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RESUMO 

 

SOUZA, I. D. de. Desenvolvimento de fases monolíticas de sílica híbrida para 

microextração em sorvente empacotado (MEPS) de fármacos em amostras de plasma e 

análise por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas em tandem (LC-

MS/MS). 2015. 125 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a esquizofrenia é reconhecida como um 

transtorno neuropsiquiátrico grave que afeta mais de 21 milhões de pessoas em todo o mundo. 

Para diminuir os sintomas associados a esta doença, a maioria dos pacientes esquizofrênicos 

fazem uso concomitantemente de antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos e 

anticonvulsivantes. O desenvolvimento de métodos analíticos para a determinação desses 

fármacos em fluidos biológicos é importante para ajustar as doses administradas, minimizar 

os efeitos adversos e verificar a anuência do paciente à terapia. A química analítica moderna 

tem se direcionado para a simplificação, através da miniaturização dos sistemas analíticos. 

Neste contexto, pode-se destacar a técnica de microextração em sorvente empacotado 

(MEPS). O desenvolvimento de novas fases extratoras para MEPS, como, os monolitos de 

sílica híbrida permitem pré-concentração seletiva dos analitos. Neste projeto monolitos de 

sílica híbrida funcionalizados com grupos aminopropil ou cianopropil foram sintetizados pelo 

processo sol-gel. Estes monolitos apresentaram estrutura contínua, uniforme e porosa, como 

evidenciado pelas imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV). As análises de 

espectroscopia vibracional na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

dos monolitos de sílica híbrida exibiram picos facilmente identificáveis, característicos dos 

grupos cianopropil e aminopropil. Estes monolitos foram avaliados como fase estacionária 

para a MEPS para a determinação de fármacos em amostras de plasma por cromatografia 

líquida acoplada a espectrometria de massa em Tandem (LC-MS/MS). As variáveis MEPS 

(influência do pH na sorção dos analitos, número de ciclos aspirar/dispensar, etapa de limpeza 

do sorvente e solvente de eluição) foram otimizadas para aumentar a eficiência da extração. 

Em comparação com a fase de sílica híbrida aminopropil, a fase de sílica híbrida cianopropil 

apresentou maior capacidade de sorção para os fármacos em estudo. O método desenvolvido, 

MEPS/LC-MS/MS, empregando a fase extratora de sílica híbrida cianopropil, apresentou 

linearidade adequada com concentrações que variaram desde o limite inferior de quantificação 

(0,05-1,00 ng.mL
-1

) até o limite superior de quantificação (40-10.500 ng.mL
-1

) com 

coeficientes de determinação (R
2
) maiores do que 0,9955. Este método apresentou precisão 

com coeficientes de variação (CV) inferiores a 14% e exatidão com erro padrão relativo 

(EPR) de -12 a 14%. O método MEPS/LC-MS/MS foi aplicado com êxito para análise 

simultânea de cinco antipsicóticos (olanzapina, quetiapina, clozapina, haloperidol e 

clorpromazina), em combinação com sete antidepressivos (mirtazapina, paroxetina, 

citalopram, sertralina, imipramina, clomipramina e fluoxetina), dois anticonvulsivantes 

(carbamazepina e lamotrigina) e dois ansiolíticos (diazepam e clonazepam) em amostras de 

plasma de pacientes esquizofrênicos para fins de monitorização terapêutica. 

 

Palavras-chave: Monolito de sílica híbrida. Microextração em sorvente empacotado. 

Fármacos. Amostras de plasma. Esquizofrenia. 

   



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

SOUZA, I. D. de. Synthesis of hybrid silica monoliths for microextraction by packed 

sorbent (MEPS) to determine drugs from plasma samples by liquid chromatography-

tandem mass (LC-MS/MS). 2015. 125 f Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

 

According to World Health Organization (WHO), schizophrenia is recognizably a devastating 

neuropsychiatric disorder that affects more than 21 million people worldwide. To lessen the 

symptoms associated with the disease, most schizophrenic patients use other classes of drugs 

such as antidepressants, anxiolytics, and anticonvulsants concomitantly with antipsychotics. 

Developing analytical methods to quantify these drugs in biological fluids is important in 

therapeutic drug monitoring (TDM) to adjust doses, minimize adverse effects, and check 

patient adherence to the therapy. Regarding miniaturization and automation, microextraction 

by packed sorbent (MEPS) is a promising sample preparation technique. Sample preparation 

of biological matrixes is an important step in analytical processes: it removes endogenous 

components from the sample and pre-concentrates trace-level analytes. The development of 

new phases for MEPS such as the hybrid silica monoliths allows selective pre-concentration 

of the analytes. The present study reports on the synthesis of two hybrid silica monoliths 

functionalized with aminopropyl or cyanopropyl groups by the sol–gel process; evaluates 

these monoliths as selective stationary phase for MEPS to determine drugs in plasma samples 

by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS); and discusses important 

factors (influence of pH on the sorption of analytes, number of draw/eject cycles, washing 

step, and elution solvent) related to the optimization of MEPS efficiency. The prepared hybrid 

silica monoliths consisted of a uniform, porous, and continuous silica monolithic network, as 

shown by scanning electron microscopy (MEV) images. The Fourier-transform infrared 

spectroscopy (FTIR) spectra of the hybrid silica monoliths displayed readily identifiable 

peaks, characteristic of the cyanopropyl and aminopropyl groups. Compared with the 

aminopropyl hybrid silica phase, the cyanopropyl hybrid silica phase exhibited higher binding 

capacity for most of the target drugs. The developed method, MEPS/LC-MS/MS, afforded 

adequate linearity at concentrations ranging from the lower limit of quantification (0.05 to 

1.00 ng.mL
-1

) to the upper limit of quantification (40 to 10500 ng.mL
-1

); the coefficients of 

determination (R
2
) were higher than 0.9955. The precision of the method presented 

coefficients of variation (CV) lower than 14%; the relative standard error (RSE) of the 

accuracy ranged from -12 to 14%. The developed MEPS/LC-MS/MS method allowed for 

simultaneous analysis of five antipsychotics (olanzapine, quetiapine, clozapine, haloperidol, 

and chlorpromazine) in combination with seven antidepressants (mirtazapine, paroxetine, 

citalopram, sertraline, imipramine, clomipramine, fluoxetine), two anticonvulsants 

(carbamazepine and lamotrigine), and two anxiolytics (diazepam and clonazepam) in plasma 

samples from schizophrenic patients, which should be valuable for TDM purposes. 

 

 

 

Keywords: Hybrid silica monolith. Microextraction by packed sorbent. Drugs. Plasma 

samples. Schizophrenia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Esquizofrenia 

 

 

De acordo com a organização mundial da Saúde – World Health Organization, WHO 

(2014) - a esquizofrenia é uma das doenças de maior relevância dentro do cenário psiquiátrico 

e atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Segundo recente estudo, na cidade de São 

Paulo (Brasil), a incidência da esquizofrenia na população é de 15,8 casos para cada 100.000 

habitantes (MENEZES et al., 2007). Estudos epidemiológicos são bastante complexos, o que 

explica a escassez de dados gerais sobre a prevalência dessa doença no Brasil. Fato este que 

dificulta estudos mais completos sobre o impacto desta disfunção neurológica no panorama 

brasileiro. A esquizofrenia está inclusa como uma das principais causas de atentados de 

suicídios. Aproximadamente um terço dos pacientes esquizofrênicos tenta suicídio, dos quais 

aproximadamente 5% chegam efetivamente a óbito (HOR; TAYLOR, 2010). 

É sabido que a esquizofrenia além impactar diretamente na qualidade de vida do 

paciente, familiares e sociedade, configura-se como um importante problema de saúde pública 

associados a altos custos decorrentes de tratamentos de longa duração e demandas especiais 

aos serviços de saúde. Segundo estudo realizado no Rio Grande do Sul, no período entre 2009 

e 2011, o gasto médio do Sistema Único Saúde (SUS) com internações (29,7 dias) de 

pacientes com o diagnóstico de esquizofrenia foi de R$ 1329,00 por indivíduo (BAYER, 

2014). 

Embora a esquizofrenia seja uma doença estudada já a longa dada, nem todas as esferas 

desta doença foram completamente compreendidas e por isso esta temática ainda configura-se 

como assunto de várias pesquisas. Uma busca no banco de dados PubMed, usando 

“schizophrenia” como palavra-chave, apontou um total de 114.673 trabalhos, dos quais 5.472 

foram publicados somente em 2014. Tais fatos evidenciam a relevância deste tema no 

panorama atual. 

O conceito de esquizofrenia tal qual se conhece hoje foi fruto de diversas 

transformações que ocorreram na área da psiquiatria nos últimos 100 anos. Cronologicamente 

esta evolução é marcada pelo período de origem, expansão e restrição do conceito (ELKIS, 

2000).  
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O termo esquizofrenia foi proposto por Bleuler
1
 em 1908 e publicado em (1911 apud 

MOSKOWITZ; HEIM, 2011). O termo esquizofrenia, proposto por Bleuler, teve por base o 

conceito anterior “demência precoce”
2 

proposto por Kraepelin na 4ª edição do seu “Tratado da 

Psicanálise” para designar os pacientes que sofriam deste transtorno. Bleuler além de 

apresentar uma nova concepção para esta doença, também descreve os sintomas que seriam 

fundamentais para o diagnóstico da esquizofrenia, os quais eram: associação frouxa de ideias, 

ambivalência, autismo e alterações de afeto. Em 1948, Schneider (1959) descreve os sintomas 

de primeira ordem, os quais foram a base do Estudo Piloto Internacional da Esquizofrenia 

(IPSS) (WHO, 1973). Este estudo epidemiológico em nível mundial, patrocinado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e realizado em nove países (entre os anos de 1966 e 

1973), reconheceu a esquizofrenia como um transtorno psiquiátrico universal.  

A segunda edição do Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-II) 

e a classificação de transtornos mentais da Associação Psiquiátrica Americana realizada em 

1968, marcam a fase da expansão dos conceitos até então fundamentados por Kraepelin, 

Bleuler e Schneider (ELKIS, 2000). Esta fase também foi bastante influenciada por Meyer e 

Sullivan que deram uma abordagem do ponto de vista psicanalítico para a doença. Neste 

período, a esquizofrenia era descrita como um quadro bastante amplo sendo necessária uma 

definição menos abrangente.  

