No caso de agentes que possam provocar irritação imediata para exposições curtas, a 

amostragem deve ser instantânea. Para as substâncias cujo valor limite é expresso por 

uma MP diária, as flutuações de concentração acima da média não devem exceder 3 

vezes o VLE-MP em mais de 30 minutos, no total, por dia de trabalho, e nunca devem 

exceder 5 vezes o VLE-MP. Sempre que haja informação toxicológica sobre uma dada 

substância, que permita fixar um valor limite específico para as flutuações acima da 

média, deve este ser o valor adoptado.38 

Os VLE para gases e vapores são normalmente expressos em partes de agente 

por milhão de partes de ar, em volume (ppm).38  
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4.2 Monitorização Biológica de Exposições Ocupacionais 
 

A monitorização biológica de uma exposição a um determinado composto avalia o 

risco para a saúde através da determinação da dose interna, que será o parâmetro 

biológico que pode reproduzir a quantidade do composto absorvido,39 indicador 

normalmente designado por biomarcador. 

Os biomarcadores são definidos como indicadores que sinalizam eventos em 

sistemas biológicos,9 ou seja, são alterações de um processo biológico, celular ou de um 

componente bioquímico induzido por um xenobiótico, que sejam mensuráveis em 

amostras biológicas e que possam fornecer uma nova estratégia para a solução do 

problema numa fase inicial e reversível.47 

Os biomarcadores são classificados como marcadores de exposição, marcadores 

de efeito e marcadores de susceptibilidade.9 No contexto deste trabalho é de destacar a 

avaliação do marcador biológico de exposição. 

Um biomarcador de exposição é uma substância xenobiótica ou o(s) seu(s) 

metabolito(s) ou o produto de uma interacção entre um agente xenobiótico e uma 

molécula(s) ou célula(s) alvo, que é avaliada num compartimento de um organismo. Os 

biomarcadores de exposição geralmente eleitos são a própria substância, ou um 

metabolito específico da substância, obtida de fluidos ou excreções do organismo.9,47 

Visto que o principal objectivo do toxicologista ocupacional é prevenir o 

desenvolvimento de doenças ocupacionais, a monitorização de exposições a tóxicos no 

local de trabalho pode desempenhar um papel primordial na detecção de exposições 

excessivas previamente à ocorrência de distúrbios biológicos significativos e danos na 

saúde.39 

Um esquema de monitorização biológica da exposição e de efeitos biológicos 

avançados só é possível quando é recolhida suficiente informação toxicológica de 

estudos animais, relativa a mecanismos de acção e metabolismo do xenobiótico ao qual 

o trabalhador está exposto.39 

Vários factores podem confundir a utilização e interpretação dos biomarcadores 

de exposição. A presença total da substância pode ser resultado de exposições com 

origem em mais de uma fonte, a substância avaliada pode ser um metabolito de outro 

xenobiótico e dependendo das propriedades da substância e condições ambientais (por 

exemplo, duração e via de exposição), a substância e todos os seus metabolitos podem 

ter sido eliminados do organismo por altura da colheita das amostras. Além disso, pode 

ser difícil identificar indivíduos expostos a substâncias perigosas que são comummente 

encontradas em tecidos e fluidos.9 
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A maior vantagem do indicador biológico de exposição é estar mais directamente 

relacionado com o efeito adverso na saúde comparativamente às avaliações ambientais, 

e logo, oferecer uma melhor estimativa do risco que pode ser determinado a partir de 

uma monitorização ambiental.39 A monitorização biológica também expressa exposições 

não ocupacionais, pois o organismo integra a exposição total externa (ocupacional e não 

ocupacional) numa única interna.39  

O valor da monitorização biológica tem mais importância quando há uma relação 

entre a exposição externa, dose interna e efeitos adversos. A relação entre a 

monitorização do tóxico no ar e em fluidos biológicos pode ser modificada por factores 

que influenciem o destino do tóxico ocupacional in vivo, nomeadamente interacções 

metabólicas devidas a exposições concomitantes a substâncias biotransformadas pelas 

mesmas vias, ou que alteram a actividade das enzimas dessas mesmas vias. Podem 

ainda ocorrer interferências metabólicas com álcool, tabaco, aditivos alimentares, 

fármacos, produtos naturais ou drogas. Variáveis biológicas, tais como o peso e a 

gravidez, podem também modificar o metabolismo e distribuição do químico ocupacional. 

Estes factores devem ser considerados aquando da interpretação dos resultados dos 

testes de exposição biológica.39 

Quer a monitorização ambiental, por controlo dos VLE, quer a biológica são duas 

aplicações importantes da toxicologia ocupacional, na área da vigilância da saúde do 

trabalhador, sendo elementos essenciais de estudos toxicológicos referentes à via 

inalatória.39 

As técnicas de monitorização ambiental são geralmente menos dispendiosas e 

não são invasivas, comparativamente às técnicas que envolvem a colheita e análise de 

amostras biológicas,39 que independentemente do tipo de amostra utilizada, requerem 

sempre a participação do trabalhador que não é necessária no controlo ambiental, sendo 

contudo a concretização de ambas é importante.  

Num programa de saúde e segurança ocupacional, a monitorização ambiental e 

biológica são complementares, devendo ser integradas de forma a assegurar níveis 

baixos de contaminação e saúde óptima para os trabalhadores.39 
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4.3 Exposição Ocupacional ao Formaldeído  
 

A exposição ocupacional ao formaldeído pode suceder em zonas onde é 

produzido ou onde é utilizado, ocorrendo em muitos locais de trabalho, tendo em 

consideração que as suas fontes são ubíquas.3 

A exposição no local de trabalho ao formaldeído ocorre principalmente através da 

inalação da forma gasosa, havendo também a possibilidade de exposições dérmicas à 

formalina ou a resinas líquidas que entram em contacto com a pele.3,32 

Partículas contendo formaldeído podem também ser inaladas quando o 

paraformaldeído ou resinas em pó são utilizados. Estas resinas podem ser associadas a 

transportadores, tais como o pó da madeira.3  

 

Tabela 16. Trabalhadores expostos ao formaldeído na União Europeia entre 1990 e 

19938 
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Embora não seja possível estimar com precisão o número de pessoas 

ocupacionalmente expostas ao formaldeído a nível mundial, é possível que esse número 

seja de vários milhões de pessoas, e apenas considerando os países industrializados. As 

indústrias com maior potencial de exposição incluem os serviços de saúde, serviços 

empresariais, impressão e publicação, o fabrico de produtos químicos, vestuário e 

produtos afins e papel e produtos congéneres.3 A Tabela 16 apresenta o número de 

trabalhadores expostos ao formaldeído na UE entre 1990 e 1993. O primeiro lugar é 

ocupado pela indústria do mobiliário, num total de 971 000 trabalhadores. 

A exposição ocupacional pode contribuir consideravelmente para a exposição total 

a um determinado xenobiótico. Por exemplo, uma elevada exposição ocupacional 

(nomeadamente durante a produção de formaldeído e durante procedimentos de 

desinfecção e embalsamação) a 1 mg/m3 (0,08 ppm) para 25% de um período TWA 

durante o qual 8 m3 de ar são inalados, resulta numa exposição de cerca de 8 mg/dia, 

valor bastante mais elevado quando comparado com a estimativa de uma exposição 

diária resultante da inalação durante a inspiração em ambientes não ocupacionais que é 

cerca de 1-2 mg/dia, como já referido.7 

Têm sido realizados vários estudos respeitantes à ocorrência do formaldeído em 

ambientes laborais. Foram realizados testes da função pulmonar em trabalhadores que 

contactam com madeiras, em trabalhadores que utilizam tintas de endurecimento ácidas, 

em embalsamadores, em produtores de resinas à base de ureia-formaldeído, em 

estudantes de medicina e em trabalhadores de laboratórios de anatomia e histologia, 

grupos frequentemente expostos ao formaldeído em combinação com outras 

substâncias. As concentrações de formaldeído encontradas foram 0,02-6,0 mg/m3 (0,016-

4,8 ppm). Na maioria dos estudos, o formaldeído, isolado ou associado a outros agentes, 

causou um declínio transitório e reversível na função pulmonar, contudo não se verificou 

nenhuma evidência de que o formaldeído induz uma diminuição da função pulmonar 

crónica.7  

A exposição ocupacional ao formaldeído ocorre numa ampla variedade de 

profissões e indústrias. As maiores exposições contínuas, 2-5 ppm, (2,5-6,1 mg/m3) foram 

avaliadas durante o envernizamento de móveis e pisos de madeira, em acabamentos 

têxteis, na indústria do vestuário, no tratamento de pele e em alguns postos de trabalho 

associados a moinhos e fundições. Exposições a curto prazo e a níveis elevados, ≥ 3 

ppm, (≥ 3,7 mg/m3), têm sido relatadas para embalsamadores, patologistas e 

trabalhadores da indústria do papel. Níveis inferiores têm sido geralmente encontrados 

durante a fabricação de fibras vítreas artesanais, abrasivos e borrachas e nas indústrias 

produtoras de formaldeído. Uma vasta gama de níveis de exposição foi observada na 

produção de resinas e produtos de plástico. O desenvolvimento de resinas que libertam 
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menos formaldeído e uma melhor ventilação têm resultado na diminuição dos níveis de 

exposição em muitas indústrias nos últimos tempos.8 

Mais uma vez, outro aspecto tido em conta na NP 1796, é que alguns agentes, 

como o formaldeído, podem causar ou agravar o risco de cancro em trabalhadores 

expostos, facto extremamente importante na avaliação da exposição.38 

Nos últimos anos tem vindo a aumentar o interesse no que respeita à relação 

entre o contacto com produtos químicos ou processos industriais e o risco de cancro em 

trabalhadores.38 

A exposição a agentes carcinogénicos deve ser reduzida ao mínimo. No caso de 

trabalhadores expostos a agentes da categoria A2 (caso do formaldeído), a exposição 

por todas as vias, deve ser reduzida ao mais baixo nível possível.38 

Cancros da nasofaringe foram associados a exposições ocupacionais ao 

formaldeído. Num estudo realizado em fábricas, o risco aumentava com a categoria 

associada a uma exposição cumulativa crescente. Nos estudos nos quais não foi 

observado qualquer aumento de risco, não foram observados óbitos por cancro da 

nasofaringe. Em alguns estudos controlo, o risco foi maior em pessoas com a categoria 

de exposição mais elevada e entre as pessoas expostas durante 20-25 anos. O estudo 

demonstrou a existência de um risco significativamente mais elevado entre as pessoas 

cuja estimativa apontava para uma exposição substancial, do que entre aquelas com uma 

exposição baixa/média ou sem nenhuma exposição. De uma forma geral, os estudos 

epidemiológicos sugerem uma relação causal entre a exposição ao formaldeído e o 

cancro da nasofaringe, embora a conclusão seja atenuada pelo pequeno número de 

casos observados nos estudos.7  

Nos estudos de grupos ocupacionais foi observado um menor número de casos 

de cancro da cavidade nasal e seios perinasais, comparativamente aos que eram 

esperados. Devido à falta de coerência entre os estudos e os controlos, os estudos 

epidemiológicos não podem fazer mais do que sugerir uma relação causal da exposição 

ocupacional ao formaldeído em carcinomas de células escamosas das cavidades nasais 

e dos seios perinasais.7  

A produção industrial de mobiliário, contraplacados e madeiras de partículas pode 

ocasionar exposições simultâneas ao formaldeído e ao pó de madeira, sendo ambos 

carcinogénicos nasais, o primeiro demonstrado em ratos e o segundo em seres 

humanos. Embora os estudos epidemiológicos em trabalhadores da madeira revelem que 

o aumento de cancro possa ser imputável ao pó de madeira, por si só, preferencialmente 

a outras exposições no local de trabalho, tais como ao formaldeído, por outro lado a 

exposição ao pó de madeira é muitas vezes um importante interferente em estudos 

epidemiológicos do formaldeído em grupos industriais, indicando que a exposição ao 
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formaldeído pode aumentar o risco de cancro nasal associado a exposições ao pó de 

madeira.7  

Um estudo demonstrou um risco relativo de 3,0 (1,4-5,7; limite de confiança 95%) 

para cancro dos seios nasais em trabalhadores potencialmente expostos ao formaldeído, 

mas sem exposição provável ao pó de madeira, o principal interferente.7 

Um estudo que envolveu trabalhadores industriais expostos ao formaldeído 

apresentou um número de óbitos mais elevado, estatisticamente significativo por cancro 

da nasofaringe, em comparação à população nacional dos EUA, com relações exposição-

resposta estatisticamente significativas. Um número de óbitos por cancro da nasofaringe 

foi também observado numa análise da mortalidade de um estudo que envolveu 

embalsamadores dos EUA, tal como num estudo dinamarquês sobre a incidência de 

cancro entre trabalhadores de empresas que usavam ou fabricavam formaldeído. Noutros 

estudos que envolviam fabricantes de peças de vestuário dos EUA, embalsamadores 

também dos EUA e trabalhadores de uma indústria química britânica, os casos de cancro 

da nasofaringe foram contudo inferiores ao esperado.8 

Não obstante, o estudo dos EUA contribuiu para classificar o formaldeído como 

carcinogénico, já que a IARC considera que o estudo realizado nos trabalhadores da 

indústria nos EUA, apoiado por outros resultados positivos publicados em outros estudos, 

constituem evidências epidemiológicas suficientes de que o formaldeído causa cancro da 

nasofaringe nos seres humanos.8 

A associação entre uma exposição ao formaldeído e o desenvolvimento de outros 

tipos de cancro, que não o da nasofaringe, como o cancro dos seios nasais e leucemias 

tem também sido avaliada em alguns estudos. 

Por exemplo, a associação entre a exposição ao formaldeído e o risco de cancro 

dos seios nasais foi avaliada em estudos controlo. Após ajuste, referente a interferentes 

ocupacionais conhecidos, a análise revelou um aumento do risco de adenocarcinoma em 

homens e mulheres, e também (embora com base num pequeno número de casos 

expostos) no subconjunto de indivíduos, os quais se pensa, nunca terem sido 

ocupacionalmente expostos ao pó da madeira ou do couro.8 

Noutros estudos realizados com trabalhadores expostos ao formaldeído, os 

estudos dos trabalhadores industriais e de vestuário nos EUA e de trabalhadores na 

indústria de produtos químicos no Reino Unido, não foi, no entanto, observado um 

aumento de mortalidade por cancro nos seios nasais. Existe assim, apenas uma 

evidência epidemiológica limitada de que o formaldeído causa cancro dos seios nasais 

nos seres humanos.8 

Um aumento de mortalidade por leucemia relativamente constante foi observado, 

em estudos que envolveram trabalhadores profissionais (embalsamadores, trabalhadores 
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de gabinetes de medicina legal, patologistas e anatomistas). Uma análise da exposição 

ao formaldeído entre os profissionais e os riscos de leucemia relatou um aumento do 

risco estimado para embalsamadores, patologistas e anatomistas, que não variaram 

significativamente entre os estudos, ou seja, os resultados encontrados foram 

homogéneos. O aumento de incidência de leucemia observado nos vários estudos 

parecia ser predominantemente do tipo mielóide.8 

Uma relação estatisticamente significativa foi observada entre exposições ao 

formaldeído e mortalidade por leucemia num estudo de trabalhadores numa indústria dos 

EUA, e em particular para a leucemia mielóide. Contudo, no estudo com os trabalhadores 

da indústria no EUA, a mortalidade por leucemia foi inferior ao esperado, quando foram 

realizadas comparações com a população em geral como grupo referência. O estudo 

também não conseguiu demonstrar uma relação com exposições cumulativas. Um 

aumento da mortalidade por leucemia foi também observado noutro estudo, que abrangia 

trabalhadores de peças de vestuário expostos ao formaldeído nos EUA. 8 

Contudo, um estudo com trabalhadores industriais britânicos não conseguiu 

demonstrar um aumento de mortalidade entre os trabalhadores expostos ao formaldeído. 