A fase de restrição do conceito foi marcada pela preocupação na tentativa de estabelecer 

critérios mais singulares e objetivos para o diagnóstico deste transtorno mental. Estes critérios 

foram estruturados por pesquisadores da Universidade de Washington durante a década de 

1970 e compilados no “Research Diagnostic Criteria" (RDC) (SPITZER; ENDICOTT; 

ROBINS, 1985). A classificação dos sintomas da esquizofrenia em positivos ou negativos foi 

inserida em 1974 por pesquisadores que participaram do IPSS (STRAUSS; CARPENTER; 

BARTKO, 1974). Em 1980, Crow propõe a existência de dois tipos de esquizofrenia tipo I e 

II. Esta subdivisão foi um esboço do que mais tardiamente se delinearia como esquizofrenia 

aguda e crônica. Neste mesmo ano houve a publicação do Diagnostic and Statistical Manual, 

3th edition (DSM-III) que resumia todo o avanço feito até aquele ano. Os critérios atuais para 

diagnóstico da esquizofrenia são compilados do DSM-IV, publicado em 1994, e da 

Classificação Internacional das Doenças (CID-10) (WHO, 1992). A Figura 1 traz os três 

                                                 

 

1
 BLEULER, Eugen. Dementia praecox oder gruppe der schizophrenien. Handbuch der psychiatrie, 1911. 

2
 O termo “demência precoce” foi proposto pelo proposto professor de psiquiatria na Universidade de Munique, Emil 

Kraepelin, na 4a edição de seu tratado em 1893. 
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períodos na evolução da esquizofrenia bem como a introdução dos antipsicóticos como 

tratamento farmacológico. 

 

 

 

 
Figura 1 - Evolução do conceito de esquizofrenia e introdução dos antipsicóticos. 

 

 

Os sintomas da esquizofrenia costumam ser agrupados em: positivos e negativos. Os 

sintomas positivos são aqueles relacionados diretamente ao transtorno psicótico e geralmente 

está ausente em pessoas saudáveis. Estes incluem delírios, alucinações, alterações na fala e no 

comportamento. As alucinações podem ocorrer nas cinco esferas sensoriais, dos quais a fuga 

da realidade, sentimentos perseguição e presença de vozes aparecem com mais frequência nos 

pacientes (TANDON; NASRALLAH; KESHAVAN, 2009). Por outro lado os sintomas 

negativos são aqueles relacionados à perda de alguma capacidade mental, estes sintomas são: 

embotamento afetivo, deficiência intelectual e de memória, anedonia, isolamento social e falta 

de motivação. Estes sintomas são mais difíceis de serem diagnosticados uma vez que podem 

ser confundidos com outras doenças funcionais do cérebro (TANDON; NASRALLAH; 

KESHAVAN, 2009). 

As causas da esquizofrenia ainda não são muito bem estabelecidas até o presente 

momento, entretanto é de inteira concordância na área psiquiátrica que exista influência de 

fatores psicológicos, ambientais e genéticos. 

Na literatura existem diversas hipóteses para explicar a base biológica na gênese da 

esquizofrenia. Embora ainda não exista uma hipótese conclusiva, a hipótese dopaminérgica 
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tem sido a mais estudada e bem aceita por diversos pesquisadores (HOWES; KAPUR, 2009). 

Esta hipótese relaciona os sintomas esquizofrênicos ao excesso de atividade dopaminérgica na 

fenda pré-sináptica na área mesolímbica do cérebro. Esta teoria também explica os sintomas 

positivos da doença, entretanto possui limitações para a explicação dos sintomas negativos. 

Estudos recentes apontam o possível envolvimento do sistema endocanabinóide (SECB) na 

esquizofrenia, contudo tais estudos ainda encontram-se em estágio inicial. Ferretjans et al. 

(2012) publicaram um artigo de revisão sistemática da literatura apresentando os trabalhos 

que sustentam esta hipótese dos SECB. 

Embora a esquizofrenia se configure como uma doença incurável, o tratamento 

farmacológico associado com a terapia psicoterapêutica tem mantido estáveis os principais 

sintomas desta doença e refletindo em melhor qualidade de vida dos pacientes. 

 

 

1.2 Fármacos e esquizofrenia 

 

 

A esquizofrenia, por se tratar de uma doença crônica, requer tratamento medicamentoso 

contínuo, o qual se dá pelo uso de antipsicóticos, tanto na fase aguda quanto na fase de 

manutenção da doença (LALLY; MACCABE, 2015). É inegável que o tratamento com os 

antipsicóticos tem sido eficaz no controle dos sintomas desta doença e melhora da qualidade 

de vida dos pacientes. Contudo, frente a grande diversidade dos sintomas acarretados pela 

esquizofrenia, na maior parte dos casos a administração apenas de antipsicóticos não 

consegue tratar todos esses sintomas. Desta forma, várias outras classes de medicamentos 

psicoterapêuticos têm sido prescritas para uso concomitante com os antipsicóticos. 

Antidepressivos, ansiolíticos e anticonvulsivantes estão inclusos nestas classes de 

medicamentos (TANDON; NASRALLAH; KESHAVAN, 2010).  

 

 

1.2.1 Antipsicóticos 

 

 

Até início de 1950, praticamente não se dispunha de meios efetivos para o tratamento 

das doenças psicóticas, e a única alternativa era a reclusão destes pacientes em hospitais ou 
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asilos. A descoberta da clorpromazina em 1951 por Charpentier et al. (1952), no laboratório 

da companhia farmacêutica Rhône-Poulenc, e a iniciativa de Delay e outros psiquiatras, 

encorajados por Laboriat, em administrar esse fármaco aos pacientes psiquiátricos 

representaram um grande impacto na área da Psiquiatria (SHEN, 1999). Assim, essa década 

de 1950 ficou conhecida como a “revolução farmacológica da psiquiatria” (DA SILVA, 

2006).  

Os testes com a clorpromazina realizados, em hospitais psiquiátricos na França, 

propiciou alívio considerável dos sintomas psicóticos e permitiu que muitos dos pacientes que 

já estavam internados há anos pudessem retornar ao convívio social (DELAY; DENIKER; 

DELAY; DENIKER; HARL, 1952). A partir desses estudos a clorpromazina rapidamente 

passou a ser adotada em escala mundial especificamente para o tratamento das doenças 

psicóticas, em especial a esquizofrenia. Embora a administração deste fármaco resultasse em 

melhora dos sintomas positivos da doença, efeitos extrapiramidais consideráveis também 

eram observados.  

A eficácia comprovada da clorpromazina incentivou a indústria farmacêutica no 

desenvolvimento outros fármacos mais eficientes e que apresentassem menores efeitos 

extrapiramidais. Os anos posteriores a 1950 marcaram a introdução de novos antipsicóticos no 

mercado: haloperidol em 1958, clozapina em 1960, risperidona em1994, olanzapina em 1996 

e quetiapina em 1997 (SHEN, 1999). 

A clozapina foi um novo medicamento desenvolvido na década de 1960 como 

alternativa aos antipsicóticos clássicos. Nesta década ainda havia bastante temor quanto ao 

seu uso por conta da escassez de informações farmacológicas, e muitos profissionais 

duvidavam da eficiência deste medicamento uma vez que este não acarretava os sintomas 

extrapiramidais. O estudo realizado por Kane et al. (1988) demonstrou melhor desempenho da 

clozapina frente a clorpromazina no tratamento da esquizofrenia refratária, comprovou a sua 

eficácia e consagrou esse medicamento como novo tipo de antipsicótico. Este estudo foi 

responsável pela reintrodução deste medicamento nos Estados Unidos, em 1990, e mais 

tardiamente no Brasil, em 1992, apontando uma nova perspectiva no tratamento 

farmacológico da esquizofrenia (ELKIS, 2001). Com a clozapina iniciou-se o advento dos 

modernos antipsicóticos de segunda geração (ASG) ou antipsicóticos atípicos, como por 

exemplo, a risperidona, olanzapina, quetiapina, ziprasidona e mais recentemente o aripiprazol. 

Diferentemente dos antipsicóticos de primeira geração, os ASG possuem eficácia mais 

seletiva no tratamento dos sintomas da esquizofrenia e apresentam risco mínimo na indução 
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de efeitos extrapiramidais. O mérito dos ASG implicou na melhora sintomatológica da 

esquizofrenia, redução do número de recaídas e re-hospitalizações e melhora na qualidade de 

vida dos pacientes (LEUCHT et al., 2003).  

A prescrição do tipo de antipsicótico bem como a sua dosagem dependem da fase em 

que a doença se encontra e também do metabolismo particular de cada indivíduo (LALLY; 

MACCABE, 2015).  

 

 

1.2.2 Antidepressivos 

 

 

A depressão é uma doença que ocorre com bastante frequência nos pacientes 

esquizofrênicos. Os sintomas depressivos, muitas vezes confundíveis com os efeitos 

extrapiramidais dos antipsicóticos, podem se manifestar durante todo o curso da 

esquizofrenia, tanto na fase pós-psicótica como no período estável da doença (BRESSAN, 

2000). A depressão tem impacto negativo na esquizofrenia, podendo resultar em maiores taxa 

de recaídas e suicídio (HARKAVY-FRIEDMAN et al., 2004). Desta forma, é corriqueira a 

prescrição de antidepressivos concomitantemente com os antipsicóticos.  

Os antidepressivos são classificados de acordo com o seu mecanismo de ação função 

farmacológica. Atualmente, as classes existentes são: inibidores da monoaminooxidase, 

inibidores não seletivos de recaptura de monoaminas (ADTs), inibidores seletivos de 

recaptura de serotonina (ISRS), inibidores seletivos de recaptura de 5-HT/Norepinefrina (NE), 

inibidores de recaptura de 5-HT e antagonistas ALFA-2, estimulantes da recaptura de 5-HT, 

inibidores seletivos de recaptura de NE, inibidores seletivos de recaptura de dopamina (DA) e 

por fim os antagonistas de alfa-2-adrenorreceptores. Os antidepressivos mais utilizados para a 

depressão na esquizofrenia tem sido os ADTs (mais especificamente imipramina), entretanto 

os ISRS têm sido também prescritos (BRESSAN, 2000). 

O mecanismo de ação comum aos ADTs em nível pré-sináptico é o bloqueio de 

recaptura de monoaminas, principalmente NE e serotonina (SE), em menor proporção DA, 

resultando desta forma no aumento da concentração de serotonina nesta região (MORENO, 

R.; MORENO, D.; SOARES, 1999). Este aumento na concentração dessa substância reduz o 

quadro depressivo do paciente uma vez que a SE é substância relacionada a sensação de bem-
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estar e prazer. Imipramina e clomipramina fazem parte desta classe de fármacos e tem sido 

antidepressivos prescritos no tratamento da depressão na esquizofrenia. 

A outra classe de antidepressivos compreende os ISRS. Os antidepressivos desta 

classe inibem de forma mais específica e seletiva a recaptação de SE, resultando na 

potencialização da neurotransmissão serotonérgica (MORENO, R.; MORENO, D.; SOARES, 

1999). Esta maior seletividade faz com que esta classe de fármacos apresente menos efeitos 

adversos comparado aos ADTs. Citalopram, fluoxetina, paroxetina e sertralina são ISRS e 

também prescritos no tratamento da depressão na esquizofrenia.  

 

 

1.2.3 Ansiolíticos 

 

 

 De forma geral os ISRS apresentam atividade ansiolítica, entretanto esta atividade 

pode variar de acordo com o paciente. Diante da persistência da ansiedade no paciente, 

fármacos mais específicos, ansiolíticos, são prescritos aos pacientes. Este tipo de 

medicamento age no sistema nervoso central e controla os sintomas da ansiedade e agitação 

do paciente (BRAGA, 2010). Os benzodiazepínicos, os quais se destacam diazepam e 

clonazepam, representam uma das classes mais importantes dentre os ansiolíticos clássicos. 

Estes medicamentos causam sedação, relaxamento muscular e sonolência. Por esta razão, este 

tipo de fármaco deve ser administrado com cautela e sempre sob orientação do profissional da 

saúde. 

 

 

1.2.4 Anticonvulsivantes 

 

 

Os anticonvulsivantes bem como o lítio são conhecidos pelas suas propriedades 

estabilizadoras de humor. Dependendo da avaliação clínica, anticonvulsivantes podem ser 

prescritos para os pacientes esquizofrênicos e combinados com o uso de antipsicótico. O 

ácido valpróico, carbamazepina e lamotrigina são os três anticonvulsivantes mais comumente 

prescritos. Embora esse tipo de fármaco não possua ação antipsicótica, sua associação com os 

fármacos específicos da esquizofrenia pode potencializar os efeitos destes últimos (BALLON; 
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STROUP, 2013). De acordo com a meta-análise realisada por (TIIHONEN; WAHLBECK; 

KIVINIEMI, 2009) a administração de lamotrigina por pacientes esquizofrênicos resistentes 

ao tratamento com clozapina mostrou que o tratamento combinado dos dois fármacos resultou 

em efeitos benéficos para os pacientes em estado grave da doença. Este estudo envolveu um 

total de 161 pacientes selecionados randomicamente.  

 A Figura 2, ilustra a estrutura química dos principais fármacos psicoterapêuticos 

utilizados na politerapia da esquizofrenia. 

 

 

 

 
Figura 2 - Estrutura química dos principais fármacos psicoterapêuticos utilizados no tratamento da 

esquizofrenia. 
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1.3 Monitorização terapêutica de psicofármacos 

 

 

A não aderência do paciente ao regime de medicamentos administrados constitui-se um 

evento bastante comum e configura-se como uma das principais barreiras no controle dos 

sintomas desta doença (ZYGMUNT et al., 2002). Esta não adesão ao tratamento está 

relacionada com diversos fatores principalmente com os efeitos extrapiramidais causados 

pelos psicofármacos. Geralmente esse tipo de medicamento apresenta intervalo terapêutico 

bem estabelecido, o qual se refere a faixa de concentração plasmática em que a eficiência 

terapêutica do fármaco é observada. Em concentrações plasmáticas abaixo deste intervalo o 

fármaco não apresenta eficácia terapêutica, por outro lado concentrações superiores acarretam 

em efeitos tóxicos do medicamento. A Tabela 1 reporta o intervalo terapêutico dos 

antipsicótiocos, antidepressivos ansiolíticos e anticonvulsivantes abordados na presente 

dissertação. 

 

 

Tabela 1 - Intervalo terapêutico dos principais fármacos psicotrópicos utilizados no tratamento da 

esquizofrenia, referência: Regenthal et al. (1999)  

 

Fármaco Intervalo terapêutico 

(ng.mL
-1

) 

Fármaco Intervalo terapêutico 

(ng.mL
-1

) 

Antipsicóticos  Antidepressivos  

Clorpromazina 30-150 Citalopram 10-200 

Clozapina 300-800 Clomipramina 20-250 

Haloperidol 5-20 Fluoxetina 100-500 

Olanzapina 1-20 Imipramina 150-250 

Quetiapina 20-400 Mirtazapina 30-100 

Ansiolíticos  Paroxetina 10-70 

Clonazepam 10-80 Sertraliana 30-200 

Diazepam 200-500   

Anticonvulsivantes    

Carbamazepina 2000-12000   

Lamotrigina 3000-15000   

 

 

A monitorização terapêutica de fármacos (TDM) é um recurso clínico que envolve 

inicialmente a determinação periódica da concentração do fármaco no organismo do paciente, 

após a administração do medicamento. Posteriormente tais resultados são submetidos a 
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avaliação clínica pelo profissional da saúde de forma a estabelecer uma relação entre a dose 

do medicamento administrado pelo paciente e a concentração plasmática ou sérica resultante 

deste fármaco. Este recurso valioso busca estabelecer a menor dose a ser administrada a fim 

de resultar em concentrações plasmáticas que permaneçam dentro intervalo terapêutico 

preconizado para o fármaco em questão (GRUNDMANN; KACIROVA; URINOVSKA, 

2014). Esta prática contribui para a individualização do tratamento, minimiza os efeitos 

tóxicos do fármaco, reduz as reações adversas e aumenta a anuência do paciente ao 

tratamento. 

Antipsicóticos e antidepressivos são as classes de fármacos mais relatados em TDM em 

razão de apresentarem intervalo terapêutico curto e efeitos tóxicos relevantes. Existem 

excelentes revisões na literatura sobre a TDM para essas classes de fármacos 

(GRUNDMANN; KACIROVA; URINOVSKA, 2014; SAINT-MARCOUX; SAUVAGE; 

MARQUET, 2007; WHITNEY et al., 2015).  

A prática da TDM requer o uso de metodologias analíticas robustas capazes de 

quantificar os fármacos de interesse presentes nos fluidos biológicos, principalmente no 

plasma. Essas ferramentas analíticas devem apresentar alta sensibilidade, exatidão, precisão, 

rapidez e baixo custo das análises. Neste contesto, a cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massas tem sido uma técnica de referência para análises de fármacos em 

fluidos biológicos. 

 

 

1.4 Preparo de amostra 

 

 

Os fluidos biológicos são amostras complexas, pois são constituídos por ácidos, bases, 

sais, enzimas, proteínas, além de outros compostos orgânicos de estrutura química similar aos 

analitos, como os fármacos de uso concomitante. Tais amostras, se injetadas diretamente no 

sistema cromatográfico, podem resultar em problemas tais como co-eluição com os analitos 

de interesse ou adsorver de forma irreversível na coluna analítica. Nas análises em LC-

MS/MS, a presença de compostos endógenos pode provocar a supressão na ionização dos 

analitos reduzindo a detectabilidade, reprodutibilidade do método e comprometendo a 

confiabilidade dos resultados (TRUFELLI et al., 2011).  
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Por estas razões, no desenvolvimento de métodos cromatográficos para análise de 

fármacos em fluidos biológicos, é necessária a etapa de preparo da amostra, para eliminar 

grande parte desses compostos endógenos, isolar e concentrar os analitos. E desta forma 

aumentar a sensibilidade e a seletividade do método analítico. 

Embora a extração líquido-líquido (ELL) e a extração em fase sólida (SPE) serem as 

técnicas analíticas mais utilizadas para o preparo das amostras biológicas, estas técnicas ainda 

carregam consigo algumas desvantagens como o uso de solventes orgânicos (muitas vezes 

tóxicos), formação de emulsão entre as fases, perda do analito durante a transferência do 

extrato e várias etapas do procedimento analítico, resultando em longo tempo de analise 

(BOYACI et al., 2015).  

Nas últimas décadas várias estratégias foram desenvolvidas para técnicas clássicas, 

permitindo a redução na escala de volume de amostra e de solvente orgânico (KOLE et al., 

2011). A escolha pela ELL é justificada pela praticidade da técnica. Contudo muitas vezes a 

detectabilidade do método acaba sendo sacrificada devido a baixa seletividade da ELL.  A fim 

de superar essas dificuldades, novas técnicas analíticas de preparo de amostra têm sido 

desenvolvidas com foco na miniaturização, automação e acoplamento online com os sistemas 

cromatográficos, assim como o desenvolvimento de sorventes mais seletivos. Este 

desenvolvimento tem permitido a análise de diferentes fármacos em fluídos biológicos. 

 

 

1.5 Análise de fármacos psicotrópicos em fluidos biológicos 

 

 

O sucesso na determinação de fármacos em fluidos biológicos só tem sido possível 

graças a constante inovação tecnológica e ao desenvolvimento de novas metodologias 

analíticas. A LC-MS/MS destaca-se como uma ferramenta de referência na análise de 

diversos analitos em matrizes complexas. A LC-MS/MS além de apresentar alta resolução, 

alia também alta seletividade, detectabilidade, robustez, rapidez nas análises e gera resultados 

com grau de confiabilidade inquestionável tanto em análises qualitativas quanto em análises 

quantitativas.  

A alta detectabilidade dos equipamentos LC-MS/MS, sobretudo quando operado no 

modo de monitoramento de reações selecionadas (SRM) - nos equipamentos do tipo triplo 
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quadrupolo - permite a detecção de compostos presentes em concentrações extremamente 

baixas, muitas vezes presentes em níveis de traços na matriz biológica.  

O ruído da linha de base dos cromatogramas obtidos nos equipamentos LC-MS/MS do 

tipo triplo quadrupolo, operados no modo SRM, é extremamente baixo, portanto este tipo de 

equipamento constitui-se uma das primeiras opções, considerando o custo-benefício, para 

análises quantitativas. No modo SRM, o primeiro quadrupolo é ajustado para a seleção do íon 

precursor (geralmente o íon molecular do analito). No segundo quadrupolo este íon 

selecionado é fragmentado e os íons produto resultantes deste processo de “quebra” são 

monitorados no terceiro quadrupolo. Com base nos íons gerados nesta fragmentação, a 

quantificação do analito geralmente é baseada na escolha do íon produto que gera resposta 

analítica mais intensa. Demais fragmentos também são selecionados para fins de confirmação 

do analito.  

Além da alta detectabilidade, a alta seletividade desses equipamentos permite a análise 

simultânea de vários analitos numa mesma corrida cromatográfica em intervalo de tempo 

relativamente curto. Os analitos são monitorados em canais distintos tornando possível a 

quantificação de compostos mesmo quando há analitos com tempos de retenção coincidentes. 

Por todas essas vantagens, a LC-MS/MS tem sido uma ferramenta bastante utilizada 

para a determinação de fármacos em amostras biológicas para fins de TDM, análises de 

farmacocinética, forense e toxicológicas. A Tabela 2 traz alguns exemplos destes trabalhos. 