A falta de resultados positivos no estudo torna difícil conciliar os respectivos resultados 

com as conclusões dos estudos dos trabalhadores de peças de vestuário e com o estudo 

dos trabalhadores industriais dos EUA. Este foi um estudo de alta qualidade, de 

dimensão adequada e com um longo e suficiente acompanhamento, para se ter tido a 

possibilidade de detectar, caso fosse o caso, um aumento de óbitos por leucemia. O 

estudo britânico não analisou especificamente o risco de leucemia mielóide, que 

representa os resultados mais prováveis nos estudos dos trabalhadores de vestuário e 

dos trabalhadores industriais dos EUA e em vários dos estudos com profissionais 

médicos e trabalhadores de agências funerárias.8 

Em resumo, a IARC conclui que existem fortes indícios, mas não suficientes, para 

uma associação causal entre o desenvolvimento de leucemia e uma exposição 

ocupacional ao formaldeído. Estes resultados poderão não ser plenamente convincentes 

devido a algumas limitações nos estudos industriais e de trabalhadores de vestuário nos 

EUA e porque entram em conflito com os resultados negativos obtidos a partir do estudo 

britânico com trabalhadores industriais.8 
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4.3.1 Valor Limite de Exposição do Formaldeído 
 

A Tabela 17 apresenta vários limites de exposição ocupacionais para o 

formaldeído em diferentes países. Os valores de TWA variam entre 0,016 e 2 ppm, os 

valores de STEL entre 0,3 e 2 ppm e os valores de C entre 0,1 e 2 ppm. 

 

Tabela 17. Limites de exposição ocupacional do formaldeído8 

 
 

A “Occupational Safety and Health Administration” (OSHA) definiu para o 

formaldeído valores para o TWA de 0,75 ppm e para o STEL de 2 ppm,6,12 como já 

evidenciado na Tabela 17. Segundo o IPQ, o VLE para o formaldeído (VLE/CM) é 0,3 

ppm. No caso deste composto a definição do VLE teve como base o desenvolvimento de 

irritação ocular e do tracto respiratório superior.38  
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4.3.2 Monitorização do Formaldeído em Ambientes Ocupacionais 
 

Actualmente exposições ao formaldeído são maioritariamente monitorizadas por 

avaliações da concentração no ambiente, que não devem ultrapassar os limites 

estabelecidos.  

A monitorização de exposições ao formaldeído a partir da determinação de 

marcadores biológicos, por outro lado, ainda carece de algumas bases que permitam que 

na prática este tipo de controlo seja efectivamente realizado. A monitorização dos níveis 

ambientais e dos biomarcadores de exposição dos trabalhadores seria o ideal. 

À luz dos conhecimentos disponíveis, poder-se-ia dizer que basicamente serviriam 

como biomarcadores de uma exposição ao formaldeído, o próprio composto ou o seu 

metabolito, o ácido fórmico, como a seguir se expõe. 

Têm sido realizadas várias tentativas para determinar se, quer os níveis 

sanguíneos, quer os urinários do formaldeído ou do ácido fórmico, poderiam ser 

utilizados como potenciais biomarcadores de exposição.9 
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4.3.2.1 Biomonitorização do Formaldeído 
 

O uso do formaldeído na avaliação de uma exposição a este composto apresenta 

aspectos positivos e negativos. À primeira vista, nada melhor que o próprio composto 

para concluir quanto à sua presença no organismo durante uma exposição ocupacional. 

Contudo, convém não esquecer que o formaldeído também é produzido 

endogenamente e que por isso a sua determinação iria abranger não só o formaldeído 

resultante da exposição como também o produzido pelo organismo, perspectiva até 

benéfica para a saúde e segurança do trabalhador.  

Relembrando, a formação de formaldeído no organismo pode resultar do 

metabolismo de compostos endógenos, como aminoácidos16 e de reacções que 

envolvem compostos de um carbono,10 sendo por exemplo produzido a partir de serina, 

glicina, metionina e colina e na desmetilação de N-, O- e S-metil compostos em geral.8 

A concentração de formaldeído endógeno no sangue humano é cerca de 2-3 mg/L 
8 e segundo um trabalho de Takeuchi et al (2007) atinge na urina valores entre 56,85-

144,57 µg/L.48 e segundo um trabalho de Andrade et al (1999) níveis entre 12,1-293 

µg/L.49 
O recurso ao formaldeído como biomarcador de uma exposição a este composto, 

deve ter em consideração, que o metabolismo de muitos xenobióticos pode também 

resultar na produção de formaldeído in vivo. Alguns compostos conhecidos por gerar 

formaldeído durante o seu metabolismo são, por exemplo, tetracloreto de carbono, 

endrina, paraquato, 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina e diclorometano.9  

Também vários alimentos usados na dieta diária têm concentrações apreciáveis 

de formaldeído, influenciando os resultados da monitorização.37 

Outro ponto a ter em consideração é que o formaldeído é rapidamente 

metabolizado, o que torna ainda mais difícil a sua determinação, possivelmente 

contrabalançada pela sua formação contínua e presença ubíqua, além do facto do 

interesse da sua determinação dizer respeito a exposições crónicas a baixas 

quantidades. 
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4.3.2.2 Biomonitorização do Ácido Fórmico 
 

O ácido fórmico, tal como o formaldeído, apresenta aspectos positivos e negativos 

como biomarcador de uma exposição ao formaldeído.  

O ácido fórmico também é um intermediário do metabolismo normal,2 por exemplo 

do metabolismo endógeno de aminoácidos, de bases purinas e pirimidinas,50 e mais uma 

vez a sua produção não é específica do formaldeído, pois a ingestão e o metabolismo de 

precursores, como o metanol, halometanos, como o diclorometano, acetona e outras 

substâncias que após metabolizadas formam produtos com um carbono, incluem o ácido 

fórmico nas suas vias metabólicas, contribuindo para a sua excreção urinária.9,10,50,51  

Existem mais dados disponíveis quanto à utilidade do ácido fórmico como 

biomarcador, do metanol53,54 e do formato de metilo,55 por exemplo, além do 

formaldeído56, do que este composto, dados que contudo, não abonam a favor do uso do 

ácido fórmico como biomarcador. A aplicação da excreção do ácido fórmico na urina 

como parâmetro para a monitorização biológica da exposição por inalação ao 

formaldeído é então discutida de modo controverso.52  

Foram já expressas opiniões de que o ácido fórmico na urina não é um 

biomarcador útil para a exposição humana pois o nível basal médio na urina de sujeitos 

não expostos varia consideravelmente, em ambas as situação, intra e inter 

individualmente7 e de que também não é um parâmetro apropriado para a monitorização 

biológica de exposições ao formaldeído a baixos níveis.50 

Um estudo de Boeniger (1987) que avaliou o uso do ácido fórmico na urina como 

indicador biológico de exposição ao formaldeído refere que a presença de uma pequena 

quantidade de ácido fórmico endógeno na urina humana é normal, valor que se pode 

elevar devido ao metabolismo de formaldeído, possibilitando o uso deste conhecimento 

como ferramenta na monitorização de exposições. Existem factores que podem alterar a 

extensão de eliminação do ácido fórmico na urina e logo que podem afectar o seu uso 

como indicador. Alguns desses factores não foram ainda devidamente avaliados, mas 

podem ser a ingestão de certos alimentos, o estado nutricional e a exposição ao fumo do 

cigarro. Estudos cinéticos prévios cujas variáveis nem sempre foram controladas, não 

permitiram chegar à conclusão se a variabilidade encontrada se deve a uma variação 

individual ou se a esses mesmos factores não controlados. Não se esclarecendo quais os 

factores responsáveis pela variação que normalmente se verifica nos níveis de ácido 

fórmico na urina, o seu uso como indicador biológico torna-se questionável.56 

Apesar de estarem sujeitos a interferências, os níveis basais normais de ácido 

fórmico na urina de humanos podem atingir 20 mg/L, sendo que valores na ordem dos 30 

mg/L são considerados elevados.57  
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Num estudo que analisou a excreção do ácido fórmico na urina, a fim de 

determinar possíveis factores que influenciem a sua excreção fisiológica, a concentração 

média do mesmo na urina de 70 pessoas não expostas foi 14,1 mg/g creatinina (1,2-

278,7 mg/g creatinina). Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas nas 

concentrações de ácido fórmico entre mulheres grávidas ou não e entre crianças e 

adultos. No decurso do dia, foi observado que a excreção do ácido fórmico na urina de 

indivíduos não expostos, sofre flutuações consideráveis inter e intra individuais, tal como 

foi observado em algumas pessoas após análise da urina colhida com intervalos de 3 

horas. Para além das diferenças na formação de ácido fórmico endógeno, um importante 

factor influente é provavelmente a ingestão de alimentos com elevadas quantidades de 

ácido fórmico ou seus precursores. Os níveis de ácido fórmico nas amostras de urinas da 

manhã em 3 dias consecutivos variaram por um factor de quase três.28,52 

Noutro estudo, que também determinou o ácido fórmico em urina humana, a sua 

concentração mediana em adultos saudáveis não expostos ocupacionalmente, com 

idades compreendidas entre os 20-80 anos (n=94) foi 12 mg/L. A média foi 21 mg/L e os 

valores variaram entre 1-190 mg/L. Fumar e os hábitos dietéticos não influenciaram a 

excreção de ácido fórmico na urina, mas a idade foi positivamente correlacionada com o 

aumento das concentrações.28,50  

A exposição ao formaldeído foi monitorizada num grupo de 35 estudantes de 

medicina veterinária que frequentaram durante 3 semanas consecutivas aulas de 

anatomia, nas quais trabalharam extensivamente com tecidos conservados em formalina, 

tendo sido expostos a baixas concentrações de formaldeído. A concentração média do 

nível basal de ácido fórmico na urina dos indivíduos antes das aulas foi de 12,5 mg/L, 

valor que variou consideravelmente tanto intra como inter individualmente (2,4-28,4 

mg/L). Nenhuma alteração significativa na concentração foi detectada durante o período 

de 3 semanas de exposição ao formaldeído a uma concentração aérea inferior a 0,4-0,5 

ppm (0,5-0,61 mg/m3). Segundo a IARC, e tendo em consideração o estudo referido, a 

monitorização biológica da exposição ao formaldeído através da avaliação do ácido 

fórmico urinário, não parece ser um método adequado para os níveis de exposição 

referidos.8 

Foi igualmente realizado um estudo em estudantes de medicina (n=30) que 

durante um curso de dissecação anatómica foram expostos a uma curta mas intensiva 

exposição por inalação ao formaldeído, tal como nos trabalhadores de um laboratório de 

anatomia patológica (n=8), de forma a observar a evolução da excreção do ácido fórmico 

na urina durante a semana de trabalho com uma exposição contínua ao formaldeído a 

cerca de 0,5 ppm. Nos grupos expostos ao formaldeído, não foi detectado um aumento 

significativo na concentração de ácido fórmico na urina em comparação com os níveis 
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anteriores à exposição, tal como no caso da exposição curta mas intensiva (0,32-3,48 

ppm), cuja média prévia à exposição de 6,5 mg/g creatinina (intervalo central 50%: 3,5-

14,2 mg/g creatinina) passou para 6,0 mg/g creatinina após a exposição (intervalo central 

50%: 4,4-10,9 mg/g creatinina). No curso da exposição contínua ao formaldeído (0,03-

0,83 ppm) durante uma semana de trabalho verificou-se um aumento contínuo na 

mediana de 8,7 até 22,3 mg/g creatinina, uma alteração contudo não significativa devido 

ao reduzido número de casos investigados. Não foi detectada uma correlação linear entre 

as alterações individuais na excreção urinária do ácido fórmico e as concentrações de 

formaldeído na zona de respiração determinadas por amostras de ar individuais.52  

O “Institut National de Recherche et de Sécurité”, para a prevenção de acidentes 

de trabalho e doenças profissionais, refere que o valor de referência do ácido fórmico 

urinário na população em geral é inferior a 23 mg/g creatinina.51 

A Tabela 18 resume as concentrações urinárias de ácido fórmico em humanos 

sem exposições associadas, apresentadas nos estudos anteriores. As concentrações 

médias variaram entre 12,5-21 mg/L e 7,7-15mg/g creatinina. 

 

Tabela 18. Concentrações urinárias humanas de ácido fórmico “normais” 

Concentração de ácido fórmico Fonte 
8 12,5 mg/L 
58 13,0 mg/L 
57 20 mg/L 

28,50 21 mg/L 
52 6,5 mg/g creatinina 

28,52 14,1 mg/g creatinina 
51 23 mg/g creatinina 
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4.3.2.3 Biomarcadores do Formaldeído 
 

Da informação disponível até à data, os únicos compostos que apresentam a 

possibilidade de servirem como biomarcadores de exposição e/ou efeito, são compostos 

provenientes da reacção do formaldeído com outras moléculas ou compostos resultantes 

do seu metabolismo. 

De facto, o formaldeído que não é rapidamente metabolizado a ácido fórmico 

pode reagir com uma variedade de componentes celulares, incluindo nucleótidos, 

proteínas e GSH, formando aductos como N6-hidroximetildesoxiadenosina e N2-

hidroximetildesoxiguanosina e ligações cruzadas ADN-proteínas. Vários destes produtos 

formados a partir do formaldeído foram analisados como potenciais biomarcadores de 

exposição, após uma exposição repetida ao formaldeído, estudos que contudo ainda não 

foram concluídos.9 

O aumento da concentração de eosinófilos e o aumento dos níveis de albumina e 

proteínas total em fluidos de lavagem nasal, recolhidos de indivíduos expostos a 0,4 ppm 

de formaldeído durante 2 horas, podem ser considerados biomarcadores de efeito 

promissores de irritação respiratória aguda resultante de uma exposição ao formaldeído, 

embora seja esperado que essas variáveis não sejam apenas influenciadas pela 

presença do formaldeído.9 

As ligações cruzadas ADN-proteínas em glóbulos brancos e anticorpos IgG anti-

formaldeído-albumina humana no soro podem ser também potenciais biomarcadores de 

exposição e efeito, associados tanto a exposições intermédias como crónicas ao 

formaldeído.9 

Outro potencial biomarcador de efeito para uma exposição repetida por inalação 

de formaldeído envolve o exame histológico de amostras de biopsias nasais. As 

alterações histológicas de amostras de tecidos resultantes de biopsias nasais têm sido 

associadas com exposições ao formaldeído em vários estudos com trabalhadores 

expostos e não expostos ao formaldeído.9 Este tipo de avaliações também carece de 

mais estudos que permitam concluir quanto à sua utilidade.  
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5. Determinação do Ácido Fórmico em Urina de 
Trabalhadores de uma Fábrica Produtora de Formaldeído 
 

5.1 Desenvolvimento do Estudo 
 

Este trabalho tem por objectivo desenvolver um método analítico que permita 

avaliar a exposição ao formaldeído a partir da determinação de um biomarcador numa 

amostra biológica, o seu respectivo doseamento e tratamento dos dados, permitindo 

consequentemente promover uma segurança e saúde dos trabalhadores no meio laboral 

mais eficaz. 

Previamente foram realizados contactos com a direcção da fábrica produtora de 

formaldeído que forneceu as amostras de urina dos trabalhadores, após devida 

autorização e consentimento da direcção e trabalhadores, acompanhado de um pedido 

de anonimato, licença que foi reconfirmada após desenvolvimento do método e no 

período que antecedeu a colheita. 