Com relação a TDM, a matriz biológica de escolha tem sido o plasma ou soro devido a 

maior exatidão e rapidez na resposta entre a administração do fármaco e a sua absorção pelo 

organismo do paciente. Na determinação de antipsicóticos, antidepressivos e 

benzodiazepínicos muitos trabalhos têm feito uso de procedimentos clássicos de preparo de 

amostra como a ELL (COUCHMAN et al., 2013; MONTENARH et al., 2014; PATTEET et 

al., 2014) ou precipitação de proteínas (PPT) (GRADINARU et al., 2014; JUENKE et al., 

2013). Estas técnicas de preparo de amostra destacam-se por sua rapidez e praticidade. 

Entretanto a baixa seletividade na pré-concentração dos analitos constitui-se ainda como um 

dos principais fatores limitantes na aplicação dessas técnicas. 

Fisichella, Odoardi e Strano-Rossi (2015) desenvolveram um método LC-MS/MS 

baseado microextração dispersiva líquido-líquido (DLLME). Este método foi aplicado na 

análise de 66 compostos (benzodiazepínicos, antidepressivos e drogas de abuso) em amostras 

de sangue de 50 casos forenses. A DLLME é considerada uma variante da extração líquido-
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líquido e sua inovação consistem na rapidez da técnica, simplicidade e o uso mínimo de 

solvente orgânico.  

 

 

Tabela 2 - Métodos de LC-MS/MS para determinação de fármacos em amostras biológicas 

 

Analitos 
(Matriz) 

Preparo da amostra 

Tempo de análise 

(min) 

Limite 

quantificação 
Referências 

27 

benzodiazepínicos 

18 antipsicóticos 

e antidepressivos 

21 drogas de 

abuso 

(Sangue, 500 µL) 

DLLME: clorofórmio 

como extrator e metanol 

como dispersor 

2 análises: 

13 (drogas de 

abuso) 

19 (demais analitos) 

0,2 – 10 

ng.mL
-1

 

Fisichella, 

Odoardi e 

Strano-Rossi 

(2015) 

Carbamazepina e 

metabólito 

(Sangue seco, 3 µL) 

DBS: metanol/água/ácido 

fórmico 80:20:0,1 (v/v/v) 

10,0 
750 e 250 

ng.mL
-1

 

Shokry et al. 

(2015) 

6 antipsicóticos 

 

(Plasma, 250 µL) 

PPT: plasma/acetonitrila 

1:3 (v/v) 

 

5,0 
0,2 – 2,0 

ng.mL
-1

 

Gradinaru et al. 

(2014) 

33 antidepressivos 

(sangue total, plasma e 

soro, 500 µL) 

ELL: pH 7,4 e 10 éter 

dietílico/acetato de etila 

1:1 (v/v) 

30,0 
5000 - 300000 

ng.mL
-1

 

Montenarh et al. 

(2014) 

87 fármacos e 

metabólitos 

(antidepressivos, 

benzodiazepínicos

e antipsicóticos) 

(Cabelo de pacientes e em 

casos post-mortem, 20 

mg) 

Extração com metanol 

 

20,5 
1,0 – 0,043 

pg.mg
-1

 

Fisichella et al. 

(2014) 

16 antipsicóticos 

e 8 metabólitos 

(Soro, 200 µL) 

ELL: éter metil tert-

butílico 

6,0 
0,5- 64,2 

ng.mL
-1

 

Patteet et al. 

(2014) 

Clozapina e 

norclozapina 

(Plasma, 100 µL) 

ELL: etanoato de 

butila/butanol 9:1 (v/v) 

3,5 
10 

ng.mL
-1

 

Couchman et al. 

(2013) 

25 

benzodiazepínicos 

(Saliva, 1 mL) 

ELL: acetato de etila 
15,0 

0,1 – 0,5 

ng.mL
-1

 

Jang et al. 

(2013) 

Fluoxetina 

Olanzapina 

Duloxetina (PI) 

(Plasma; 500 µL) 

SPE: extração a pH 8,5 e 

eluição com a 5% de ácido 

fórmico em ACN 

4,0 

1,00 e 0,12 

ng/mL 

 

Gopinath et al. 

(2012) 

DLLME: microextração dispersiva líquido-líquido; DBS: análise em sangue seco; PPT: precipitação de 

proteínas; ELL: extração líquido-líquido. 
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Embora seja uma técnica ainda bastante recente, a análise de fármacos em sangue seco 

(DBS, do inglês “dried blood spot”) associada a LC-MS/MS também sido relatada, entretanto 

com menor frequência. Shokry et al. (2015) desenvolvam um método DBS/LC-MS/MS para a 

determinação de carbamazepina e seu principal metabólito, carbamazepina-10,11-epoxido, em 

amostras de sangue para fins de TDM. As amostras de sangue (3 µL) foram coletados em 

papel de filtro. Após terem sido secos, círculos de 3,2 mm de diâmetro foram recortados e os 

analitos foram extraídos com 200 µL de uma solução metanol/água/ácido fórmico 80:20:0,1 

(v/v/v), contendo o padrão interno. O sobrenadante foi injetado diretamente no sistema 

cromatográfico. O método apresentou limites inferiores de quantificação (LIQ) de 750 e 250 

ng.mL
-1

 para a carbamezepina e o seu metabólito, respectivamente. A vantagem da DBS 

reside na sua simplicidade, praticidade e por ser uma técnica de coleta de amostra pouco 

invasiva. 

Psicofármacos têm sido determinados também em amostras queratinizadas, como por 

exemplo, unha e cabelo (CHEN et al., 2012). Este tipo de amostra não é viável para fins de 

TDM, entretanto pode ser utilizadas para estudos clínicos e toxicológicos. Amostras 

queratinizadas podem ser úteis em casos post-mortem, por exemplo. 

Outro trabalho relatado por Fisichella et al. (2014) consistiu no desenvolvimento de um 

método ELL/LC-MS/MS para a análise de 87 fármacos (antidepressivos, benzodiazepínicos e 

antipsicóticos) e seus principais metabólitos em amostra de cabelo. Os analitos foram 

extraídos com 700 µL de metanol partindo de 20 mg de amostra de cabelo. O sobrenadante 

foi injetado diretamente no sistema cromatográfico. O LIQ obtido variou de 1 a 43 pg.mg
-1 

e o 

método foi aplicado em 15 amostras de pacientes em tratamento com estes fármacos e 

também em quatro amostras de casos post-mortem.  

As técnicas clássicas de preparo de amostra embora sejam rápidas e práticas, 

apresentam baixa seletividade. Com a necessidade decorrente de quantificar analitos em 

concentrações cada vez menores e também devido a baixa disponibilidade de amostra em 

algumas situações, o uso de técnicas de pré-concentração mais seletivas faz-se vantajoso, pois 

podem implicar no aumento ainda maior na detectabilidade dos métodos LC-MS/MS. 

Neste contexto, Gopinath et al. (2012) desenvolveram um método SPE/LC-MS/MS. A 

SPE é uma técnica de preparo de amostra mais seletiva do que as técnicas de ELL e PPT. O 

método após validado foi utilizado para a quantificação de fluoxetina e olanzapina em 

amostras de plasma. Os limites inferiores de quantificação foram de 1,00 e 0,12 ng.mL
-1

 para 

a fluoxetina e olanzapina, respectivamente. 
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As metodologias analíticas, principalmente as novas técnicas de preparo de amostra 

possibilitaram a redução do consumo de solventes orgânicos (atendendo os requisitos 

propostos pela química verde) e amostras biológicas, facilitaram a automação e reduziram o 

número de etapas do procedimento analítico, diminuindo o tempo da análise e 

consequentemente o custo.  

Neste contexto, a microextração em sorvente empacotado (MEPS) tem sido uma técnica 

de preparo de amostra atrativa para a determinação de fármacos em fluidos biológicos 

(ALTUN et al., 2006). 

 

 

1.6 Microextração em sorvente empacotado 

 

 

A microextração em sorvente empacotado (MEPS) é uma técnica miniaturizada de 

preparo de amostra, que tem sido bastante utilizada desde a sua introdução por Abdel-Rehim 

(2004). Baseado no sistema SPE convencional, entretanto com vantagens adicionais, as quais 

são responsáveis pelo seu mérito. MEPS é uma técnica de simples operação, rápida, utiliza 

volumes reduzidos de amostra e de solventes orgânicos e apresenta baixo custo, considerando 

que a fase extratora (sorvente) pode ser reutilizada por mais de 100 vezes, sem perda da 

eficiência da extração. Os procedimentos de eluição dos analitos e injeção no sistema 

cromatográfico podem ser unificados em uma única etapa.  

O dispositivo MEPS é semelhante a uma microsseringa tradicional (100 a 250 µL), 

contudo com algumas modificações. Em MEPS, o sorvente (~ 1-4 mg) é contido dentro de 

uma microcoluna cilíndrica contendo dois filtros em ambos os lados. Esta microcoluna é 

integrada a agulha da microsseringa, Figura 3a. O conjunto (microcoluna e agulha) é 

denominado cartucho MEPS (BIN, do inglês “barrel insert and needle”). O BIN é facilmente 

substituído na microsseringa diante da sua exaustão ou quando outro tipo de sorvente é 

requerido (MOEIN, Mohammad Mahdi; ABDEL-REHIM, Abbi; ABDEL-REHIM, 

Mohamed, 2015). MEPS pode ser operado manualmente, em sistemas semi-automáticos ou 
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em sistemas totalmente automatizados, Figura 3b 
3
. Estes dois últimos modos agregam 

vantagens adicionais uma vez que podem resultar em maior reprodutibilidade dos resultados. 

A amostra ou solventes são percolados bidirecionalmente pelo sorvente, integrado a 

agulha, conforme o êmbolo da microsseringa é movimentado no sentido de aspirar ou 

dispensar soluções. Este processo é reconhecido como ciclos aspirar/dispensar e são 

responsáveis pela pré-concentração dos analitos e remoção dos compostos endógenos da 

matriz. 

 

a) 

 

b) 

 
 

Figura 3 - Microextração em sorvente empacotado: a) esquema detalhado do sorvente empacotado na 

microcoluna integrada a agulha (BIN refere-se a este conjunto) e b) formas de operação da técnica; 

adaptado de Moein; ABDEL-REHIM, A. e ABDEL-REHIM, M. (2015) e PEREIRA et al. (2014). 

 

                                                 

 

3
 Todos os sistemas e dispositivos MEPS são comercializados atualmente pela SGE (SGE Analytical Science Pty 

Ltd, Victoria, Australia). O sistema semi automático é comercializado sob o nome de eVol
®
. 
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O processo de pré-concentração em MEPS é dividido em quatro etapas: adsorção dos 

analitos, lavagem, dessorção dos analitos e por fim limpeza e condicionamento do sorvente, 

Figura 4.  

 

 

 
 

Figura 4 - Etapas da técnica de microextração em sorvente empacotado (MEPS). 