Os compostos escolhidos para estudo foram o formaldeído e o ácido fórmico. 

Quer o formaldeído, quer o ácido fórmico possuem características que permitem a sua 

análise por GC e por isso este foi o método seleccionado. Quanto ao tipo de amostra, a 

urina foi a eleita, por apresentar uma série de vantagens, a enumerar mais adiante.  

A primeira tentativa foi respeitante à determinação do formaldeído em urina, por 

ser o tipo de estudo que poderia acrescentar mais conhecimentos nesta área, contudo 

revelou-se infrutífera, por razões a seguir discriminadas. Todo o trabalho desenvolvido 

em seguida teve como meta a determinação do ácido fórmico em urina. 

O início do trabalho consistiu no desenvolvimento de um método analítico que 

permitisse determinar o composto escolhido como biomarcador de exposição na amostra 

biológica seleccionada, a urina, e respectiva validação. 

Posteriormente foi estudado o procedimento quanto à colheita e tratamento das 

amostras, seguido da elaboração de um plano que permitisse conciliar a sua respectiva 

colheita e análise no laboratório. Foi seleccionado um grupo controlo constituído por 

voluntários. 
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5.2 Determinação do Formaldeído  
 

O desenvolvimento de um método que permita a determinação do formaldeído em 

urina consistiu na extracção do formaldeído por microextracção em fase sólida (SPME) 

com uma fibra de polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB), após derivatização 

com O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzil)hidroxilamina (PFBHA) e doseamento por GC/MS. 

O facto de o formaldeído ser uma molécula pequena, instável e reactiva é um 

factor limitante para o seu estudo, bem como o facto de estar presente no meio ambiente. 

O reduzido número de estudos referentes a quantificações do formaldeído na 

urina ainda não permite inferir com rigor o seu comportamento quanto à excreção 

urinária. 

Ao rápido metabolismo do formaldeído, podem-se opor, o facto de ser facilmente 

absorvido, a sua presença ubíqua no meio ambiente e a sua produção endógena no 

organismo. Enquanto não forem realizados mais estudos, não é possível concluir com um 

mínimo grau de certeza quanto à eliminação de formaldeído na urina, pois não existem 

estudos suficientes que comprovem a existência deste composto na urina e em que 

quantidades. Também ainda se tem de comprovar o oposto, isto é, que o formaldeído 

não está presente na urina, pelo menos acima de uma determinada concentração. 

O formaldeído foi quantificado na urina humana em pelo menos dois estudos, um 

de Andrade et al (1999) e outro de Takeuchi et al (2007).   

O trabalho de Andrade et al (1999) consistiu numa análise por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) com um detector ultra violeta-visível (UV-Vis) com base 

numa reacção entre o formaldeído e uma solução ácida de 2,4-dinitrofenilhidrazina 

(DNPHi) cujo produto resultante é a correspondente 2,4-dinitrofenilhidrazona (DNPHo), 

que devido à sua baixa volatilidade é preferencialmente quantificada por HPLC. 

Diferentes concentrações de soluções de formaldeído-DNPHo, no intervalo de 5,0-100 

ng/mL, foram injectadas em sistema de HPLC, originando um limite de detecção (LD) de 

15 pmol. A precisão do método foi, com base no desvio padrão relativo, 5,1%. Os 

resultados obtidos para os valores de formaldeído na urina de voluntários variaram entre 

12,1-293 µg/L.49 

No trabalho de Takeuchi et al (2007) o formaldeído é quantificado na urina por 

derivatização com PFBHA, adicionado directamente à amostra, utilizando um amostrador 

de “headspace” acoplado a um GC com um detector de captura de electrões (ECD). O 

LD foi 1,08 µg/L, o limite de quantificação (LQ) 3,60 µg/L, a recuperação 99%, a 

linearidade verificou-se no intervalo 10-500 µg/L e a precisão foi avaliada pela 

repetibilidade (3,1%) e reprodutibilidade (5,5%).48 
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Os autores verificaram que a formação da oxima, produto da reacção entre 

aldeídos e o PFBHA, ocorre facilmente, num intervalo abrangente de pH e que a 

solubilidade do PFBHA em soluções aquosas também facilita o seu uso nestas 

situações.48 

O formaldeído é então derivatizado com o PFBHA a O-(2,3,4,5,6-

pentafluorobenzil)-formaldoxima (PFBHA-formaldoxima). Este trabalho usou como branco 

água mineral com concentrações de formaldeído negligenciáveis. O passo de 

derivatização foi realizado logo após a colheita, e só depois as amostras foram 

analisadas no laboratório.48 

Foram examinadas 13 urinas provenientes de 9 de voluntários do sexo masculino 

e 4 do sexo feminino com idades compreendidas entre os 24-50 anos (média 35,5 anos). 

Os valores encontrados variaram entre 56,85-144,57 µg/L com uma média de 79,30 

µg/L.48 

Já em 1998, Martos et al desenvolveram um estudo sobre a derivatização de 

formaldeído no estado gasoso com PFBHA adsorvido por SPME em fibras de 

PDMS/DVB, concluindo que o produto da reacção é uma oxima estável ao calor e à luz.59 

Enquanto no trabalho de Takeuchi et al (2007) a reacção de derivatização ocorre 

na solução amostra, após a adição de solução de PFBHA, neste caso à urina, neste 

estudo59 a reacção de derivatização ocorre na fibra após esta ter adsorvido o PFBHA, por 

extracção de soluções aquosas de PFBHA à temperatura ambiente. Segundo os autores 

o processo de saturar a fibra e desorver a oxima de PFBHA formada é reprodutível e 

reversível, podendo a fibra ser utilizada para vários ensaios. Após um período de 

extracção apropriado, a fibra é inserida directamente no injector, não se utilizando 

solventes. A fibra é reutilizável e permite a obtenção de resultados exactos e 

reprodutíveis. A reacção de derivatização ocorre na fibra, após esta ser saturada a partir 

de soluções com concentrações elevadas de PFBHA, o que resulta na reacção entre a 

fase estacionária da fibra e o PFBHA, antes da exposição ao “headspace” que contém o 

analito, assegurando que o analito apenas se liga ao PFBHA, promovendo a reacção 

pretendida em vez sua ligação directamente à fibra.59 

No estudo desenvolvido por Martos et al (1988) a fibra de SPME era saturada com 

uma solução de PFBHA a 17mg/mL em água livre de formaldeído num frasco de 4mL, a 

solução agitada a 1800 rpm (rotações por minuto) e a fibra colocada em contacto com o 

“headspace” da solução e posteriormente com soluções padrão da oxima. Em seguida a 

fibra era inserida no injector do GC/MS.59 

Existem vários trabalhos que determinam aldeídos após derivatização com 

PFBHA e extracção por SPME, seguida de análise por GC/MS em amostras de ar 

expirado humano60 em amostras de sangue humano,61 em outros tipos de amostras como 
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cerveja,62 por exemplo, e ainda após derivatização com PFBHA e GC/MS, sem extracção 

por SPME, em amostras de fígado de rato.63 Estes estudos contudo analisavam outros 

aldeídos que não o formaldeído. 

Estudos semelhantes, analisaram formaldeído em amostras adquiridas a partir de 

produtos como madeiras, bebidas (vinho) e alimentos (peixe), após a sua derivatização 

com PFBHA, extracção por SPME e análise por GC com um detector de ionização por 

chama (FID).64 Outros estudos analisaram produtos domésticos, como adesivos, revistas 

e amostras de tecidos de vestuário também por GC/MS e derivatização com PFBHA de 

forma semelhante ao estudo de Takeuchi et al (2007), ou seja in situ.65 Outros ainda 

dosearam o formaldeído em águas, também por GC/MS, após derivatização com PFBHA 

e com66,67  e sem extracção por SPME.68 

No âmbito deste trabalho e baseado na literatura citada iniciou-se o estudo com 

soluções preparadas em água (água destilada, água engarrafada e água bidestilada, 

fervida ou não) e urina, com derivatização in situ ou na fibra, com e sem adição de NaCl, 

com PFBHA a diferentes concentrações e diversos volumes e com diferentes tempos e 

temperaturas de reacção e duração da injecção no GC. O padrão interno escolhido foi o 

4-bromofluorobenzeno65 e as concentrações das soluções padrão variaram entre 20-

10000 µg/L. 

Resumidamente, a técnica consistiu em adicionar 0,3 g de NaCl a 1 mL de água 

ou urina, com diferentes concentrações finais de formaldeído, incluindo um branco. A 

fibra foi exposta ao “headspace” de uma solução de PFBHA a 2 mg/mL a 30ºC durante 2 

minutos a 140 rpm. Logo em seguida a fibra saturada com o PFBHA foi exposta ao 

“headspace” da solução em análise a 30ºC durante 10 minutos a 140 rpm. 

Porém, algumas dificuldades surgiram e estiveram relacionadas com o facto de as 

áreas do pico da oxima de formaldeído não aumentarem em relação ao branco, e/ou com 

o facto de com o aumento das concentrações das soluções padrão não se verificar 

nenhuma variação entre as áreas dos picos e ainda com o facto de que para a mesma 

concentração da solução padrão se obterem áreas muito diferentes.  

Assim, como os resultados obtidos foram muito erráticos, permanecendo a 

questão de quais as razões para o sucedido e como contornar o insucesso resultante, foi 

decidido iniciar o desenvolvimento de um método analítico para a determinação do ácido 

fórmico em urina. 
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5.3 Desenvolvimento de um Método e Determinação do Ácido 
Fórmico na Urina 
 

Para a análise do ácido fórmico na urina desenvolveu-se um método recorrendo a 

uma derivatização do ácido fórmico com posterior SPME e determinação em GC/FID. 

Este método foi baseado em alguns estudos semelhantes existentes na literatura e que 

estão resumidos na Tabela 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 19. Resumo do método de determinação do ácido fórmico de alguns trabalhos consultados 
M

ét
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o 
e 

de
te

ct
or

 

A
m
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a 
Padrão 
interno Derivatização Extracção Condições 
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ct
or

 e
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te

ct
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(te
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ra
) 

G
ás

 d
e 

ar
ra

st
e 

Validação Fonte 

GC 
FID  Acetonitri

lo 

Derivatização a 
formato de metilo 
sob condições 
acídicas 
 
Agente de 
derivatização: 
metanol   

Fibra: Carboxen/PDMS 
75 µm 
 
SPME 
 
A fibra era condicionada 
durante 10 minutos a 
240ºC antes de cada 
extracção 

Coluna capilar TC-FFAP 
(30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 
 
Programa de temperaturas: 
5 minutos a 30ºC até 105ºC 
a 12,5ºC/minuto 

240ºC Hélio  69 

GC 
MS  [13C] 

formato 

Derivatização a 
formato de metilo 
sob condições 
acídicas  
 
Agente de 
derivatização: 
metanol   

Fibra: Carboxen/PDMS 
75 µm 
 
SPME 
 
A fibra era condicionada 
durante 10 minutos a 
240ºC antes de cada 
extracção 

Coluna capilar TC-FFAP 
(30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 
 
Programa de temperaturas: 
5 minutos a 35ºC até 105ºC 
a 25ºC/minuto 

240ºC Hélio 

LD:  
5 mmol/L 
 
Linearidade:  
5-200 mmol/L 
 
Reprodutibilidade: 
0,7% 

69 

GC 

600 µL do 
Headspace 
num frasco 
de 22 mL 

Acetonitri
lo 
 
100 µL a  
500 
mg/dL 

Derivatização a 
formato de metilo 
sob condições 
acídicas (100 µL 
de ácido sulfúrico) 
 
Agente de 
derivatização:  
metanol (100 µL) 

 44ºC 
110ºC 
 
250ºC 

Hidrogénio 

LD e LQ: 
10 mg/L 
 
Linearidade:  
Até 1000 mg/dL 
 
Precisão: 
2,2-8,1% 
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Tabela 19 (continuação). Resumo do método de determinação do ácido fórmico de alguns trabalhos consultados 
M
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interno Derivatização Extracção Condições 
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) 

G
ás

 d
e 
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Validação Fonte 

GC 
MS 

Sangue 
total 
 
Urina 
 

1,3,5-
tribromo-
benzeno 

Agente de 
derivatização: 
brometo de 
pentafluorobenzilo 

 

Coluna capilar DB-225 
(30 m x 0,32 mm x 0,25 µm) 
 
Programa de temperaturas: 
3 minutos a 50ºC até 220ºC 
a 10ºC/minuto 

220ºC 
 
“splitless” 
 

Hélio 

LD:  
0,02 mM 
 
Linearidade: 
0,05-5,0 mM 
 
Precisão: 
<10% 
 
Exactidão: 
<10% 
 
Recuperação: 
65% sangue total 
85% urina 
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GC 
FID 

Sangue 
total 
 
Urina 
 
0,5 mL num 
frasco de 
7,5 mL 

Acetonitri
lo 
 
20 µL a 
1 mg/mL 

Derivatização a 
formato de metilo 
sob condições 
acídicas  
(300 µL de ácido 
sulfúrico 98%) 
 
Agente de 
derivatização: 
metanol 
 (25 µL) 

Fibra: Carboxen/PDMS 
75 µm 
 
SPME 
 
10 minutos a 35ºC  
 

Coluna capilar Supelcowax 
10 
(30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 
 
Programa de temperaturas: 
3 minutos a 30ºC até 105ºC 
a 25ºC/minuto e até 145ºC a 
10ºC/minuto 

280ºC 
 
“splitless” 
seguido 
de “split” 
após  
90 s  

Hélio 

Recuperação: 
1,55% sangue total 
1,24% urina 
 
Linearidade: 
3,12-1000 mg/L 
 
LD: 
1,2 mg/L 
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Tabela 19 (continuação). Resumo do método de determinação do ácido fórmico de alguns trabalhos consultados 
M
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ct
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a 
Padrão 
interno Derivatização Extracção Condições 

In
je

ct
or

 e
 

de
te

ct
or

 
(te

m
pe

ra
tu

ra
) 

G
ás

 d
e 

ar
ra

st
e 

Validação Fonte 

GC 
FID 

Sangue 
total 
 
Urina 
 
0,5 mL num 
frasco de 
7,5 mL 
 

Acetonitri
lo 
 
20 µg 
 

Derivatização a 
formato de metilo 
sob condições 
acídicas 
(300 µL de ácido 
sulfúrico 98%) 
 
Agente de 
derivatização: 
metanol (20 mg)  
 
5 minutos a 35ºC 

Fibra: Carboxen/PDMS 
75 µm 
 
SPME 
 
10 minutos a 35ºC  
 
A fibra era condicionada 
durante 15 minutos 
antes de cada extracção

Coluna capilar Supelcowax 
10 
(30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 
 
Programa de temperaturas: 
3 minutos a 30ºC até 105ºC 
a 25ºC/minutos, até 145ºC a 
10ºC/minutos 

280ºC 
 
Injecção 
durante 1,5 
minutos 
 
“splitless” 
seguido de 
“split” após 
1,5 minutos 

Hélio 

Linearidade: 
3,12-1000 mg/L 
 
LD: 
1,2 mg/L 
 
CV: 
<3,3% 
 
Recuperação: 
1,55% sangue total 
1,24% urina 
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GC 
MS 

Água 
 
4 mL num 
frasco de 10 
mL 

[2H] 
formato 

Derivatização a 
formato de metilo 
sob condições 
acídicas 
(30 mg de ácido 
fosfórico 85%) 
 
Agente de 
derivatização: 
metanol (40 mg) 
 

Fibra: Carboxen/PDMS 
85 µm 
 
SPME 
 
20 minutos a 60ºC e 
250 rpm  
 
A fibra era condicionada 
durante 10 minutos a 
300ºC antes de cada 
extracção 
 

Coluna capilar HP-5 
(30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 
 
Isotérmica: 35ºC 
 
 

Automático 
 
250ºC 
 
Injecção 
durante 3 
minutos 
 
“split” 10:1 
 

Hélio 

Precisão: 
0,6% 
 
Linearidade: 
0,5-208,5 mg/L 
 
LD: 
0,176 mg/L 
 
Recuperação: 
0,08-0,2% 
 
LQ: 
0,529 mg/L 
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Tabela 19 (continuação). Resumo do método de determinação do ácido fórmico de alguns trabalhos consultados 
M
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Validação Fonte 

GC 
FID 

Sangue 
500 µL 
 
Tecido 
0,5 g 

Acetonitri
lo 
 
15 µL a 
0,197 M 

Derivatização a 
formato de metilo 
sob condições 
acídicas  
(250 µL de ácido 
sulfúrico) 
 
Agente de 
derivatização: 
metanol (15 µL)  
 
20 minutos à 
temperatura 
ambiente 

Headspace 

Coluna  DB-WAX 
(30 m x 0,53 mm) 
 
Programa de temperaturas: 
1 minuto a 35ºC até 100ºC a 
10ºC/minuto 
 

0,4-1,6 
mL de ar 
 
 

Azoto  75 

GC 
FID 

Urina 
 
0,5 mL num 
frasco de 20 
mL 

Acetonitri
lo 

Derivatização a 
etilformato sob 
condições acídicas  
(ácido sulfúrico) 
 
Agente de 
derivatização: 
etanol 
 
45 minutos a 55ºC 
 

Headspace 

Coluna capilar Supelcowax 
10 
(50 m x 0,32 mm) 
 

   55 

 



5.3.1 Reagentes 
 

Os reagentes utilizados foram: formato de metilo 95% (Fluka), acetona, 

acetonitrilo e metanol (Merck), ácido acético, ácido fórmico 98%, ácido fosfórico 98%, 

ácido sulfúrico concentrado, trifluoreto de boro/metanol a 10% e formato de sódio  (Sigma 

Aldrich). 

 

5.3.2 Cromatografia Gasosa/Detector de Ionização por Chama 
 

O cromatógrafo gasoso utilizado foi um Finnigan Focus GC (Thermo Electro 

Corporation), equipado com uma coluna da Varian, CP Wax 57 CB (25 m x 0,25 mm x 

0,20 µm). A temperatura do injector foi de 220ºC e a injecção ocorreu em modo “split” 

com uma razão de 1:7 e um fluxo de 11 mL/min. O gás de arraste utilizado foi o hélio a 

um fluxo constante de 1,5 mL/min. A eluição cromatográfica processou-se em condições 

isotérmicas com o forno a 33ºC, sendo a temperatura do FID 220ºC.  

 

5.3.3 Desenvolvimento do Método Analítico 
 

Uma vez que moléculas pouco voláteis e polares, como o ácido fórmico, devem 

ser previamente derivatizadas originando compostos mais voláteis e menos polares, 

recorreu-se à técnica de derivatização para aumentar a volatilidade do ácido fórmico, 

utilizando como reagente de derivatização o metanol. O metanol reage com o ácido 

fórmico originando formato de metilo, por uma reacção de esterificação entre um álcool e 

um ácido, produzindo um éster (Figura 16). Assim a molécula a quantificar não é o ácido 

fórmico mas o formato de metilo. Estas reacções necessitam de ser catalisadas por um 

ácido70,74 forte ou por um ácido de Lewis.76  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Reacção de derivatização do ácido fórmico com metanol43,77 

 

Inicialmente foram analisadas soluções padrão de formato de sódio e de formato 

de metilo, contudo sem incluir ainda o passo de derivatização. Posteriormente foram 
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preparadas soluções padrão após respectiva derivatização. Prepararam-se então 

soluções de formato de sódio, às quais também já foi adicionado metanol (20 µL)72,73,75 e 

ácido sulfúrico (300 µL),72,73 perfazendo um volume de 1 mL. Esta solução em seguida foi 

agitada em “vortex” e aquecida durante 5 minutos numa placa de aquecimento a 35ºC e a 

500 rpm, permitindo desta forma que se atingisse o equilíbrio entre as fases, gasosa e 

líquida, seguida da extracção por SPME e injecção.55,72,73  

As experiências seguintes já incluíam a adição de acetonitrilo, padrão interno 

utilizado na maioria dos trabalhos publicados anteriormente. 55,69,70,72,73,75 

Entretanto o formato de sódio utilizado para preparar as soluções padrão, foi 

substituído por ácido fórmico, após se verificar que a utilização de um ou do outro para a 

sua preparação era indiferente. O ácido sulfúrico foi também substituído por ácido 

fosfórico, que por sua vez foi substituído por uma solução metanólica de trifluoreto de 

boro a 10 % (trifluoreto de boro/metanol), por razões a seguir mencionadas.  

Paralelamente foi incluído no procedimento um aquecimento em bloco de 

alumínio, durante 15 minutos a 100ºC, de forma a assegurar as condições necessárias 

para que a reacção de derivatização ocorresse, tendo-se também aumentado a 

temperatura do período de equilíbrio das fases “headspace”-líquido e da extracção para 

40ºC, por uma questão prática de controlo da temperatura. 

Foram preparados brancos, soluções sem metanol e soluções só com trifluoreto 

de boro/metanol a 10%. 

As curvas de calibração inicialmente obtidas, ilustradas nas Figuras 17 e 18, 

apresentam um bom coeficiente de correlação, apesar da curva de calibração do ácido 

fórmico após derivatização com trifluoreto de boro/metanol, utilizando as condições 

descritas, apresentar um baixo valor de coeficiente de correlação (R2 = 0,9757) (Tabelas 

20 e 21). 

 

Tabela 20. Resultados obtidos após determinação de soluções padrão de formato de 

metilo (sem derivatização) 

Concentração FM 

(mg/L) 
Área FM/Área ACN 

0 0,088488 

5,37 0,154969 

53,7 0,383831 

107,4 0,763321 

268,5 1,907536 
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Formato de Metilo

y = 0,0067x + 0,0725
R2 = 0,997
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Figura 17. Curva de calibração do formato de metilo (sem derivatização) 

 

Tabela 21. Resultados obtidos após determinação de soluções padrão de ácido fórmico 

derivatizadas com trifluoreto de boro/metanol 

Concentração AF 

(mg/L) 
Área FM/Área ACN 

0 0,029376 

11,5 0,168865 

28 0,282792 

56 0,471057 

78,4 0,561286 

 

Ácido Fórmico

y = 0,0067x + 0,0713
R2 = 0,9757
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Figura 18. Curva de calibração do ácido fórmico após derivatização com trifluoreto de 

boro/metanol 

 

Posteriormente, prepararam-se padrões de ácido fórmico em urina. Para tal, a 1 

mL de urina com ácido fórmico, foram adicionados 20 µL de padrão interno (a 10 g/L) e 

300 µL de trifluoreto de boro/metanol a 10%. A solução obtida foi agitada em “vortex” e 

aquecida a 80ºC durante 10 minutos. Seguiram-se 5 minutos a 40ºC e a 200 rpm, período 

que permitiu alcançar o equilíbrio entre o “headspace” e a fase líquida da solução, que 

 80



posteriormente foi extraída a 40ºC, também com agitação a 200 rpm, durante 10 minutos, 

seguidos de desorção no injector do cromatógrafo durante 1 minuto.  

Entretanto, face aos resultados obtidos, optou-se por aumentar a gama de 

concentrações escolhidas para a curva de calibração e por aumentar o volume dos frasco 

de 4 mL, utilizados nas primeiras experiências e que permitem utilizar 1 mL da amostra 

para análise, para frascos de 15 mL, aumentando desse modo o volume de amostra para 

5 mL, quantidade de urina possível de obter em cada amostra (Fries et al (2009) utiliza 

frascos de 10 mL),74 o que permitiu melhorar a sensibilidade do método.  

A adição de agentes “salting-out”, tais como (NH4)2SO4 e/ou NaCl às soluções a 

analisar, com vista a melhorar a eficiência de extracção, foi preterida, pois no caso do 

composto a extrair da solução em análise, o formato de metilo, produto da reacção de 

derivatização, a adição de sais não melhora a eficiência da sua extracção a partir das 

amostras.73 Todos os tempos foram rigorosamente definidos. 

 

5.3.3.1 Derivatização do Ácido Fórmico 
 

Como já referido, o agente de derivatização utilizado neste trabalho foi o metanol, 
69,70,72,73,74,75,78,79 acompanhado de um catalisador, que pode ser um ácido70,74 forte (HCl ou 

H2SO4) ou um ácido de Lewis, por exemplo o trifluoreto de boro (BF3).76  

Neste trabalho, inicialmente optou-se pelo ácido sulfúrico, utilizado na maioria dos 

estudos,55, 70,72,73,75 de seguida pelo ácido fosfórico,74 e por último pelo ácido trifluoreto de 

boro na forma de solução metanólica a 10% (BF3/metanol 10% (m/m)).79 

O ácido de Lewis, trifluoreto de boro, é muito útil para formar ésteres pois catalisa 

reacções com bastante rapidez e que podem ser concluídas em poucos minutos.80 Os 

métodos de derivatização que envolvem esterificações com base neste ácido são 

amplamente aplicados em função da sua facilidade de uso.76 

É referido num trabalho de Fries et al (2009) que o ácido sulfúrico é prejudicial 

para a fibra Carboxen/PDMS, mesmo que a fibra não seja imersa no líquido e que a 

utilização de ácido fosfórico resulta num maior tempo de vida da fibra.74  

A utilização de ácido sulfúrico como catalisador apresenta, segundo alguns 

autores, desvantagens, nomeadamente o desgaste precoce da fibra de SPME,74 bem 

como o aumento não proporcional da área do pico do formato de metilo e do acetonitrilo 

(padrão interno).69 Contudo, apesar do ácido fosfórico ser menos agressivo para a fibra 

de SPME é também prejudicial. 

O trifluoreto de boro a 10% em metanol foi utilizado como agente de derivatização 

de ácidos gordos de lípidos no estudo publicado por Ribeiro et al (2009). O procedimento 

mais comum consiste na hidrólise e metilação dos ácidos gordos combinados, originando 
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os seus respectivos metilésteres, na presença de um catalisador ácido, como o trifluoreto 

de boro.79 

O aquecimento em bloco de alumínio, durante 15 minutos a 100ºC, condição 

utilizada inicialmente no estudo em desenvolvimento, foi baseada no trabalho de Ribeiro 

et al (2009) (90ºC durante 10 minutos).79 Já um trabalho realizado por Yasugi et al (1992), 

que utilizava o etanol como agente de derivatização, para determinar o ácido fórmico na 

urina, aquecia 1 mL de urina a 60ºC durante 30 minutos após a adição de 1 mL de ácido 

sulfúrico e 2 mL de etanol, para que ocorresse a etilesterificação.53 Em outro trabalho 

realizado por Sokoro et al (2007), foi desenvolvido um método para a determinação 

quantitativa de ácido fórmico endógeno no plasma e sangue total, por GC com detecção 

por FID. Para tal, a 200 µL de amostra colocados num frasco de 1 mL, eram adicionados 

50 µL de uma solução de etanol aquosa a 10%, como agente de derivatização, formando-

se formato de etilo através da adição de ácido sulfúrico concentrado (200 µL) como 

catalisador, igualmente seguida de aquecimento num banho de água a 60ºC durante 15 

minutos.81  

Posteriormente, seleccionado o agente de derivatização e o catalisador, foram 

determinados a temperatura e tempo da reacção de derivatização do ácido fórmico, após 

terem sido testadas várias condições.  

Foi realizada a experiência de variar a temperatura a que ocorria a reacção de 

derivatização. Testaram-se as temperaturas de 80ºC, 90ºC e 100ºC. Verificou-se que à 

temperatura de 80ºC correspondia o maior valor da razão entre as áreas dos picos do 

formato de metilo e o padrão interno, tendo sido seleccionado esse valor de temperatura. 

Após seleccionada a temperatura foi também avaliado o tempo da reacção de 

derivatização do ácido fórmico com trifluoreto de boro em metanol a 10%.  

As razões entre a área do pico do formato de metilo e do acetonitrilo obtidas foram 

calculadas, após a reacção de derivatização do ácido fórmico ocorrer durante 3, 6, 13, 

19, 25 e 40 minutos. Foi escolhido como tempo de reacção de derivatização a duração de 

10 minutos, intervalo de tempo que se aproxima dos 13 minutos, tempo de reacção de 

derivatização que proporcionou a melhor razão entre as áreas obtida, escolha que teve 

também em consideração o contributo da duração da reacção de derivatização no tempo 

total necessário para a análise de cada amostra. 
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5.3.3.2 Microextracção em Fase Sólida do Formato de Metilo 
 

A SPME é uma técnica desenvolvida por Pawliszyn et al (1990) que integra a 

amostragem, a extracção, a concentração e a introdução da amostra num único 

procedimento73 e que apresenta também a vantagem de não requerer a utilização de 

solventes. 

As condições de extracção por SPME foram seleccionadas com base em estudos 

anteriores (35ºC durante 10 minutos),55,72,73 tendo-se posteriormente aumentado a 

temperatura para 40ºC por questões práticas como já referido.  

A fibra utilizada no estudo foi uma fibra de 65 µm, de PDMS/DVB. Outros 

trabalhos utilizavam por exemplo as fibras de Carboxen/PDMS de 75 µm69,72,73 e 85 µm,74 

contudo a fibra seleccionada, segundo a experiência obtida noutros trabalhos,82 traduziu-

se em melhores resultados dos cromatogramas obtidos. 

 

5.3.3.3 Identificação do Formato de Metilo, Acetonitrilo e Metanol por Cromatografia 
Gasosa e Detector de Ionização por Chama   
 

Para identificação do formato de metilo, acetonitrilo e metanol, foram injectadas 

soluções padrão dos compostos individualmente no GC/FID nas condições previamente 

definidas. 

Soluções padrão de acetonitrilo, o padrão interno, foram injectadas no 

cromatógrafo e o composto foi identificado através do tempo de retenção (4,3 minutos). O 

pico cromatográfico referente ao metanol (MeOH) surge por volta dos 3 minutos. Como o 

agente de derivatização é adicionado numa concentração bastante superior, o pico 

correspondente apresenta uma área maior. O tempo de retenção para o formato de 

metilo é 1,8 minutos. 

Foram também analisados brancos, preparados com água à qual era adicionado o 

padrão interno, segundo o método desenvolvido, o qual podia incluir ou não a adição do 

catalisador/agente de derivatização seleccionado, o que permitiu observar quais os picos 

dos cromatogramas correspondentes a contaminantes presentes na solução de trifluoreto 

de boro/metanol (Figuras 19 e 20).  

Urina adicionada de padrão interno foi também submetida ao método 

desenvolvido, com excepção da adição do trifluoreto de boro/metanol. O cromatograma 

obtido está representado na Figura 21. 
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ACN 

Figura 19. Cromatograma de um branco (água) sem adição de trifluoreto de boro/metanol 

e com adição de padrão interno 

 

 

Metanol 

ACN 

Figura 20. Cromatograma de um branco (água) após adição de trifluoreto de 

boro/metanol e padrão interno 
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ACN 

Figura 21. Cromatograma de uma urina sem adição de trifluoreto de boro/metanol e com 

adição de padrão interno 

 

As Figuras 22 e 23 ilustram dois cromatogramas obtidos após adição de ácido 

fórmico a urina, nas concentrações finais de 5 e 50 mg/L, analisadas pelo método 

desenvolvido.  