 

 

Inicialmente, a amostra deve ser diluída em solução aquosa ou solução tampão 

adequada de forma a reduzir a sua viscosidade e deixar os analitos em condições adequadas 

(forma ionizada ou não ionizada) para melhor interação com a fase sorvente. Em seguida, na 

primeira etapa do processo, ciclos aspirar/dispensar promovem a pré-concentração dos 

analitos. Contudo nesta etapa compostos endógenos também são sorvidos na fase extratora. A 

segunda etapa, lavagem, consiste na percolação de uma solução adequada que garanta a 

remoção dos compostos sorvidos inespecificamente. Geralmente esta etapa é realizada com 
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apenas um ciclo aspirar/dispensar para que não ocorra perdas significativas dos analitos. Em 

seguida, na terceira etapa, utiliza-se uma solução, contendo uma quantidade maior de solvente 

orgânico, a fim de eluir os analitos sorvidos. Esta eluição pode ser realizada diretamente no 

injetor do sistema cromatográfico ou em microfrascos, no caso do uso de injetor automático. 

A quarta etapa consiste na limpeza e condicionamento do cartucho. Nesta etapa é 

recomendado o uso inicialmente uma solução com maior porcentagem de solvente orgânico 

para garantir uma limpeza eficiente e evitar o efeito memória. Posteriormente, a mesma 

solução aquosa que foi utilizada na diluição da amostra é percolada pelo cartucho com o 

intuito de condicioná-lo para o próximo ciclo de extração. Todas as condições abrangidas 

nesta técnica incluindo pH da amostra, número de ciclos aspirar/dispensar, volume de amostra 

e composição das soluções de eluição e limpeza são extremamente importantes para se 

garantir boa eficiência de extração. Por esta razão, todas estas variáveis requerem otimização 

experimental para cada caso de estudo. 

MEPS é uma técnica patenteada e atualmente fases do tipo C2, C8, C18, troca 

catiônica, troca aniônica e C8 com troca catiônica encontram-se comercialmente disponíveis. 

A baixa seletividade das fases e número limitado constituem-se as limitações desta técnica. A 

necessidade de se trabalhar com matrizes cada vez mais complexas e analitos presentes em 

concentrações de traços tem impulsionado o desenvolvimento de fases mais seletivas como 

polímeros molecularmente impressos (MIP) (DARYANAVARD et al., 2013; MOEIN, M. 

M.; ABDEL-REHIM, A.; ABDEL-REHIM, M., 2015; PRIETO et al., 2011), formas 

alotrópicas do carbono (ABUZOODA; AMINI; ABDEL-REHIM, 2015), polipirrol/poliamida 

(BAGHERI et al., 2012), polianilina (BAGHERI; ALIPOUR; AYAZI, 2012), material de 

acesso restrito (RAM) e fases monolíticas. Entretanto estas fases ainda não se encontram 

disponíveis comercialmente. 

MEPS tem sido utilizada, como técnica de preparo de amostra, na determinação de 

diversos tipos de analitos presentes em diferentes matrizes, sobretudo na determinação de 

fármacos em fluidos biológicos. A Tabela 3 traz diversos exemplos de trabalhos, publicados 

entre os anos de 2010 e 2015, que relataram a aplicação de MEPS para a determinação de 

fármacos em fluidos biológicos. Sangue, plasma, soro, saliva e urina têm sido as matrizes 

mais utilizadas para tais determinações. Dentre os fármacos de interesse, antipsicóticos e 

antidepressivos aparecem com maior frequência, cujo foco dos trabalhos tem sido 

principalmente a TDM, estudos farmacocinéticos e toxicologia forense.  
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Tabela 3 - Aplicação da microextração em sorvente empacotado (MEPS) para a determinação de 

fármacos em fluidos biológicos 

 

Fármaco Matriz 
Sorvente 

MEPS 
Método analítico Referência 

β-bloqueadores
a
  Plasma Grafita MEPS/LC-MS/MS 

Abuzooda, Amini e 

Abdel-Rehim (2015) 

Antipsicóticos
b
  Urina C18 MEPS/UHPLC-PDA 

Gonçalves et al. 

(2015) 

Antipsicótico
c
 

Plasma 

humano 
C2 MEPS/LC-UV 

Mercolini et al. 

(2014) 

5 

Anticonvulsivantes 

e metabolites
d
 

 

Plasma 

humano 
C18 MEPS/LC-DAD Ferreira et al. (2014) 

Antidepressivos
e
 Saliva C8-SCX MEPS/UHPLC-MS 

Wozniakiewicz et al. 

(2014) 

Antiviral entecavir 

Plasma e 

plasma 

ultrafiltrado 

Grafita 
MEPS/UHPLC(HILIC)-

MS/MS 

Vlckova et al. 

(2014) 

Insulinas
f
 Plasma C18 MEPS/LC-DAD 

VIANA et al. 

(2014) 

Anti-hipertensivos, 

metabólitos e 

diuréticos
g
  

Urina C18 
MEPSsemi-automático/LC-

UV 

Magiera e 

Baranowska (2014) 

Antidepressivo 

agomelatina 

Saliva, 

plasma e 

sangue seco 

(DBS) 

C8 
MEPS/LC-detecção 

fluorimétrica 

Saracino et al. 

(2014) 

7 antipsicóticos
h
 

 

Plasma 

humano 
C8 + SCX MEPS/CG-MS/MS 

Da Fonseca et al. 

(2013) 

Anestésicos
i
 

Plasma e 

urina 
MIP MEPS/LC-MS/MS 

DARYANAVARD 

et al. (2013) 

Vasodilatador: 

amiodarona e 

metabólito 

Plasma C18 MEPS/LC-DAD 
Rodrigues et al. 

(2013) 

continua 
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continuação da Tabela 3 

Fármaco Matriz 
Sorvente 

MEPS 
Método analítico Referência 

Anti-hipertensivos
j
 Urina C8 

MEPS/UHPLC–

MS/MS 
Magiera (2013) 

5 Antipsicóticos
k
 

Plasma 

humano e 

urina 

C18 MEPS/LC-UV 
Rani, Malik e Singh 

(2012) 

Imunossupressivos
l
 Sangue total C8 MEPSonline/ LC-MS/MS Said et al. (2012) 

Clozapina e 

metabólitos 

Sangue seco 

(DBS) 
C8 

MEPS/LC (com 

detecção 

colorimétrica) 

Saracino et al. (2011) 

Anticolesterolémico 

atorvastatina e 

metabólitos 

Soro C8 
MEPS/UHPLC–

MS/MS 
Vlckova et al. (2011) 

5 Antidepressivos
m
  

Plasma 

humano 
C8+SCX MEPS/LC-UV Chaves et al. (2010) 

Antipsicótico 

risperidona e 

metabólito 

Plasma 

humano e 

saliva 

C8 

MEPS/LC(com 

detecção 

colorimétrica) 

Saracino et al. (2010) 

Anticonvulsivante 

oxcarbamazepina e 

metabólito 

Plasma 

humano e 

saliva 

C18 LC-DAD 
Saracino,  Tallarico e 

Raggi (2010) 

a (metoprolol e acebutolol); b (clozapina, risperidona e metabólitos); c (ziprasidona); d (carbamazepina, lamotrigina, 

oxcarbamazepina, fenobarbital, fenotoína, carbamazepina-10,11-epoxido e licarbazepina; e (nordoxepina, doxepina, 

desimipramina, nortriptilina, imipramina e amitriptilina); f (clorpromamida, glicazida e glimepirida); g (milrinina, enalapril, 

carvedilol, espirolactona, acenocumarol, ticlopidina e cilazapil); h (Clorpromazina, haloperidol, ciamemazina, quetiapina, 

clozapina, olanzapina e levomepromazina); i (lidocaína, ripvocaína, mepvacaína e bupvacaína); j (aliskireno, prasugrel e 

rivaroxabana); k (fonobarbital, fenitoina, carmabazepina, primidona e oxcarbamazepina); l (ciclosporina, everolímus 

sirolímus e tracolimus); m (sertralina, mirtazapina, fluoxetina, citalopram e paroxetina). 

 

 

Quando se trabalha com a amostra de plasma em MEPS é recomendado que seja 

realizado uma etapa prévia de precipitação de proteína e centrifugação da amostra para 

aumentar a durabilidade do BIN. Tem sido observado que para amostras de plasma sem a 

precipitação das proteínas, o BIN é reutilizado em 40-50 extrações, já para amostras com pré-

preparo da amostra, o BIN é reutilizado por mais de 100 vezes, sem perda significativa na 

eficiência de extração. Para análises de fluidos biológicos é recomendado que estas amostras 
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sejam diluídas de 4 a 5 vezes, antes do procedimento MEPS (MOEIN, Mohammad Mahdi; 

ABDEL-REHIM, Abbi; ABDEL-REHIM, Mohamed, 2015). 

De acordo com os trabalhos reportados na Tabela 3, as aplicações MEPS tem se 

limitado ao uso basicamente das fases comerciais particuladas do tipo C2, C8 e C18. Uma 

desvantagem desse tipo de fase, além da baixa seletividade é a limitação quanto a faixa de pH 

de trabalho, o que na maioria dos casos torna-se inviável trabalhar em valores de pH abaixo 

de 2 ou acima de 9. Além disso, o uso de filtros para manter a fase particulada contida na 

microcoluna representa potenciais meios para adsorção de compostos endógenos. 

Nesse contexto, as fases monolíticas de sílica híbrida destacam-se frente a tais 

dificuldades apresentadas, e além disso apresentam maior estabilidade (química física) e alta 

permeabilidade. Essas características torne este tipo de fase promissora para ser utilizada 

como sorvente MEPS. Entretanto, não há nenhum tipo de cartucho MEPS disponível 

comercialmente com este tipo de fase. 

 

 

1.7 Fases monolíticas 

 

 

As fases monolíticas têm sido extensivamente estudadas em razão das suas excelentes 

características físico-químicas, as quais as tornam meios inovadores frente aos materiais 

particulados. Tais características foram responsáveis pela popularidade que este tipo material 

tem ganhado nas ultimas décadas. Seria injusto referir-se as fases monolíticas sem não 

mencionar as suas origens. As fases monolíticas a base de polímeros orgânicos bem como a 

sua aplicação como colunas analíticas foram o gatilho que desencadeou todo o progresso 

desenvolvido ao longo dessas últimas décadas. Estas fases constituíram-se também a 

motivação para introdução das fases a base de sílica e sílica híbrida e sua expansão em termos 

de aplicabilidade, como por exemplo, nas técnicas de preparo de amostra. 