 

 

Metanol 

ACN 

FM 

Figura 22. Cromatograma de uma amostra de urina fortificada com ácido fórmico (5 mg/L) 
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Metanol 

ACN 
FM 

Figura 23. Cromatograma de uma amostra de urina fortificada com ácido fórmico (50 

mg/L) 

 

O ácido acético e a acetona são compostos que podem surgir na urina83 

resultantes, por exemplo, do metabolismo do etanol ou em casos de cetose, 

respectivamente. Foi levantada a questão se eventualmente alguns dos picos observados 

nos cromatogramas obtidos a partir de amostras de urina analisadas pelo método 

adoptado poderiam corresponder a estes compostos. Nas Figuras 24, 25 e 26 

representam-se, respectivamente, um cromatograma de uma solução padrão de ácido 

acético, de uma solução padrão de acetona e de uma solução padrão de ambos os 

compostos, após aplicação do método desenvolvido, com o objectivo de identificar alguns 

picos observados e que eventualmente representariam estes compostos. 

Comparativamente ao tempo de retenção do formato de metilo, observado nos 

cromatogramas anteriores, tanto o acetato de metilo (formado a partir da reacção entre o 

ácido acético e o metanol) como a acetona (que não é derivatizada) apresentam um 

maior tempo de retenção mas muito próximo do formato de metilo, seguindo-se um logo 

após o outro (aos 2 minutos aproximadamente) (Figura 26). Após um estudo mais 

aprofundado este método poderá também ser aplicado na determinação, por exemplo, do 

ácido acético na urina. 
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Metanol 

Acetato 
de metilo 

ACN 

Figura 24. Cromatograma de uma solução padrão de ácido acético após derivatização 

com metanol (100 mg/L) 

 

 

Metanol 

A 
c 
e 
t 
o 
n 
a 

ACN 

Figura 25. Cromatograma de uma solução padrão de acetona após derivatização com 

metanol (200 mg/L) 
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Metanol 

Acetato 
de metilo 

A 
c 
e 
t 
o 

ACN n 
a 

Figura 26. Cromatograma de uma solução padrão de ácido acético e acetona após 

derivatização com metanol (50 mg/L) 

 
5.3.3.4 Procedimento Analítico Adoptado para o Doseamento de Ácido Fórmico na 
Urina 
 

O procedimento final adoptado, utilizado na determinação do ácido fórmico nas 

urinas controlo e nas urinas dos trabalhadores expostos ao formaldeído, foi o seguinte: 

 

1. colocar 4680 µL de urina num frasco de 15 mL apropriado para SPME 

2. adicionar 20 µL de acetonitrilo (padrão interno) a 10 g/L  

3. adicionar 300 µL de trifluoreto de boro/metanol a 10% 

4. colocar uma barra magnética de 1 cm 

5. agitar em “vortex” durante 10 segundos 

6. aquecer num bloco de alumínio a 80ºC durante 10 minutos (reacção de 

derivatização) 

7. permitir o equilíbrio do “headspace” a 40ºC durante 5 minutos com agitação a 200 

rpm   

8. extrair por SPME (PDMS/DVB de 65 µm) a 40ºC durante 10 minutos com agitação 

a 200 rpm  

9. desorção durante 1 minuto no injector a 220ºC  

10.  eluição durante 5 minutos 

11.  condicionar a fibra durante 10 minutos a 250ºC entre cada determinação 
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A Figura 27 esquematiza o procedimento adoptado. 

 

 
Figura 27. Esquema do procedimento analítico 

 

5.3.4 Validação do Método 
 

De forma a confirmar que o método em questão apresenta um bom desempenho 

foram determinados os seguintes parâmetros: 

 

1. Limite de detecção e limite de quantificação 

O LD é a menor concentração do analito que pode ser detectado pelo método 

com confiança. O LQ é a menor concentração do analito que pode ser determinada com 

um nível aceitável de precisão.  

Para avaliação do LD e do LQ determinaram-se em triplicado concentrações de 

ácido fórmico de 1 e 2 mg/L em água e urina. Para efeitos de cálculos foi considerada a 

concentração de 1 mg/L em água. Para cada triplicado, determinaram-se entre 4-5 áreas 

da linha de base. A Tabela 22 apresenta os resultados obtidos. Considerou-se o LD e o 

LQ como 3 e 10 vezes respectivamente a razão entre o ruído e o sinal obtido para a 

concentração de 1 mg/L. Obtiveram-se um LD de 0,41 mg/L e um LQ de 1,36 mg/L. 
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Tabela 22. Dados para o cálculo do limite de detecção e do limite de quantificação 

 1 2 3 

Área FM / 

Área ACN 
0,0250 0,0236 0,0165 

Área linha base / 

Área ACN 0,
00

16
 

0,
00

21
 

0,
00

31
 

0,
00

21
 

0,
00

25
 

0,
00

33
 

0,
00

22
 

0,
00

44
 

0,
00

28
 

0,
00

30
 

0,
00

18
 

0,
00

40
 

0,
00

43
 

0,
00

38
 

Média de cada 

linha base 
0,0023 0,0031 0,0034 

Média FM 0,0217 
 

Média linhas bases 0,0030 
 

Sinal linha base / 

Sinal FM 
0,1364 

 

2. Precisão 

A repetibilidade foi a medida utilizada para determinar a precisão, indicada em 

termos de coeficiente de variação (CV) (desvio padrão/média*100). 

A repetibilidade foi calculada com base em 5 determinações da mesma urina 

adicionada de 10 mg/L de ácido fórmico. Foram obtidos os resultados apresentados na 

Tabela 23.  

 

Tabela 23. Dados para o cálculo da precisão (10 mg/L) 

 Área FM/Área ACN 

1 0,1084 

2 0,1020 

3 0,0978 

4 0,0885 

5 0,1063 

Média 0,1006 

Desvio padrão 0,0079 

 

O valor do CV (7,8%) calculado após a determinação da média e do desvio 

padrão da razão das áreas do formato de metilo e do acetonitrilo, não ultrapassou os 

10% normalmente aceites.  

Foi também calculada a repetibilidade com base em 3 determinações da mesma 

urina adicionada de 50 mg/L de ácido fórmico. Foram obtidos os resultados apresentados 

na Tabela 24.  
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Tabela 24. Dados para o cálculo da precisão (50 mg/L) 

 Área FM/Área ACN 

1 0,2420 

2 0,2708 

3 0,2851 

Média 0,2660 

Desvio padrão 0,0220 

 

Para esta concentração, a média da razão das áreas do formato de metilo e do 

acetonitrilo foi 0,2660 ± 0,0220, o que origina um CV igual a 8,2%, valor que também não 

ultrapassa os 10% normalmente aceites.  

 

3. Linearidade 

Nas condições testadas verificou-se a existência de uma relação linear entre o 

teor da substância a analisar na solução padrão e a magnitude do sinal produzido pelo 

instrumento de medição entre 5 mg/L e 2000 mg/L. 

A curva de calibração para este método foi determinada em água. Foram 

realizadas determinações em 5 dias, o que permitiu também fazer um estudo “inter-day”. 

Os resultados obtidos apresentam-se nas Tabelas 25 a 29. 

 

Tabela 25. Relação entre a área do pico do formato de metilo e do padrão interno 

referente a diferentes concentrações de soluções padrão de ácido fórmico – dia 1 

 Área FM/Área ACN 

Branco 0,0336 

5 mg/L 0,0651 

10 mg/L 0,0916 

50 mg/L 0,3104 

100 mg/L 0,6223 

500 mg/L 3,4671 

1000 mg/L 7,4739 

2000 mg/L 14,8849 
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Tabela 26. Relação entre a área do pico do formato de metilo e do padrão interno 

referente a diferentes concentrações de soluções padrão de ácido fórmico – dia 2 

 Área FM/Área ACN 

Branco 0,0315 

5 mg/L 0,0661 

10 mg/L 0,1111 

50 mg/L 0,4237 

100 mg/L 0,7914 

500 mg/L 3,8830 

1000 mg/L 7,4058 

2000 mg/L 13,6536 

 

Tabela 27. Relação entre a área do pico do formato de metilo e do padrão interno 

referente a diferentes concentrações de soluções padrão de ácido fórmico – dia 3 

 Área FM/Área ACN 

Branco 0,0330 

5 mg/L 0,0594 

10 mg/L 0,1105 

50 mg/L 0,4507 

100 mg/L 0,8585 

500 mg/L 4,3262 

1000 mg/L 8,2316 

2000 mg/L 17,2134 

 

Tabela 28. Relação entre a área do pico do formato de metilo e do padrão interno 

referente a diferentes concentrações de soluções padrão de ácido fórmico – dia 4 

 Área FM/Área ACN 

Branco 0,0397 

5 mg/L 0,0535 

10 mg/L 0,1026 

50 mg/L 0,3966 

100 mg/L 0,8273 

500 mg/L 4,3535 

1000 mg/L 8,1762 

2000 mg/L 16,1398 
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Tabela 29. Relação entre a área do pico do formato de metilo e do padrão interno 

referente a diferentes concentrações de soluções padrão de ácido fórmico – dia 5 

 Área FM/Área ACN 

Branco 0,0284 

5 mg/L 0,0572 

10 mg/L 0,0771 

50 mg/L 0,3426 

100 mg/L 0,6304 

500 mg/L 3,1170 

1000 mg/L 6,3560 

2000 mg/L 12,3931 

 

A Tabela 30 sumariza os resultados da relação entre a área do pico do formato de 

metilo e do padrão interno referentes às diferentes concentrações do analito infectadas 

nos 5 dias.   

 

Tabela 30. Resultados obtidos para a determinação da linearidade do método em 5 dias 

diferentes e média, desvio padrão e coeficiente de variação respectivos 

Área FM/Área ACN 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 

(m
g/

L)
 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

Média 

(M) 

Desvio 

padrão 

(DP) 

CV (%) 

(DP/M*100)

Branco 0,0336 0,0315 0,0330 0,0397 0,0284 0,0332 0,0041 12,39 

5 0,0651 0,0661 0,0594 0,0535 0,0572 0,0603 0,0053 8,81 

10 0,0916 0,1111 0,1105 0,1026 0,0771 0,0986 0,0144 14,61 

50 0,3104 0,4237 0,4507 0,3966 0,3426 0,3848 0,0577 14,99 

100 0,6223 0,7914 0,8585 0,8273 0,6304 0,7460 0,1118 14,99 

500 3,4671 3,8830 4,3262 4,3535 3,1170 3,8294 0,5392 14,08 

1000 7,4739 7,4058 8,2316 8,1762 6,3560 7,5287 0,7594 10,09 

2000 14,8849 13,6536 17,2134 16,1398 12,3931 14,8570 1,9182 12,91 

 

Verifica-se que para todas as concentrações estudadas o CV é inferior a 15%. A 

partir das médias da razão da área do pico de formato de metilo e de acetonitrilo, para 

cada uma das concentrações analisadas, construiu-se a seguinte curva de calibração 

com a recta Y = 0,0074 (±0,0001) X + 0,037 (±0,133), que permite determinar as 

concentrações de ácido fórmico nas urinas analisadas e que apresenta um bom 

coeficiente de correlação (R2=0,9999) (Figura 28). 

 93



 

Y = 0,0074 x + 0,037 
R2 = 0,9999 

Figura 28. Curva de calibração do ácido fórmico 

 

4. Exactidão  

Para a determinação da exactidão do método foi calculada a % de recuperação. A 

partir da curva de calibração (Figura 28) calculou-se a concentração observada em 

função da razão área de formato de metilo/área acetonitrilo (Tabela 31). 
 

Tabela 31. Cálculo das concentrações observadas para cada dia com base na curva de 

calibração do ácido fórmico (* valor não considerado) 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 

es
pe

ra
da

 

Concentração observada 

M
éd

ia
 

(M
) 

D
es

vi
o 

P
ad

rã
o 

(D
P)

 

C
V

 

(D
P

/M
*1

00
) 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5    

10 mg/L 7,37 10,02 9,94 8,87 * 9,05 1,23 13,64 

50 mg/L 36,95 52,26 55,91 48,60 41,30 47,00 7,80 16,59 

100 mg/L 79,09 101,95 111,01 106,80 80,19 95,81 15,11 15,77 

500 mg/L 463,53 519,74 579,62 583,31 416,22 512,48 72,87 14,22 

1000 mg/L 1004,98 995,78 1107,38 1099,89 853,92 1012,39 102,62 10,14 

2000 mg/L 2006,47 1840,08 2321,14 2176,06 1669,74 2002,70 259,22 12,94 

 

Na Tabela 32 apresentam-se os valores de recuperação do ácido fórmico 

calculados (concentração observada / concentração esperada x 100). Verifica-se que as 

recuperações médias se encontram dentro dos limites aceitáveis (entre 90-110%). 
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Tabela 32. Recuperação média calculada a partir da relação entre a concentração 

esperada e a observada em 5 dias diferentes (* valor não considerado) 
 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5  

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
es

pe
ra

da
 

(m
g/

L)
 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
ob

se
rv

ad
a 

(m
g/

L)
 

%
 re

cu
pe

ra
çã

o 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
ob

se
rv

ad
a 

(m
g/

L)
 

%
 re

cu
pe

ra
çã

o 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
ob

se
rv

ad
a 

(m
g/

L)
 

%
 re

cu
pe

ra
çã

o 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
ob

se
rv

ad
a 

(m
g/

L)
 

%
 re

cu
pe

ra
çã

o 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
ob

se
rv

ad
a 

(m
g/

L)
 

%
 re

cu
pe

ra
çã

o 

Média 

(mg/L) 

 

%
 re

cu
pe

ra
çã

o 

10 7,37 74 10,02 100 9,94 99 8,87 89 * * 9,05 90 

50 36,95 74 52,26 105 55,91 112 48,60 97 41,30 83 47,00 94 

100 79,09 79 101,95 102 111,01 111 106,80 107 80,19 80 95,81 96 

500 463,53 93 519,74 104 579,62 116 583,31 117 416,22 83 512,48 102 

1000 1004,98 100 995,78 100 1107,38 111 1099,89 110 853,92 85 1012,39 101 

2000 2006,47 100 1840,08 92 2321,14 116 2176,06 109 1669,74 83 2002,70 100 

 

5. Linearidade de resposta avaliada em urina fortificada 

Também foram realizadas experiências que permitiram a construção de curvas de 

calibração a partir dos resultados obtidos após a preparação de soluções padrão de ácido 

fórmico em urina. Os resultados obtidos apresentam-se nas Tabelas 33-35 e as curvas 

de calibração respectivas, nas Figuras 29-31. Foram construídas 3 curvas de calibração a 

partir dos resultados obtidos em 3 dias diferentes e com base nas mesmas 

concentrações utilizadas para o estudo da linearidade em água (para a construção das 

curvas de calibração foi descontado o valor do branco): 

 

Tabela 33. Linearidade do método avaliada em urinas fortificadas com diferentes 

concentrações de ácido fórmico – dia 1 

  Área FM / Área ACN (ÁreaFM/ÁreaACN)urina fortificada – (ÁreaFM/ÁreaACN)urina branco 

5 mg/L 0,1234 0,009 

10 mg/L 0,1574 0,043 

50 mg/L 0,3032 0,1887 

100 mg/L 0,5116 0,3972 

500 mg/L 2,0673 1,9529 

1000 mg/L 3,9875 3,8731 

2000 mg/L 8,0908 7,9763 
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Curva de Calibração (Urina - Dia 1)
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Figura 29. Curva de calibração em urina – dia 1 

 

Tabela 34. Linearidade do método avaliada em urinas fortificadas com diferentes 

concentrações de ácido fórmico – dia 2 

 Área FM / Área ACN (ÁreaFM/ÁreaACN)urina fortificada – (ÁreaFM/ÁreaACN)urina branco 

5 mg/L 0,1826 0,0172 

10 mg/L 0,2002 0,0347 

50 mg/L 0,3226 0,1571 

100 mg/L 0,7552 0,5897 

500 mg/L 2,7929 2,6275 

1000 mg/L 6,4376 6,2721 

2000 mg/L 11,5997 11,4342 

 

Curva de Calibração (Urina - Dia 2)
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Figura 30. Curva de calibração em urina – dia 2 
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Tabela 35. Linearidade do método avaliada em urinas fortificadas com diferentes 

concentrações de ácido fórmico – dia 3 

 Área FM / Área ACN (ÁreaFM/ÁreaACN)urina fortificada – (ÁreaFM/ÁreaACN)urina branco 

5 mg/L 0,1278 -0,0181 

10 mg/L 0,2035 0,0576 

50 mg/L 0,3948 0,2489 

100 mg/L 0,5618 0,4159 

500 mg/L 2,9354 2,7896 

1000 mg/L 6,5329 6,3871 

2000 mg/L 11,7494 11,6035 

 

Curva de Calibração (Urina - Dia 3)

y = 0,0059x - 0,0247
R2 = 0,9974
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Figura 31. Curva de calibração em urina – dia 3 

 

Verifica-se que as rectas de calibração obtidas nos três dias de estudo 

apresentam um coeficiente de correlação superior a 0,99. Comparativamente ao declive 

apresentado pelas curvas de calibração determinadas a partir de soluções de ácido 

fórmico aquosas, as curvas de calibração das Figuras 29-31 apresentam declives 

inferiores.  
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5.3.5 Colheita de Urinas Controlo e de Trabalhadores Expostos ao Formaldeído 
 

A amostra biológica seleccionada para a avaliação da exposição de trabalhadores 

ao formaldeído foi a urina. A urina apresenta algumas vantagens comparativamente a 

outras matrizes biológicas, vantagens mencionadas em alguns dos trabalhos referidos 

em seguida. 