O termo “monolito” é derivado do grego “monolithos”, em que “mono” significa 

“único” e “lithos” significa “rocha”. Do ponto de vista químico e de acordo com a definição 

da IUPAC: “Monolito é uma forma moldada, um material fabricado e rígido; com uma 

microestrutura homogênea que não exibe qualquer componente estrutural distinguível por 

microscopia óptica” (ALEMÁN et al., 2007). No campo da ciência das separações, monolito 

faz menção a um material de alta porosidade que exibe uma estrutura contínua constituída de 
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macroporos, mesoporos e, de forma menos pronunciada, microporos. Os macroporos (poros 

maiores que 50 nm) garantem alta permeabilidade à estrutura monolítica permitindo a 

percolação de soluções sem implicar no aumento considerável de pressão. É na superfície dos 

mesoporos (poros de 2 a 50 nm) que acontecem as interações entre analito e sorvente, que são 

responsáveis pela sua retenção (NEMA; CHAN; HO, 2014). Em alguns casos pode ocorrer 

também a presença de microporos (tamanho de poro menor do que 2 nm). Micropororos são 

mais comuns em fases monolíticas poliméricas e presentes em menor quantidade nas fases 

monolíticas a base de sílica (NORDBORG; HILDER; HADDAD, 2011). 

O conceito de material monolítico é de longa data, sendo reportado muito antes de 

1970. Robert Synge, ganhador do Prêmio Nobel, ainda em meados de 1950 relatou pela 

primeira vez estruturas similares às fases conhecidas hoje como monolitos (ALEMÁN et al., 

2007; MOULD; SYNGE, 1952; 1954). Nestes trabalhos, os autores relataram a síntese de 

membranas porosas obtidas a partir ciclos de evaporação de uma solução coloidal. No final do 

processo foi obtida uma membrana porosa que foi aplicada na separação de polissacarídeos 

por ultrafiltração eletrocinética.  

Mais tardiamente Kubín, Špaček e Chromeček (1967) desenvolveram um polímero 

poroso e aplicou como fase na cromatografia de permeação em gel para a separação de 

analitos em soluções aquosas. Esses materiais possuíam baixa estabilidade mecânica e 

apresentavam limitações quanto a pressão hidrostática aplicada. 

Em meados dos anos de 1970 Hileman et al. (1973), Ross e Jefferson (1970) e 

Schnecko e Bieber (1971) sintetizaram fases monolíticas altamente porosas a base de 

poliuretano para uso em CG e HPLC. Essas fases apresentaram melhor desempenho 

comparado às fases de metacrilato, entretanto era incompatível com alguns solventes 

orgânicos. 

Maior sucesso foi obtido nos trabalhos desenvolvidos paralelamente por Tennikova e 

Belenkii. Belenkii et al.(1993) e MAL'TSEV et al. (1990) perceberam que colunas capilares 

curtas preenchidas com diversos tipos de fase estacionária eram suficientes para atingir uma 

boa separação analítica de proteínas. Tennikova, Svec e Belenkii (1990) propuseram a síntese 

de um polímero monolítico macroporoso a base de metacrilato aplicado, na forma de 

membranas de 1 mm de espessura empacotadas em coluna analítica, para a separação de 

proteínas. Esta coluna apresentou separação cromatográfica comparável às separações 

realizadas em colunas empacotadas, e ainda apresentou menor pressão no sistema analítico. 

No início da década de 1990, Svec e Frechet (1992) pela primeira vez realizaram a síntese de 
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uma fase monolítica in-situ em um molde de coluna cromatográfica. A síntese envolveu o uso 

dos monômeros glicidil metacrilato, etilenoglicol dimetacrilato e utilizou cyclo-hexanol e 

dodecanol como solventes. A fase monolítica macroporosa obtida foi denominada na época 

pelos autores como leito contínuo de separação.  

O grupo de Stellan Hjertén também fez contribuições significativas no 

desenvolvimento das fases monolíticas. Desde 1989, Hjertén teve voltado seus estudos no 

desenvolvimento de fases contínuas para separações cromatográficas em alternativa as fases 

particuladas. O grupo publicou uma série de trabalhos de referência (HJERTÉN; LIAO; 

ZHANG, 1989; HJERTÉN et al., 1993; HJERTÉN et al., 1992) relatando a síntese de 

“suportes de leito contínuo” (contínuos bed, termo reportado nas publicações originais). 

Nestes trabalhos géis de poliacrilamida eram sintetizados e utilizados, de forma comprimida, 

em tubos de colunas cromatográficas. Desta forma, garantia-se melhor contato entre a fase e o 

tubo evitando espaços de volume morto na coluna cromatográfica. 

Alguns anos mais tarde, Minakuchi et al. (1996), trabalhando no grupo de pesquisa 

liderado pelo professor Tanaka, introduziu as fases monolíticas inorgânicas a base de sílica. 

Neste trabalho a fase monolítica foi sintetizada a partir de uma solução contendo de 

tetrametoxissilano, polietileno glicol, e ácido acético 0,01 mol.L
-1

. Após formação do 

esqueleto de sílica, o material foi funcionalizado com grupos C18 e a fase resultante foi 

aplicada como meio de separação na cromatografia em fase reversa. As fases monolíticas 

inorgânicas revolucionaram como um todo o campo das fases sorventes.  

Baseado nos trabalhos do grupo do professor Tanaka, no ano 2000 a empresa Merk 

lança no mercado a primeira coluna monolítica à base de sílica vendida com o nome 

comercial Chromolith
® 

. 

Desde então, uma atividade contínua de desenvolvimento e progresso em termos de 

síntese, principalmente das fases monolíticas a base de sílica, tem sido feito e promovido a 

sua disseminação no campo da química analítica. A alta porosidade, baixa pressão e facilidade 

de síntese foram as principais características que contribuíram para esta popularização 

refletindo no aumento do número de trabalhos reportados na literatura a partir da década de 

1990s, como evidenciado na Figura 5. Essas fases, que inicialmente foram desenvolvidas para 

serem utilizadas como colunas cromatográficas para LC (SVEC; LV, 2015), atualmente são 

reportadas para diversos fins. Esta aplicabilidade estendeu-se para a eletrocromatografia 

capilar (CEC) (OU et al., 2015), meios para microextração (SVEC, 2006), reatores 

enzimáticos (KRENKOVA; SVEC, 2009), entre outros.  
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Figura 5 - Desenvolvimento cronológico das fases monolíticas e número de trabalhos sobre fases 

monolíticas publicados no período de 1850 a 2014. A busca do número de trabalhos foi realizada pelo 

termo “monolith” na categoria “Analytical chemistry”, no banco de dados SciFinder.  

 

 

1.8 Tipos de fases monolíticas 

 

 

Dependendo da natureza dos precursores de síntese, a estrutura monolítica resultante 

pode ser de três tipos distintos: poliméricas, inorgânicas ou de sílica híbrida (ZHU; ROW, 

2012). As primeiras oferecem boa estabilidade em ampla faixa de pH, alta compatibilidade 

para análise de biomoléculas, entretanto podem ter a estabilidade mecânica comprometida 

pelo intumescimento na presença de solventes orgânicos. O segundo tipo possui alta 

estabilidade mecânica, boa resistência a solventes orgânicos e alta eficiência nas separações, 

contudo o seu procedimento de síntese apresenta muitas etapas e baixa reprodutibilidade. Já 

as fases sílica híbrida tem se destacado por conciliarem as vantagens de ambas as fases 

apresentadas, ou seja, boa estabilidade (mecânica e química) e procedimento de síntese menos 

oneroso.  

Além da utilização como colunas capilares, principalmente para eletroforese capilar, 

as fases monolíticas de sílica híbrida também têm sido utilizadas como fases extratoras, 

sobretudo para analitos de baixa massa molecular. Geralmente fases monolíticas a base de 

polímeros orgânicos são mais eficientes para a separação de macromoléculas, ao passo que as 

fases monolíticas inorgânicas apresentam melhor desempenho para separar moléculas 

menores (SVEC; HUBER, 2006). 



44 

 

 

 

Introdução 

Em virtude das suas características superiores, a presente dissertação optou pela síntese 

de fases monolíticas a base de sílica híbrida, portanto maior atenção será dada a este tipo de 

fase nos itens seguintes deste trabalho. 

 

 

1.9 Fases monolíticas a base de sílica híbrida 

 

 

A rápida expansão das possibilidades de aplicabilidade que as fases monolíticas de 

sílica híbrida têm sofrido no campo da química analítica é atribuída à robustez e versatilidade 

desse tipo de material. Minakuchi et al. (1996) e Nakanishi et al. (1997) foram os pioneiros a 

reportarem à síntese e aplicação, em cromatografia, de fases monolíticas a base de sílica.  

A síntese das fases monolíticas de sílica híbrida foi relatada pela primeira vez por Hayes 

e Malik (2000). Na síntese proposta por esses autores, a adição do precursor cloreto de N-

octadecilmetil[3-(trimetoxissilil)propil]amônio (C18-TMS) à solução de síntese contendo 

TMOS permitiu a obtenção de um monolito de sílica contendo grupos octadecil incorporados, 

os quais propiciaram interações relevantes com os analitos durante o processo cromatográfico. 

Esta síntese foi realizada in-situ em capilares de sílica fundida e aplicados na separação 

eletroforética de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, aldeídos e cetonas. Este novo 

procedimento difere daquele proposto por Minakuchi et al. (1996) e Nakanishi et al. (1997) 

uma vez que esta nova síntese envolveu a combinação de dois tipos de precursores: o 

monômero inorgânico tetrametoxissilano (TMOS) e o monômero contendo o grupo funcional 

(C18-TMS). Nesta abordagem, a incorporação do grupo funcional foi mais eficiente e 

homogênea comparado a incorporação realizada por processo de derivatização. Assim, a 

síntese e a funcionalização da sílica foram combinadas em uma única etapa e deu origem a 

fases mais estáveis. Os procedimentos atuais de síntese basearam-se neste trabalho pioneiro. 

As fases monolíticas de sílica híbrida apresentam vantagens como boa 

biocompatibilidade, alta estabilidade química e física, maior tempo de vida útil, maior 

reprodutibilidade no procedimento de síntese e maior flexibilidade no ajuste da seletividade 

comparada aos demais tipos de fases monolíticas. Essas excelentes propriedades físico-

químicas têm sido confirmada pelos trabalhos publicados, que relataram aplicações 

diversificadas tanto no âmbito de síntese quanto de aplicações. Recentemente as fases 

monolíticas de sílica híbrida têm combinada com novos materiais propostos na literatura. 
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Qin, Lu e Xie (2014) relataram a síntese de um monolito de sílica híbrida contendo 

grupos cloropropil incorporados, os quais foram utilizados para a imobilização covalente de 

um líquido iônico (IL) baseado em o-fenantrolina. Esta fase modificada boa eficiência de 

separação de compostos fenólicos e aminas aromáticas em curto tempo de análise.  