Assim, a colheita de urina é mais acessível para o indivíduo que providencia a 

amostra, não é invasiva, coloca um risco mínimo quanto ao contágio de doenças 

infecciosas para os investigadores e dadores e fornece um volume suficiente para 

múltiplos ensaios e pesquisas futuras.84 Também, numa perspectiva futura de aplicação 

deste trabalho na monitorização de trabalhadores, facilita a sua concretização na prática 

do dia-a-dia. 

Zhang et al (2007), numa análise referente a um estudo de metabonómica em 

urina de rato por GC/MS, referem que o sangue e a urina são as amostras mais 

frequentemente utilizadas, mas que em comparação com o sangue, a urina permite uma 

colheita não invasiva,85 aspectos também referidos por Jiye et al (2008), num trabalho 

semelhante que incluiu além da urina de rato, urina humana.86 Saude et al (2007), num 

ensaio que avaliou a estabilidade da urina para estudos metabonómicos e Pasikanti et al 

(2008) noutro estudo similar,87 referem igualmente a urina como matriz de eleição para 

alguns estudos. 

Os estudos metabonómicos (análises globais, sem alvos específicos, dos 

metabolitos endógenos de tecidos e fluidos biológicos) realizados demonstram que o 

ácido fórmico é um dos metabolitos presente na urina. Os metabolitos endógenos 

incluem ácidos orgânicos, aminoácidos, aminas, açúcares, esteróides, bases e ácidos 

nucleicos e outras substâncias que são intermediários no metabolismo celular.87  

Além de confirmar a presença do ácido fórmico na urina, é conjuntamente 

importante ter uma ideia da constância dos seus níveis no mesmo indivíduo e entre 

indivíduos. Como já referido os níveis urinários de ácido fórmico sofrem alguma 

variabilidade. Outro aspecto a ter em conta é a sua estabilidade na urina após a colheita.  

Trabalhos realizados por Schiwara et al (1992) referem que as concentrações de 

ácido fórmico não são estáveis em amostras de urina armazenadas à temperatura 

ambiente, durante um período de sete dias, excepto quando é adicionado ácido acético 

concentrado ou timol em isopropanol. Segundo os mesmos autores, o ácido fórmico pode 

aumentar ou diminuir na urina devido a contaminação bacteriana. As bactérias 

Enterococci spp e E. coli produzem ácido fórmico em condições anaeróbias a valores de 

pH superiores a 6,0. Em amostras de urina armazenadas à temperatura ambiente, a E. 
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coli causa uma diminuição do ácido fórmico, sendo o ácido cítrico, o principal substrato 

que origina ácido fórmico por acção destas bactérias.88 

O estudo de Saude et al (2007) além de determinar alguns metabolitos presentes 

na urina, também desenvolve um estudo da estabilidade dos mesmos nessa matriz após 

a sua colheita, estudo que envolveu a análise de duas urinas, uma feminina e uma 

masculina. Os compostos presentes na urina humana identificados neste estudo e onde o 

formato está incluído, estão especificados na Tabela 36.  

 

Tabela 36. Metabolitos presentes na urina humana83 

  
 

No mesmo estudo foram observadas diferenças qualitativas e quantitativas nos 

metabolitos que se alteraram para ambas as amostras ao longo de um período de 4 

semanas. Dos 55 metabolitos que foram escolhidos para o estudo da estabilidade da 

urina feminina, o formato, entre outros compostos (acetato, benzoato, creatina, glicina, 

lactato, malonato, succinato e trimetilamina) aumentou, enquanto alguns metabolitos 

(creatinina, ureia, guanidinoacetato, hipurato e citrato) diminuíram ao longo das quatro 

semanas. Na urina masculina, apenas se verificou a alteração da concentração de forma 

significativa após o armazenamento à temperatura ambiente (22ºC) durante 4 semanas, 

de alguns metabolitos (creatinina, creatina, e fenilacetilglicina).83 

A Tabela 37 mostra as alterações das concentrações nos metabolitos urinários da 

urina feminina após um período de 4 semanas de armazenamento à temperatura 
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ambiente (22ºC) em função do tipo de tratamento prévio (sem tratamento, após 

centrifugação, após filtração e após adição de diferentes concentrações de um 

conservante).83 

Verifica-se que a concentração de formato inicial (0,22 mM ou 10,12 mg/L) se 

mantém, independentemente do tipo de tratamento efectuado e que após o período de 

armazenamento à temperatura ambiente, a urina filtrada assim como a urina à qual foi 

adicionada a menor concentração de conservante foram as que apresentaram menos 

alterações. 

 

Tabela 37. Variação das concentrações dos metabolitos urinários da urina feminina após 

um período de 4 semanas de armazenamento à temperatura ambiente83 

 
 

A Tabela 38, por sua vez, apresenta a variação das concentrações dos 

metabolitos da urina feminina sem qualquer tipo de tratamento em relação ao método de 

armazenamento, ao longo do período de 4 semanas. Ambas as amostras de urina 

referentes aos sexos feminino e masculino, armazenadas à temperatura ambiente 

durante 4 semanas apresentaram alterações significativas nalguns metabolitos. O 

armazenamento da urina no frigorífico (4ºC) resultou numa ligeira redução no grau de 

alterações dos metabolitos, mas o armazenamento, após congelação (-80ºC), 

providenciou as urinas com um perfil de metabolitos, que melhor reflectiu as suas 

concentrações originais, isto comparando com os resultados obtidos a partir das urinas 

sem tratamento. As urinas sem qualquer tratamento que sofreram ciclos repetidos de 

congelamento/descongelamento durante 4 semanas apresentaram um grau intermediário 
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de alteração nos metabolitos, quando comparadas com as urinas sem tratamento 

armazenadas à temperatura ambiente e após congelação.83 

 

Tabela 38. Variação das concentrações dos metabolitos urinários da urina feminina após 

um período de 4 semanas sob diferentes condições de armazenamento83 

 
 

No estudo de Saude et al (2007) é referido que as bactérias produzem ácido 

fórmico a partir do substrato citrato. Os resultados obtidos para a urina feminina sem 

tratamento demonstraram um elevado aumento da concentração de ácido fórmico com 

uma redução do teor do metabolito citrato. A correlação entre o aumento de 

concentrações de formato e a diminuição de concentrações de citrato na urina feminina 

armazenada durante 4 semanas sugere a presença de actividade bacteriana.83  

O formato e outros compostos (acetato, lactato e succinato) aumentam 

significativamente durante o metabolismo bacteriano em meios onde substratos de 

hidratos de carbono estão presentes. O estudo demonstrou que estes metabolitos 

aumentam ao longo do tempo e que diferentes métodos de preparação das amostras e 

armazenamento têm um efeito na redução da quantidade de alterações que podem 

ocorrer a nível dos metabolitos da urina.83 

As diferenças no grau de alterações dos metabolitos, entre as urinas masculina e 

feminina ao longo do tempo, bem como o número de metabolitos que sofrem alterações, 

são possivelmente devidas às diferenças no grau de contaminação bacteriana.  

É possível que as diferenças entre o tracto urinário masculino e feminino permitam uma 

maior cultura bacteriana e contaminação da urina em pacientes do sexo feminino.83 

Como as amostras de urina, neste estudo, foram colhidas apenas a partir de um 

indivíduo masculino e um feminino, ambos voluntários, devido às variações biológicas 

observadas na urina, um outro estudo mais alargado, seria benéfico, isto é, um estudo 

onde um maior número de amostras de indivíduos fossem recolhidas e o efeito da 

variabilidade biológica no grau de alterações metabólicas nas urinas armazenados ao 
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longo do tempo possa ser determinada.83 Apesar das limitações, este estudo permite ter 

uma ideia da estabilidade na urina do composto em estudo, o ácido fórmico. À luz deste 

trabalho, as melhores alternativas para conservar as amostras colhidas parecem ser ou a 

refrigeração ou o congelamento, tal como na maioria dos casos, não sendo necessário 

qualquer tipo de tratamento prévio. 

O estudo de Pasikanti et al (2008) também investiga a influência da preparação 

das amostras no perfil de metabolitos presentes em amostras de urina de humanos 

saudáveis.87 Neste trabalho chegou-se à conclusão que o armazenamento de amostras 

de urina humana à temperatura ambiente (22ºC) ou a 4ºC, com ou sem conservante 

(azida de sódio) demonstrou ter um efeito significativo sobre as alterações sofridas pelos 

metabolitos na urina ao longo do tempo (4 semanas). As amostras de urina armazenadas 

a -80ºC, por outro lado, apresentaram o perfil metabólico que melhor reflectia as 

concentrações originais dos metabolitos,87 resultados concordantes com os anteriores. 

Assim, com base nos trabalhos anteriores, optou-se por no presente estudo, após 

a colheita, conservar as amostras de urina objecto de análise no frio (4ºC), sempre que a 

sua análise não podia ser realizada logo em seguida. Esta condição foi também 

assegurada quer durante o seu transporte, quer após a colheita até a altura da respectiva 

recolha, quando caso disso.  

Outro aspecto a ser considerado quando se trabalha com urina, é que os valores 

urinários obtidos devem ser corrigidos em função da sua concentração/diluição,39 por 

exemplo, através da determinação da densidade específica respectiva. 

A densidade específica representa a proporção relativa dos componentes sólidos 

dissolvidos na unidade de volume de uma determinada amostra de urina, que reflecte o 

grau relativo de concentração ou de diluição da mesma.89 A densidade específica da 

urina também pode ser definida pela razão entre a densidade da urina e a densidade da 

água. A densidade específica varia de acordo com a massa total de solutos, a qual 

depende não apenas do número de partículas presentes, mas também do seu PM, sendo 

por isso mais afectada pela presença de moléculas pesadas como glicose, albumina, 

fosfatos, sulfatos e metais pesados, do que por compostos de baixo PM, tais como sódio, 

cloreto e ureia.84 

Um estudo que comparava a densidade específica e o teor em creatinina para 

corrigir concentrações urinárias de hormonas reprodutivas, refere que a densidade 

específica pode desempenhar, bem como a creatinina, a correcção que permite ajustar 

as concentrações de hormonas urinárias.84 Nesse estudo, não houve diferenças 

significativas entre a correcção por densidade específica e a correcção por creatinina 

versus as correlações séricas para qualquer análise.84 

 102



O estudo em causa refere a utilização da densidade específica como uma  

alternativa à creatinina para a correcção da concentração de hormonas urinária. Ambos 

os métodos apresentam uma alta correlação com os valores das hormonas no soro. No 

entanto, a correcção por densidade específica oferece várias vantagens práticas sobre a 

creatinina. Dadas estas vantagens, os autores recomendam a densidade específica como 

uma alternativa para o ajuste das concentrações urinárias dos metabolitos de hormonas 

esteróides.84 

Previamente à sua análise cromatográfica foi determinada a respectiva densidade 

específica recorrendo a tiras teste “Combi-Screen”. O teste “Combi-Screen”, para 

diagnósticos in vitro, baseia-se em tiras teste para a determinação rápida de vários 

parâmetros em urina, nomeadamente a densidade específica. Este parâmetro permite 

avaliar a concentração/diluição da urina. Os valores determinados a partir das tiras, 

podem variar entre 1,000 (urina diluída) e 1,030 (urina concentrada). O teste baseia-se 

numa alteração da cor do reagente desde azul esverdeado até amarelo esverdeado, 

dependendo da concentração de iões da urina. A determinação da densidade específica 

por este método é bastante prática, rápida e económica. 

Estabelecidas todas as condições de armazenamento e pré-tratamento das 

amostras de urina, procedeu-se à sua colheita. 

Neste trabalho foram ao todo colhidas 62 urinas, 31 urinas controlo, fornecidas por 

voluntários e 31 urinas de trabalhadores. O grupo controlo foi constituído por indivíduos 

não expostos ao formaldeído (em ambientes ocupacionais) e teve como função permitir 

avaliar, por comparação, se as concentrações do seu metabolito ácido fórmico obtidas no 

grupo dos trabalhadores, seriam ou não distintas de forma significativa do grupo alvo 

deste estudo. Enquanto as urinas controlo foram recolhidas em diferentes alturas do dia, 

em dias seleccionados ao acaso, a altura da colheita das urinas dos trabalhadores foi 

previamente seleccionada, tendo em conta os objectivos do trabalho. 

É sabido que para alguns compostos o tempo de amostragem é crítico, pois após 

exposição o composto, ou os seus metabolitos, podem ser rapidamente eliminados do 

organismo, podendo a amostra biológica ser colhida durante a exposição, no final do 

período de exposição ou previamente ao início do turno seguinte, 39 conforme o que 

melhor se adapte à situação em causa. 

Ao contrário do seu precursor, o formaldeído, que é rapidamente metabolizado e 

eliminado do sangue em 1-2 minutos,3,7,8,10 o ácido fórmico acumula-se no organismo.20 O 

ácido fórmico apresenta, como já foi referido, um tempo de semi-vida de 3,5 horas.25 A 

eliminação do ácido fórmico é um processo lento, ou seja, em casos de exposição ao 

próprio ácido fórmico, a sua semi-vida longa favorece a colheita tardia de amostras de 

urina na monitorização biológica de trabalhadores expostos ocupacionalmente, 
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característica que também suporta a sua aplicação como biomarcador de exposição do 

formaldeído.28 

Segundo o “Institut National de Recherche et de Sécurité”, apesar de existir uma 

baixa correlação entre a eliminação de ácido fórmico e as concentrações atmosféricas de 

formaldeído, as dosagens urinárias do ácido fórmico podem ser propostas para a 

vigilância dos trabalhadores expostos a fortes concentrações de formaldeído, no fim de 

um dia de trabalho.51 

Na unidade fabril onde o presente estudo se desenrolou, um aspecto que 

dificultou a uniformização da altura da colheita das amostras de urina dos trabalhadores, 

foi o facto de a maioria dos indivíduos trabalhar por turnos ao longo de 24 horas por dia e 

cujo descanso podia ser intervalado por um número variável de dias, após um número 

igualmente incerto de dias seguidos a trabalhar e em turnos diferentes. Ajustando as 

questões referentes às características “cinéticas” do ácido fórmico, às condições 

oferecidas pelos horários de trabalho, chegou-se ao consenso que a colheita deveria 

ocorrer no final do turno e o mais próximo possível do intervalo de descanso seguinte. Foi 

possível recolher amostras em alturas aproximadamente correspondentes ao penúltimo e 

último dia de trabalho.  

As amostras controlo foram cedidas por voluntários e as dos trabalhadores após 

aprovação e autorização da direcção da empresa e consentimento dos trabalhadores. 

Ambos os grupos, controlo e trabalhadores, responderam a um questionário (Figura 32) 

constituído por questões elementares (idade, etnia, sexo, consumo de bebidas alcoólicas, 

hábitos tabágicos e fármacos)39,54e questões pertinentes relativas ao estudo em causa 

(história54 e sintomatologia ocupacionais). 

 

 104



 
Figura 32. Questionário 

 

A Tabela 39 é referente ao grupo controlo, constituído por 19 indivíduos do sexo 

feminino e 12 do sexo masculino com idades compreendidas entre os 24 e os 83 anos, 

com uma média de 40,9 anos. Todos, à excepção de um (indivíduo número 8), que 

também tinha ascendência oriental, eram de origem caucasiana, existindo no grupo 6 

fumadores e 25 não fumadores e 3 consumiam habitualmente bebidas alcoólicas. 

A Tabela 40 resume as características do grupo dos trabalhadores. Assim, deste 

grupo, 28 eram do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades que variaram 
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entre os 24 e os 61 anos, com uma média de 41,71 anos. Todos os indivíduos eram de 

origem caucasiana, excepto um que partilhava ascendência oriental (indivíduo número 

17). Quanto aos hábitos tabágicos, 12 eram fumadores. O consumo habitual de bebidas 

alcoólicas abrangeu cerca de metade, 16 contra 15 que não consumiam bebidas 

alcoólicas regularmente. Da equipa, 5 pertenciam ao laboratório de controlo de qualidade, 

8 eram responsáveis pelo serviço de manutenção, 3 pertenciam à portaria e os restantes 

15 trabalhavam na produção do formaldeído. O membro mais recente pertencia ao 

quadro há 3 anos e o mais antigo há 37 anos, sendo que se trata de uma empresa cuja 

média de antiguidade dos trabalhadores é 16,2 anos. O indivíduo nº 1 em resposta ao 

inquérito declarou apresentar irritação do nariz, o nº 11 tonturas e nº 19 crises asmáticas. 

Da medicação usada nenhuma referência é de salientar. 

a o  con

Controlo Sexo Idade Fumador bebidas alcoólicas 

 

Tabel 39. Dad s do grupo trolo  

Consumo de 
nº 
1 M 30 N N 
2 M 31 N N 
3 F 25 N N 
4 F 29 N N 
5 F 26 S N 
6 F 63 N N 
7 F 30 N N 
8 F 31 N N 
9 F 29 N N 

10 F 30 N N 
11 F 26 N N 
12 M 24 S N 
13 M 27 N N 
14 M 30 N N 
15 M 30 N N 
16 M 31 N N 
17 F 37 N S 
18 F 79 N S 
19 M 83 N N 
20 F 50 N N 
21 M 62 N N 
22 M 77 N N 
23 F 80 N N 
24 F 40 S N 
25 M 34 S N 
26 F 29 N N 
27 F 56 N N 
28 F 57 N N 
29 F 28 N N 
30 F 37 S S 
31 M 28 S N 

(M – masculino, F – feminino, N – não, S – sim) 
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Tabela 40. Dados do raba

Amostra Sexo Idade Fumador 
alcoólicas empresa 

 grupo de t

Consumo 
de bebidas 

lhadores 

Local de 

nº trabalho na 
fábrica 

Nº anos de 
serviço na 

1 M 50 N S L  aboratório 28 
2 F 35 N N Laboratório 9 
3 M 45 S S Produção 20 
4 M 45 S S Produção 2  2
5 M 53 N N Produção 17 
6 M 32 S N Produção 8 
7 M 34 N N Produção 9 
8 M 61 N S Produção 37 
9 F 27 S N L  aboratório 7 

10 M 36 S S Produção 11 
11 M 57 S S Produção 3  3
12 M 38 N N Laboratório 19 
13 F 31 N N Laboratório 5 
14 M 24 S N Portaria 3 
15 M 54 N N P  rodução 3  4
16 M 27 N N Produção 4,5 
17 M 25 S S Portaria 3 
18 M 42 S N Produção 8 
19 M 56 N N Portaria 2  9
20 M 33 N S Produção 11 
21 M 42 N N Produção 9 
22 M 26 S S Produção 10 
23 M 46 N S Produção 23 
24 M 49 S S Manutenção 3  4
25 M 49 N S Manutenção 11,5 
26 M 28 S N Manutenção 9 
27 M 51 N S Manutenção 31 
28 M 46 N S Manutenção 10 
29 M 51 N S Manutenção 10 
30 M 44 N S Manutenção 10 
31 M 27 56 N N Manutenção 

 (M – masculino, F – feminino, N – não, S – sim) 
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5.3.6 Resultados e Discussão 

.3.6.1 Tratamento dos Resultados 
 

 dos grupos para se optar por testes não 

paramé

gnificativas com um intervalo 

e confiança de 95% as análises com um p inferior a 0,05. 

.3.6.2 Grupo Controlo 
 

a de 8,94 ± 2,92 mg/L e um CV de 32,64%, 

ndo variado entre 4,78 mg/L e 16,73 mg/L. 

 

 
5

A partir dos dados obtidos dos teores em ácido fórmico nas urinas do grupo 

controlo e trabalhadores, foram efectuadas diversas comparações. Todos os tratamentos 

estatísticos foram obtidos com a aplicação “GraphPad Prism” (versão 5.00 de 7 de Março 

de 2007). Para avaliação do tipo de distribuição foram utilizados três testes: “Kolmogorov-

Smirnov test”, “D'Agostino & Pearson omnibus normality test” e “Shapiro-Wilk normality 

test”. Em função da normalidade respectiva, foram seguidamente aplicados testes 

paramétricos (“t teste”) no caso da distribuição ser normal ou testes não paramétricos 

("Mann Whitney test"), no caso de todas as variáveis analisadas não apresentarem uma 

distribuição normal. Foi tido como critério de escolha o facto de bastando apenas um dos 

teste acusar uma distribuição não normal num

tricos para dar continuidade à análise. 

Foram consideradas diferenças estatisticamente si

d

 

5

A Tabela 41 apresenta os resultados obtidos para o grupo controlo referentes à 

densidade específica da urina e às concentrações de ácido fórmico obtidas (y = 0,0074 x 

+ 0,037). Para cálculo da concentração corrigida dividiu-se a concentração obtida pelo 

valor da densidade específica da urina respectiva. A densidade específica das várias 

amostras de urina variou entre 1,005 e 1,030. O grupo controlo apresentou uma 

concentração média de ácido fórmico na urin

te
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Tabe ltados ntro

Controlo nº 
espec  urina 

C
de AF (mg/L) AF cor mg/L) 

la 41. Resu

De e 

 das urinas co

on ção 

lo 

Conce  de nsidad
ífica da

centra ntração
rigida (

1 1,015 9,79 9,65 
2 1,030 1  1,72 1  1,38
3 1,025 17,15 16,73 
4 1,010 7,02 6,95 
5 1,005 7,50 7,46 
6 1,015 9,46 9,32 
7 1,015 11,92 11,74 
8 1,010 9,28 9,19 
9 1,020 6,69 6,56 
10 1,010 9,09 9,00 
11 1,010 15,74 15,59 
12 1,025 7,12 6,94 
13 1,010 10,79 10,68 
14 1,010 9,02 8,93 
15 1,015 14,22 14,01 
16 1,020 7,62 7,47 
17 1,030 8,79 8,54 
18 1,030 9,49 9,21 
19 1,010 7,63 7,56 
20 1,025 8,30 8,09 
21 1,030 11,06 10,74 
22 1,025 8,48 8,28 
23 1,025 5,42 5,29 
24 1,010 4,83 4,78 
25 1,030 12,96 12,58 
26 1,025 5,12 4,99 
27 1,005 5,33 5,31 
28 1,025 8,77 8,56 
29 1,030 6,90 6,70 
30 1,030 7,20 6,99 
31 1,025 8,05 7,86 

Média 1,019 9,11 8,94 
 

O grupo controlo, foi constituído por 19 indivíduos do sexo feminino, que 

apresentaram uma concentração média urinária de ácido fórmico de 8,47 ± 3,25 mg/L, 

que variou entre 4,78 mg/L e 16,73 mg/L e 12 indivíduos do sexo masculino cuja 

concentração de ácido fórmico na urina variou entre 6,94 mg/L e 14,01 mg/L com uma 

média de 9,67 ± 2,23 mg/L. Ao contrário do verificado nos indivíduos do sexo masculino, 

o grupo feminino não apresentou uma distribuição normal. Entre estes dois subgrupos 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, considerando que o 

valor de p (0,1184) foi superior a 0,05. 

Quanto aos hábitos tabágicos, 25 indivíduos não eram fumadores contra 6 que 

eram fumadores. A concentração máxima foi 16,73 mg/L e 12,58 mg/L e a mínima 4,99 

mg/L e 4,78 mg/L para os não fumadores e fumadores, com uma média de 9,22 ± 2,97 

mg/L e 7,77 ± 2,59 mg/L, respectivamente. Tendo em consideração que o grupo de 

fumadores foi constituído por apenas 6 elementos, foi aplicado apenas o teste de 
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“Kolmogorov-Smirnov” para tratamento dos resultados dos dois grupos, que segundo o 

mesmo apresentavam uma distribuição normal. Também quanto a este parâmetro não 

foram encontradas diferenças significativas (p=0,2232). As concentrações médias obtidas 

nesta avaliação contrariam o esperado, pois perante o facto do formaldeído ser um dos 

constituintes do fumo do tabaco, o previsível seria que o grupo de fumadores 

apresentasse em média uma maior concentração urinária de ácido fórmico. O sucedido 

poder-se-á dever a variações com origem em características individuais não controladas 

ou a al

 indivíduos 

que co

ma distribuição do tipo 

ormal sem diferenças estatisticamente significativas (p=0,0825). 

gum factor externo impossível de determinar.    

Não foi possível comparar os elementos do grupo controlo quanto ao consumo ou 

não de bebidas alcoólicas, pois apenas 3 membros consumiam diariamente este tipo de 

bebidas. Os 28 indivíduos que não consumiam bebidas alcoólicas apresentaram uma 

média de ácido fórmico na urina de 9,01± 3,05 mg/L (4,78-16,73 mg/L) e os 3

nsumiam regularmente bebidas alcoólicas 8,25± 1,14 (6,99-9,21 mg/L). 

Para uma avaliação da influência do factor idade nos níveis urinários de ácido 

fórmico, dividiu-se o grupo controlo em dois, um com idades inferiores a 40 anos (n=21) e 

outro com idades superiores (n=10). As concentrações mínimas foram 4,99 mg/L e 4,78 

mg/L, as máximas 16,73 mg/L e 10,74 mg/L e as médias 9,52 mg/L e 7,71 mg/L para 

cada grupo, respectivamente. Ambos os grupos apresentavam u

n
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5.3.6.3 Grupo de Trabalhadores 
 

centração urinária de ácido fórmico média de 

7,14 ± 5,41 mg/L e um CV de 31,56%.  

 

Ta sultad s dos q – ) 

Amostra nº 
espec  urina 

Conc e 
AF (mg/L) AF cor mg/L) 

A Tabela 42 apresenta os resultados obtidos na urina para o grupo dos 

trabalhadores, a densidade específica da urina e concentrações de ácido fórmico, 

calculadas com base na curva de calibração construída para o ácido fórmico (y = 0,0074x 

+ 0,037). Tal como para o grupo controlo, para cálculo da concentração corrigida dividiu-

se a concentração obtida pelo valor da densidade específica da urina respectivo. A 

amostra nº 15 foi rejeitada por corresponder a uma concentração abaixo do LQ. O grupo 

dos trabalhadores apresentou uma con

1

bela 42. Re os das urina

De e 

 trabalhadores (n

o d

 não quantificável

Conc o de nsidad
ífica da

entraçã entraçã
rigida (

1 1,030 24,07 23,37 
2 1,030 20,64 20,04 
3 1,020 26,46 25,94 
4 1,015 18,04 17,77 
5 1,015 18,85 18,57 
6 1,025 12,20 11,91 
7 1,020 18,41 18,05 
8 1,015 10,32 10,17 
9 1,005 13,53 13,47 
10 1,025 15,32 14,94 
11 1,025 1  2,40 1  2,10
12 1,030 15,84 15,38 
13 1,005 3  ,42 3  ,40
14 1,025 8,76 8,55 
15 1,010 nq nq 
16 1,030 13,30 12,91 
17 1,030 12,98 12,60 
18 1,030 18,32 17,79 
19 1,025 25,00 24,39 
20 1,030 23,63 22,94 
21 1,010 22,18 21,96 
22 1,030 17,37 16,86 
23 1,020 20,35 19,95 
24 1,010 1  8,69 1  8,51
25 1,020 21,91 21,48 
26 1,030 9,75 9,47 
27 1,010 24,41 24,17 
28 1,025 24,41 23,82 
29 1,030 16,85 16,36 
30 1,025 18,85 18,39 
31 1,025 19,29 18,82 

Média 1,022 16,96 17,14 
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O grupo dos trabalhadores foi constituído por 3 indivíduos do sexo feminino, que 

apresentaram em média uma concentração urinária de ácido fórmico de 12,30 mg/L ± 

8,38, tendo variado entre 3,40 mg/L e 20,04 mg/L e 27 indivíduos do sexo masculino, cuja 

concentração de ácido fórmico na urina variou entre 8,55 mg/L e 25,94 mg/L com uma 

média de 17,67 ± 4,92 mg/L. Devido à reduzida população feminina do grupo de 

trabalhadores não foi possível avaliar a existência de diferenças entre o sexo neste 

grupo. No grupo de trabalhadores a média observada no sexo feminino foi inferior à do 

sexo m

cto poder-se-á dever a variações individuais 

intrínse

ios e apesar da média do grupo de não 

consum

asculino, por oposição ao verificado no grupo controlo, porém como apenas foram 

analisadas 3 urinas de trabalhadoras, não é possível discutir estes resultados. 

Quanto aos hábitos tabágicos do grupo de trabalhadores, 18 indivíduos não eram 

fumadores e 12 eram fumadores. A concentração máxima de ácido fórmico foi 24,39 

mg/L e 25,94 mg/L e a mínima 3,40 mg/L e 8,55 mg/L para os não fumadores e 

fumadores, com uma média de 18,57 ± 5,46 mg/L e 14,99 ± 4,76 mg/L, respectivamente. 