Ainda no contexto dos líquidos iônicos, Han et al. (2012) utilizou tetrametoxissilano e 

3-mercaptopropiltrimetoxissilano (MPTS) para a síntese de um monolito de sílica híbrida. A 

síntese da fase monolítica consistiu na mistura reacional de TMOS, MPTS, polietilenoglicol 

(PEG) e ácido acético 0,01 mol.L
-1

. Esta mistura foi agitada, sonicada por 3 min à 0 °C e 

introduzida em capilares de sílica fundida (DI 75 µm). Após o capilar permanecer sob-reação 

por 12 h a 55 °C, o líquido iônico polimérico (PIL) [C8VyIm]Br foi ancorado 

covalentemente, via polimerização radicalar, aos grupos mercaptopropil expostos na 

superfície do monolito, Figura 6a. Hidrocarbonetos aromáticos, alquilbenzenos e fenóis foram 

separados com sucesso por CEC.  

Hsieh et al.(2008) relatou a síntese de um monolito capaz de estabelecer interações 

altamente específicas para a separação dos isômeros: ácido naftaleno-1,5-dissulfônico e ácido 

naftaleno-2,6-dissulfônico. A síntese baseou-se inicialmente na modificação do precursor 

aminopropiltrialcoxissilano (APTES) com β-ciclodextrina (β-CD) via mecanismo de reação 

SN2. Posteriormente a fase monolítica foi preparada pela mistura reacional do precursor β-

CD-APTES com TMS, na presença de PEG e solução de ácido acético. Os capilares assim 

sintetizados foram aplicados com sucesso na separação dos isômeros por CEC, Figura 6b. 

Essas colunas puderam ser reutilizadas em mais de 100 análises sem perdas significativas na 

eficiência de separação. 

Aptâmeros têm sido imobilizados em fases monolíticas de sílica híbrida para a síntese 

de capilares para uso em cormatografia de afinidade. Aptâmeros são pequenos 

oligonucleotídeos de cadeia simples capazes de estabelecer interações altamente específicas 

com moléculas alvo (FERREIRA; MISSAILIDIS, 2007). Recentemente, Wang et al. (2015) 

desenvolveu uma nova estratégia para a imobilizazão covalente de aptâmeros de DNA na 

superfície dos mesoporos de fases monolíticas de sílica híbrida contendo grupos metacrilato 

incorporados. Inicialmente os autores sintetizaram o monolito com os precursores TMOS e γ-

MAPS. Posteriormente, os aptâmeros foram imobilizados covalentemente ao grupo 

metacrilato, Figura 6c. Esta fase monolítica de afinidade foi utilizada para a extração de α-

trombina de soro humano via interações altamente específicas. Nesta metodologia, a amostra 

foi percolada pelo capilar contendo a fase monolítica e após a etapa de lavagem com Tris–
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HCl, os analitos foram eluidos com NaClO4 1 mol.L
-1

 (pH 6,5). Acetato de N-p-tosil-Gly-Pro-

Arg p-nitroanilida (T1637) foi adicionado ao eluato coletado e a absorção foi medida em 

405 nm. O método apresentou 91,6% de recuperação e foi aplicado com sucesso em ensaios 

clínicos para a determinação de proteínas em níveis de traços. 

 

 

 
 

Figura 6 - Fases monolíticas híbridas de sílica modificadas com diferentes compostos, (a) modificação 

com líquido iônico polimérico e aplicação da fase como coluna capilar; (b) modificação com β-CD e 

aplicação da fase como coluna capilar para a separação isômeros do ácido naftaleno dissulfônico por 

CEC empregando diferentes fases moveis (FM) (c) modificação com aptâmeros e aplicação da fase 

como capilar de para extração e determinação espectrofotométrica de α-trombina (Trb), a direita o 

gráfico mostra a seletividade desta fase frente a ensaios realizados com a Trb na presença de outras 

proteínas tais como imunoglobulina (IgG), albumina sérica humana (HSA) e lisozima (Lis); figura 

adaptada das referências Han et al. (2012), Hsieh et al. (2008) e Wang et al. (2015). 
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1.10 Síntese das fases monolíticas de sílica híbrida 

 

 

O processo sol-gel (PSG) tem sido o método convencional adotado no preparo das fases 

monolíticas a base de sílica. Fora do contexto analítico, este processo constitui-se uma 

metodologia bastante estabelecida pela literatura e já reportada desde há mais de dois séculos 

por Ebelmen
4
 (1846 apud HENCH; WEST, 1990) na obtenção de materiais inorgânicos 

transparentes. Esta metodologia tem sido utilizada para a obtenção de diversos tipos de 

materiais tais como vidros, dispositivos ópticos, filmes, cerâmicas e monolitos (CIRIMINNA 

et al., 2013). 

O uso do PSG para a síntese de géis inorgânicos a base de sílica recebeu maior interesse 

em meados dos anos 1970 e mais tardiamente com os experimentos do grupo de pesquisa 

liderado por Tanaka na síntese dos monolitos de sílica a partir da hidrólise e condensação do 

TMS (MINAKUCHI et al., 1996).  

Atualmente, o PSG é a metodologia convencional utilizada no preparo das fases 

monolíticas de sílica híbrida. Este processo baseia-se em reações de hidrólise e condensação 

dos precursores (tetralcoxissilano e alquiltrialcoxissilano). Tais reações marcam a transição da 

mistura reacional, inicialmente no estado de suspensão coloidal, conhecida como “sol”, para 

uma matrix sólida, “gel” (KABIR; FURTON; MALIK, 2013). 

A grande vantagem do PSG advém da versatilidade em termos das variáveis 

experimentais de síntese, tornando possível o direcionamento das características físico-

químicas do monolito final de acordo com a finalidade desejada. Essas propriedades finais 

“costumizadas” são regidas por fatores, principalmente: natureza dos precursores, quantidade 

de água, solvente de síntese, catálise, aditivos e processos de modificação pós-síntese. 

 

 

1.10.1 Precursores 

 

 

A síntese das fases monolíticas de sílica híbrida baseia-se na utilização de dois tipos de 

precursores: os tetralcoxissilanos e os alquiltrialcoxissilanos. O primeiro tipo possui quatro 

                                                 

 

4
 EBELMEN, J. Üntersuchungen über dir verbindung ber borsaüre and kieselsaüre mit aether. Annale de Chimie 

et de Physique, v. 16, p. 129, 1846. 
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funções alcóxidos ligadas ao centro de silício, ao passo que o segundo tipo possui apenas três 

funções alcóxido e um grupo funcional orgânico. Atualmente, existe disponível 

comercialmente uma grande variedade de alquiltrialcoxissilanos com os mais diversos tipos 

de grupos orgânicos (como por exemplo, C2, C8, C18, alil, cianopropil, aminopropil, etc), o 

que abre um grande leque de possibilidades para a síntese de fases monolíticas híbridas com 

características estruturais distintas, Figura 7. Quanto aos tetraalcoxissilanos, os mais 

comumente utilizados são TEOS e TMS.  

 

 

 

Figura 7 – Precursores a base de silício utilizados no sol-gel. 

 

 

Com relação ao processo de síntese, a formação da fase monolítica envolve 

inicialmente a hidrólise dos precursores. Neste estágio inicial, os monômeros sofrem ataque 

nucleofílico da molécula de água, no caso da hidrólise ácida, ou sofre ataque da hidroxila, no 

caso de hidrólise alcalina. Os grupos alcóxidos são então substituídos por grupos hidroxilas 

via substituição nucleofílica bimolecular (SN2). Posteriormente, reações sucessivas de 

condensação resultam na formação da estrutura tridimensional de sílica, em que cada centro 

de silício é conectado entre si por ligações do tipo siloxano.  

Do ponto de vista físico, o processo de transição sol-gel começa com a agregação das 

partículas em clusters e posteriormente essas partículas são interconectadas formando uma 

rede, a qual mantém moléculas de solvente confinadas nos seus interstícios (SIOUFFI, 2003). 
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Este fenômeno é marcado pelo aumento da viscosidade da solução de síntese. Neste processo 

o grupo funcional do monômero híbrido não participa diretamente das reações de hidrólise e 

condensação, entretanto esta funcionalidade é incorporada à estrutura final de sílica. A 

transição sol-gel, ou gelatinização como é denominado, pode ser abordado de um ponto de 

vista mais termodinâmico.  

A cinética das reações de hidrólise e condensação é afetada pela natureza dos 

precursores. Efeitos estéricos e indutivos podem acelerar ou desacelerar estas reações 

dependendo do grau de substituição e das características dos substituintes (BRINKER, 1988). 

De acordo com Yoldas (1986), a hidrólise é mais lenta para alcóxidos com cadeias alquílicas 

maiores.  

Embora os precursores a base de silício sejam os mais populares, recentemente 

trabalhos tem explorado o uso de precursores a base de titânio (KONISHI et al., 2009), 

zircônio (RANDON et al., 2010), germânio (FANG et al., 2007) e alumina (ZAJICKOVA; 

RUBI; SVEC, 2011). 

 

 

1.10.2 Quantidade de água 

 

 

A quantidade de água presente no meio reacional é extremamente importante para o 

processo de síntese uma vez que a água atua como reagente na etapa de hidrólise. A razão 

entre a quantidade de água em relação aos precursores (em mols) deve ser de 2 a 5 para que se 

obtenha a hidrólise completa dos alcóxidos (NICOLAON; TEICHNER, 1906). Quantidade de 

água elevada pode comprometer a miscibilidade dos precursores. 

 

 

1.10.3 Solvente de síntese 

 

 

A função do solvente é solvatar as espécies em solução de modo que a separação 

líquido-líquido da solução de síntese seja evitada. Quanto mais homogênea esta solução de 

partida, mais uniforme será a incorporação do precursor híbrido na estrutura monolítica.  



50 

 

 

 

Introdução 

Em soluções muito diluídas de alcóxidos, o processo de agregação e crescimento da 

rede é dificultado. Wagh, Rao e Haranath (1998) avaliaram a influencia de vários parâmetros 

na formação de aerogéis a partir da hidrólise e condensação de TEOS. Neste trabalho os 

autores relataram que o aumento na quantidade de solvente retardou o processo da transição 

sol-gel. Provavelmente este fato é devido à redução na velocidade de condensação.  

 

 

1.10.4 Catálise 

 

 

A estrutura das fases monolíticas é fortemente dependente das reações de hidrólise e 

condensação, as quais são dependentes do pH. Estas reações podem ser catalisadas em uma 

única ou em duas etapas.  

Na catálise em uma etapa, ou de etapa única, utiliza-se pH estritamente ácido ou 

alcalino. Na catálise ácida geralmente são utilizadas soluções de ácido clorídrico ou de ácido 

acético. Dependendo das propriedades dos precursores utilizados, os próprios monômeros são 

suficientes para acidificar ou alcalinizar o meio reacional não sendo necessária a adição de 

catalisador. Fazendo uso da catálise em etapa única, Yan et al. (2004) prepararam um 

monolito de sílica híbrida com grupos aminopropil incorporados. A mistura de síntese 

consistiu na adição de TEOS (112 mL), APTES (118 mL), água (32 mL) and CTAB (8 mg) 

em etanol (215 mL). Os capilares assim sintetizados apresentaram diâmetro médio de poros 

de 14,2 nm e foram aplicados para a separação de ácidos orgânicos por CEC. 