O conjunto dos não fumadores não apresentou uma distribuição normal (segundo o 

“D'Agostino & Pearson omnibus normality test” e o “Shapiro-Wilk normality test”), ao 

contrário do grupo dos fumadores que apresentou uma distribuição normal. As médias 

destes dois grupos revelaram-se estatisticamente diferentes (p=0,0235). A diferença 

encontrada nos valores de ácido fórmico urinário entre o grupo de trabalhadores fumador 

e não fumador, que poderia ser previsível tendo em consideração o facto de, tal como já 

mencionado, o fumo do tabaco ser uma fonte de formaldeído e logo de ácido fórmico 

após metabolização do formaldeído absorvido, ocorre no entanto de forma contrária ao 

esperado, os não fumadores apresentaram uma concentração média superior aos 

fumadores. O mesmo foi observado no grupo controlo, contudo a diferença não foi 

estatisticamente significativa. Tal fa

cas, indetermináveis, presentes nos elementos de cada um dos grupos ou a 

algum factor externo desconhecido.    

O consumo de bebidas alcoólicas revelou-se bastante equilibrado no grupo dos 

trabalhadores, fazendo a diferença apenas 2 indivíduos. Os 14 que não ingeriam bebidas 

alcoólicas por rotina às refeições excretaram na urina entre 3,40 mg/L e 24,39 mg/L de 

ácido fórmico (15,34 ± 5,74 mg/L), enquanto os 16 que consumiam bebidas alcoólicas 

excretaram entre 10,17 mg/L e 25,94 mg/L de ácido fórmico através da urina (18,71 ± 

4,73 mg/L). Ambos os grupos apresentaram uma distribuição normal, mas não 

demonstraram diferenças estatisticamente significativas (p=0,0682). Apesar do metanol, 

um precursor do ácido fórmico, poder estar presente em bebidas alcoólicas37 e 

possivelmente influenciar os seus níveis urinár

idores ser inferior comparativamente ao grupo de consumidores de bebidas 

alcoólicas, essa diferença não foi significativa.  
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Para a avaliação da influência do factor idade nos níveis urinários de ácido 

fórmico dividiu-se o grupo dos trabalhadores em dois, um com idades inferiores a 40 anos 

(n=13) e outro com idades superiores (n=17). As concentrações mínimas foram 3,40 

mg/L e 10,17 mg/L, as máximas 22,94 mg/L e 25,94 mg/L e as médias 13,89 ± 5,12 mg/L 

e 19,62 ± 4,27 mg/L para cada grupo respectivamente. Ambos os grupos, tanto o grupo 

com idades compreendidas entre os 24 e os 39 anos, como o grupo com idades 

compreendidas entre os 40 e os 61 anos, apresentaram uma distribuição normal. No 

grupo dos trabalhadores o factor idade mostrou influenciar a excreção urinária de ácido 

fórmico de forma estatisticamente significativa (p=0,0121), ou seja os elementos mais 

novos excretaram menos ácido fórmico (Figura 33), contrariamente ao observado no 

rupo controlo que apresentou uma excreção média de ácido fórmico superior nos 

indivíduos com menos de 40 anos e sem diferenças estatisticamente significativas. 
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as ao formaldeído, pois na 

Figura 33. Grupo dos trabalhadores (< 40 anos versus > 40 anos) 

 

Para o grupo dos trabalhadores foi ainda analisada a influência de mais dois 

parâmetros, o número de anos de trabalho na fábrica e o local de trabalho na mesma. 

Quanto ao primeiro, o grupo foi dividido em dois, os que trabalhavam há menos e 

mais de 15 anos na fábrica. O primeiro grupo era constituído por 18 trabalhadores e o 

segundo por 12. Os trabalhadores mais recentes apresentaram níveis urinários de ácido 

fórmico entre 3,40 mg/L e 23,82 mg/L (15,83 ± 5,46 mg/L), enquanto os trabalhadores 

mais antigos apresentaram níveis urinários de ácido fórmico entre 10,17 mg/L e 25,94 

mg/L (19,10 ± 4,90 mg/L). Neste caso os três testes associaram a ambos os grupos uma 

distribuição do tipo normal. Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

(p=0,0275), o que pode significar que realmente os níveis urinários de ácido fórmico 

podem fornecer indicações quanto a exposições crónic
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avaliação efectuada verificou-se que com o aumento do número de anos de serviço, 

aumentam os níveis urinários de ácido fórmico (Figura 34). 

 

Grupo Trabalhadores - Nº Anos Serviço
30

20

10

0

< 1
5 a

nos

> 1
5 a

nos

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
A

F 
(m

g/
L)

 
Figura

oderia prever 

inicialm

ar expostos de forma semelhante. 

A Tabela 43 resume os resultados obtidos após a comparação dos diversos 

arâmetros do grupo de trabalhadores. 

 

 

 34. Grupo dos trabalhadores (< 15 anos de serviço versus > 15 anos de serviço) 

 

Quanto ao local de trabalho apenas foi possível comparar dois grupos, o grupo 

que trabalhava na manutenção e o grupo responsável pela produção do formaldeído, pois 

apenas 5 elementos pertenciam ao laboratório de controlo de qualidade e apenas 3 

exerciam funções na portaria da fábrica. A média urinária de ácido fórmico dos 

trabalhadores da manutenção foi 18,88 ± 4,70 mg/L (entre 9,47-24,17 mg/L) e dos da 

produção 17,28 ± 4,56 mg/L (entre 10,17-25,94 mg/L). Ambos apresentaram uma 

distribuição normal sem diferenças estatisticamente significativas (p=0,3306). Contudo é 

de anotar que a média apresentada pelo grupo que trabalha na manutenção é 

ligeiramente superior à do grupo da produção, o que contraria o que se p

ente. Apesar do primeiro grupo ser responsável pela produção do formaldeído, na 

prática, ambos os grupos aparentam est

p
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Tabela tatístico do

 o n Médias sig iferentes 

 43. Tratamento es  grupo dos trabalhadores 

Distribuiçã ormal nificativamente d

Não f ores Fum s umad adoreHábitos 

tabágicos Não Sim (18,57 ± 6 mg/L) 

"Te y" 

Sim (p=0,0235) 

 5,46 mg/L e 14,99 ± 4,7

ste Mann Whitne

Não diário Diário Consumo 

de bebidas 

al s 

(15,34 ± 5,74  4,73 mg/L) 

coólica Sim Sim 

Não (p=0,0682) 

 mg/L e 18,71 ±

“Paired t test” 

< 4 > 40 anos 0 anos Idade 

Sim Sim (13,89 ± 5,12  4,27 mg/L) 

Sim (p=0,0121) 

 mg/L e 19,62 ±

“Paired t test” 

< 15 anos > 15 anos N  

(19,10 ± 4,90  5,46 mg/L) 

úmero de

anos de 

trabalho Sim Sim 

Sim (p=0,0275) 

 mg/L e 15,83 ±

“Paired t test” 

Man o Pr o utençã oduçãLocal de 

trabalho Sim Sim (17,28 ± 4,56 mg/L e 18,88 ± 4,70 mg/L) 
“Paired t test” 

Não (p=0,3306) 
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5.3.6.4 Grupo Controlo versus Grupo dos Trabalhadores 
 

quando comparados a um grupo que não estivesse exposto às mesmas 

condiç

 grupo dos trabalhadores 

entre 3

 

homog

veis de ácido fórmico na urina do grupo 

ontrolo e do grupo de trabalhadores (Figura 35). 

 

O principal objectivo deste trabalho era verificar se a exposição durante a 

produção de formaldeído, dos trabalhadores de uma unidade fabril produtora de 

formaldeído, se traduzia em níveis urinários de ácido fórmico significativamente 

superiores 

ões. 

Os grupos foram constituídos por 31 voluntários e 30 trabalhadores. Como já 

referido, as concentrações de ácido fórmico na urina do grupo controlo variaram entre 

4,78-16,73 mg/L, com uma média de 8,94 ± 2,92 mg/L e do

,40-25,94 mg/L, com uma média de 17,14 ± 5,41 mg/L. 

O grupo controlo não apresentou uma distribuição normal ao contrário do grupo 

de trabalhadores. Tal pode-se dever, em parte, à variabilidade da excreção urinária de 

ácido fórmico, como já referido, e ao facto do número de elementos do grupo controlo, 

apesar de diversificado, não ser o suficiente para representar a população em geral. Por 

outro lado, o grupo dos trabalhadores foi um grupo que apresentou características mais

éneas e que é sujeito a condições de exposição ao formaldeído semelhantes. 

A análise dos resultados foi realizada através do teste não paramétrico de "Mann 

Whitney", mostrando que existem diferenças estatisticamente significativas (p<0,0001) 

com um intervalo de confiança de 95% entre os ní

c
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Figura 35. Grupo controlo versus grupo dos trabalhadores 
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Como já referido, os níveis basais urinários de ácido fórmico apresentam alguma 

variabilidade, tendo sido referidas médias na ordem de 12,5 mg/L,8 13,0 mg/L,58 20 

mg/L57 e 21 mg/L.28,50 O grupo controlo apresentou uma concentração urinária de ácido 

fórmico média de 8,94 mg/L, um pouco abaixo dos valores mencionados nos estudos 

anteriores. O grupo dos trabalhadores, por sua vez, apresentou uma concentração média 

urinária de ácido fórmico de 17,14 mg/L, valor significativamente superior à média 

encontrada para o grupo controlo e superior para alguns dos valores referência descritos 

nos estudos que discriminavam valores urinários para o ácido fórmico. 

Existem vários factores, acima mencionados, que interferem nos valores urinários 

de ácido fórmico excretado e que na maioria dos casos são impossíveis de controlar. 

Os resultados obtidos indicam que provavelmente os limites de exposição ao 

formaldeído definidos não são suficientes para que não sejam encontradas diferenças 

entre os níveis urinários de ácido fórmico entre um grupo não exposto e um grupo 

exposto ao formaldeído a valores abaixo dos 0,3 ppm.  

Também ainda não é clara qual a relação entre as concentrações de exposição ao 

formaldeído e os níveis de ácido fórmico urinários resultantes dessa exposição e quais os 

efeitos adversos para a saúde daí resultantes. 

Mais estudos que abranjam um maior número de trabalhadores e mais estudos 

que possam esclarecer a partir de que valores urinários de ácido fórmico se pode 

associar a existência de toxicidade são fundamentais. 

O grupo dos trabalhadores apresentou uma concentração média urinária de ácido 

fórmico de 16,59 mg/L para exposições a formaldeído abaixo de 0,3 ppm, limite de 

exposição definido. É estatisticamente superior ao da população controlo deste estudo, 

mas será prejudicial para a saúde dos trabalhadores? Será realmente importante reduzir 

o VLE/CM do formaldeído de 0,3 ppm38 para um valor inferior? Será que os níveis 

urinários mais elevados de ácido fórmico implicam um maior risco de cancro da 

nasofaringe, que se deve mais aos efeitos locais após absorção do formaldeído antes 

deste ser metabolizado? E os efeitos adversos do ácido fórmico originado pelo 

formaldeído, podem ser negligenciados? 

Ficam muitas questões por responder, mas a informação obtida deste estudo não 

deve ser negligenciada e sim aproveitada tendo consciência dos limites da sua aplicação. 

De facto os trabalhadores em questão excretaram mais ácido fórmico via renal do que a 

população controlo do estudo.  

Convém também por último referir que as comparações realizadas entre os vários 

parâmetros analisados quanto ao grupo controlo e ao grupo de trabalhadores, em 

separado, não permitem retirar conclusões definitivas, tendo sido apenas efectuadas para 

se adquirir uma melhor compreensão dos resultados obtidos. Nenhum dos parâmetros 
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analisados no grupo controlo (sexo, hábitos tabágicos e idade), grupo que não 

apresentou uma distribuição normal, revelou ser estatisticamente diferente, ao contrário 

do grupo dos trabalhadores, grupo que apresentou uma distribuição do tipo normal e que 

em cinco dos parâmetros avaliados, apresentou diferenças em três, nomeadamente 

idade, número de anos de trabalho e hábitos tabágicos, este último contrariando o que 

seria de esperar. 
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6. Conclusão 
 

O principal objectivo deste trabalho foi determinar o ácido fórmico em urina de 

trabalhadores de uma fábrica produtora de formaldeído, com vista a verificar se 

realmente este composto pode ou não auxiliar a avaliação de exposições ao formaldeído. 

Perante os resultados obtidos a partir do estudo realizado nas condições 

descritas, pode-se então concluir: 

1. A determinação do ácido fórmico em urina pode e deveria ser utilizada na avaliação 

de exposições ao formaldeído, tendo em consideração que foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas com um intervalo de confiança de 95% (p<0,0001), nas 

concentrações urinárias de ácido fórmico entre o grupo controlo (8,94 ± 2,92 mg/L) e o 

grupo de trabalhadores expostos ao formaldeído (17,14 ± 5,41 mg/L), que excretaram 

mais ácido fórmico.  

2. Os resultados obtidos após a análise do grupo de trabalhadores quanto aos 

parâmetros da idade e do número de anos de serviço na empresa, reforçam igualmente a 

constatação de que o controlo dos níveis de ácido fórmico na urina de um trabalhador 

mais idoso e/ou mais antigo, exposto ao formaldeído permitiria controlar e prevenir os 

efeitos adversos que poderiam surgir nesse indivíduo resultantes da ocupação laboral, 

pois verificou-se que há uma correlação positiva entre os níveis urinários de ácido 

fórmico, quer com a idade, quer com o tempo de serviço, parâmetros geralmente 

associados. 

3. Apesar de não ser possível afirmar se o VLE actualmente definido é ou não 

suficiente para assegurar a saúde dos trabalhadores, pode-se constatar que o mesmo 

não é suficiente para que não se verifiquem diferenças na excreção de ácido fórmico 

entre populações expostas e não expostas ao formaldeído. Como o formaldeído é um 

composto que carece de um biomarcador viável que permita avaliar se as medidas de 

prevenção, nomeadamente o VLE, são efectivamente eficazes, a medição do ácido 

fórmico em urina de indivíduos expostos no local de trabalho seria uma medida a 

considerar. 

4. Este trabalho demonstra que a quantificação de um biomarcador de exposição do 

formaldeído, como o ácido fórmico, em amostras biológicas de indivíduos expostos em 

ambientes ocupacionais, permitiria conhecer e controlar melhor a exposição efectiva dos 

trabalhadores a este composto e logo actuar no sentido de prevenir efeitos nefastos, 

nomeadamente os cancerígenos, que como já foi observado apresentam uma maior 

probabilidade de ocorrer com exposições a níveis superiores e mais prolongadas.7 
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5. Apesar do uso do ácido fórmico como biomarcador já ter sido avaliada noutros 

trabalhos, no geral50,58,71 e quanto a exposições a outros compostos como o metanol53,54,73 

e o formato de metilo,55 ao próprio ácido fórmico28 e até ao formaldeído,52,56 este estudo 

inova pela determinação do ácido fórmico na urina de trabalhadores expostos ao 

formaldeído de uma fábrica produtora deste composto.  

6. O formaldeído não parece ser um dos compostos cujo uso tenha de ser erradicado, 

apenas necessita, tal como para outro qualquer tóxico que a sua dose não o torne num 

veneno, reservando as suas aplicações para o que é realmente necessário e nunca 

descuidando dos cuidados e deveres que a sua utilização implica de forma a assegurar 

sempre a saúde de quem o utiliza e de quem o produz.  

7. A avaliação de um biomarcador do formaldeído através da análise de urinas de 

indivíduos expostos, não através de simulações de condições de exposição, mas após 

exposição no seu genuíno local de trabalho, estudo realizado, permitiu então dar um 

primeiro passo que demonstra que vale a pena apostar em mais estudos nesta área, que 

no futuro signifiquem o assegurar da saúde ocupacional de trabalhadores. 
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