Na catálise em duas etapas as reações são processadas em pH ácido e também em pH 

alcalino em tempos distintos. Nesta abordagem, geralmente, a hidrólise dos precursores é 

realizada em meio ácido e posteriormente o meio reacional é alcalinizado pela adição de um 

segundo tipo de catalisador (hidróxido de amônio ou n-dodecilamina são os mais utilizados). 

Neste processo, é possível obter maior controle das condições de síntese e melhor 

direcionamento das características finais do material. Geralmente, os monolitos preparados 

via catálise em duas etapas apresentam maior homogeneidade em sua estrutura (BRINKER et 

al., 1982). A título de exemplo pode-se citar o trabalho realizado por Chen, Zheng e Feng 

(2010). Estes autores prepararam um monolito híbrido misto com grupos octil e sulfônicos 

incorporados. A condição ótima de síntese foi obtida com a mistura de metanol (180 µL), HCl 

0,5 mol.L
-1

 (23 µL), C8-TEOS (65 µL), mercaptopropiltrimetoxissilano (35 µL) e TEOS 
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(150 µL). Esta solução foi hidrolisada por 5 h a 60 °C. Posteriormente n-dodecilamina 

(10 mg) foi adicionada à mistura hidrolisada e inserida em um capilar de sílica fundida. As 

extremidades do capilar foram seladas e a reação de condensação se processou por 15 h a 

40 °C. O capilar monolítco foi lavado com etanol e seco por 48 h a 40°C. Para a criação dos 

grupos de ácido sulfônico, o capilar foi percolado com H2O2 (30%, m/m) por 12 h a 

temperatura ambiente. O capilar foi avaliado para a determinação de teofilina e cafeína em 

amostras de bebidas.  

A reação de hidrólise processada em meio ácido ocorre via mecanismo SN2 (HENCH; 

WEST, 1990). O grupo alcóxido sofre protonação tornando o centro eletrofólico mais 

suscetível ao ataque nucleofílico pela molécula de água. No passo seguinte ocorre a 

eliminação da molécula de álcool correspondente ao alcóxido.  

Na catálise básica, a reação de hidrólise também ocorre por SN2, entretanto o ataque 

nucleofílico ao centro de silício é feito por íons hidroxila. Em valores de pH muito elevados o 

processo de gelatinização não ocorre, todavia observa-se a formação de soluções coloidais 

altamente estáveis (STÖBER; FINK; BOHN, 1968).  

A etapa de condensação ocorre pelo ataque nucleofílico dos silanóis ionizados ao 

centro eletrofílico de uma espécie neutra. Desta forma, esta etapa é influenciada pela acidez 

dos grupos silanois. 

Geralmente, em pH ácido a cinética da reação de hidrólise é maior do que a 

condensação dos precursores, resultando em redes de sílica com estruturas mais lineares ou 

randomicamente ramificadas. Por outro lado, a catálise alcalina resulta na formação de uma 

rede de sílica altamente ramificada e mais compactada (KABIR; FURTON; MALIK, 2013). 

 

 

1.10.5 Aditivos direcionadores de poros 

 

 

As fases monolíticas utilizadas como sorventes, em colunas cromatográficas ou em 

fases de extração, requerem boa permeabilidade para a percolação de soluções. A 

aplicabilidade do material não depende apenas da existência de macroporos, mas também da 

existência de mesoporos, microporos e como estes encontram-se distribuídos na estrutura 

monolítica. Além disso, a área superficial total, o tamanho e a acessibilidade dos mesoporos 

formados também são fatores cruciais no desempenho deste material. Neste sentido, 
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diferentes estratégias têm sido adotadas na síntese de fases monolíticas porosas, como por 

exemplo, o uso de tensoativos ou polímeros de elevada massa molecular, também 

denominados agentes direcionadores de estrutura.  

Tensoativos são moléculas anfifílicas e organizam-se em micelas dependendo da sua 

concentração e da natureza do solvente em que essas moléculas encontram-se solubilizadas. O 

processo de formação dos mesoporos baseia-se em quatro princípios. O primeiro deles 

consiste na organização das moléculas dos agentes direcionadores de estrutura na solução de 

síntese, o segundo consiste na interação entre dos precursores alcoxissilanos com essas 

moléculas, o terceiro faz referência as reações de hidrólise e condensação dos precursores na 

formação da estrutura monolítica e o quarto passo consiste na remoção das moléculas molde. 

Para o caso das fases monolíticas de sílica híbrida, esta última etapa tem sido realizada via 

extração com solventes, principalmente etanol e solução de ácido clorídrico diluída. 

De acordo com Pal e Bhaumik (2013), as interações entre as espécies orgânicas e os 

tensoativos podem ser dos seguintes tipos: S
+
I
-
, S

-
I
+
, S

-
M

+
I
-
, S

+
X

-
I
+
, S

0
I
0
, N

0
I
0
 em que S 

representa as moléculas de surfactante, I os precursores sol-gel, X
-
 contraíon aniôico, M

+
 

contraíon catiônico, S
0
 são aminas neutras, I

0
 são oligômeros hidratados e N

0
 são tensoativos 

não-iônicos. Para aplicações analíticas os tensoativos mais utilizados na síntese das fases 

monolíticas de sílica híbrida são n-dodecilamina (YAN et al., 2005; YAN et al., 2006; 

ZHENG et al., 2010) e brometo de cetiltrimetilamônio (YAN et al., 2004; ZHANG et al., 

2013). No primeiro e no segundo caso as interações predominantes são do tipo S
0
I
0 

e S
-
I
+
, 

respectivamente.  

A adição de ureia ou solução de hidróxido de amônio também tem sido estratégias 

adotadas para a formação de poros nas fases monolíticas (MOTOKAWA et al., 2002). Este 

procedimento também leva a formação de mesoporos na estrutura monolítica, entretanto os 

mesoporos formados por esta metodologia são menos uniformes.  

 

 

1.11 Caracterização das fases monolíticas de sílica híbrida 

 

 

A caracterização química e física das fases monolíticas é uma etapa extremamente 

importante que deve ser considerada após o procedimento de síntese. As fases monolíticas de 

sílica podem ser caracterizadas por diversas técnicas como, por exemplo, microscopia de 
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força atômica, microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raio-X, análise 

elementar, ressonância magnética nuclear, espectroscopia vibracional na região do 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica, espectroscopia 

de energia dispersiva, adsorção/dessorção de nitrogênio, espectroscopia Raman, entre outras. 

A escolha do conjunto de técnicas adequado irá depender do tipo de informação que se deseja 

obter. 

Geralmente, as técnicas MEV, FTIR e adsorção/dessorção de nitrogênio têm sido as 

principais técnicas empregadas na caracterização das fases monolíticas de sílica híbrida 

utilizadas como sorventes ou fases estacionárias na química analítica. 

 

 

1.11.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

MEV é uma poderosa ferramenta de caracterização que é usada nas mais diversas 

áreas já a mais de 50 anos. Esta técnica permite obter informações morfológicas relativas a 

estrutura do material em escala nanométrica (resolução pode variar conforme o equipamento). 

Resumidamente, o princípio deste método é baseado na incidência de um feixe de elétrons 

sobre a amostra, fixada num suporte metálico. A interação entre este feixe primário de 

elétrons e a amostra emite uma série de sinais (elétrons secundários ou retroespalhados, raios-

X, elétrons Auger, etc). Em MEV apenas os elétrons secundários e retroespalhados são 

coletados pelo arranjo de detectores do equipamento e utilizados para formação da imagem da 

superfície da amostra (VERNON-PARRY, 2000). Fases monolíticas de sílica híbrida somente 

são analisadas por MEV mediante recobrimento metálico. 

  

 

1.11.2 Espectroscopia vibracional na região do infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

 

FTIR é utilizado para a identificação de grupos funcionais presentes na amostra. Esta 

identificação é realizada pela a medida da radiação (na região do infravermelho) absorvida 

pela amostra posicionada no caminho do feixe de radiação. Essas absorções geralmente 
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ocorrem na faixa de 400 a 4000 cm
-1

 e cada comprimento de onda está relacionado com um 

determinado modo normal de vibração dos grupamentos químicos (EWING, 1972).  

 Al-Oweini e El-Rassy (2009) publicaram um excelente trabalho acerca da 

caracterização, por FTIR, de aerogéis obtidos pela combinação de diferentes precursores 

Si(OR)4 e R′′Si(OR′)3. Neste trabalho os autores descreveram com detalhes as bandas para 

cada monolito híbrido sintetizado. Este estudo também revelou diferenças químicas na 

estrutura tridimensional de sílica devido aos diferentes precursores utilizados.  

 

 

1.11.3 Adsorção/dessorção de nitrogênio 

 

 

Os experimentos de adsorção/dessorção são baseados no fenômeno de adsorção de 

gases, que se caracteriza pelo enriquecimento da concentração do adsorbato na superfície da 

amostra (DĄBROWSKI, 2001). De modo simplificado, uma quantidade conhecida da 

amostra, previamentente tratada, é colocada no interior de uma câmara, a qual é preenchida 

com uma quantidade conhecida de gás puro (normalmente nitrogênio). Sob temperatura 

constante (77 K), a pressão no sistema é registrada em intervalos de tempos regulares. A 

queda na pressão relaciona-se com a quantidade de gás adsorvido no material. Estes dados são 

plotados na forma de isotermas que relacionam a quantidade de gás adsorvido em função da 

pressão relativa (P/Po). O perfil da isoterma (Tipo I, II, III, IV, V ou VI de acordo com a 

classificação da IUPAC) revela informações a respeito da porosidade do adsorvente (SING, 

1985).  

Os dados obtidos nos experimentos de adsorção/dessorção de nitrogênio podem ser 

tratados matematicamente por diferentes métodos. O método BET (BRUNAUER; EMMETT; 

TELLER, 1938) é comumente utilizado para a obtenção da área superficial dos adsorventes 

porosos e o método BJH (BARRETT; JOYNER; HALENDA, 1951) é utilizado para a 

determinação da distribuição dos tamanhos dos mesoporos.  
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1.12 Aplicação das fases monolíticas de sílica híbrida no preparo de amostra 

 

 

Indiscutivelmente, as fases monolíticas de sílica híbrida consagraram-se e tiveram 

maior avanço como fases estacionárias para colunas em cromatografia líquida e 

eletrocromatografia. Mais recentemente, diversos pesquisadores também tem destacado bom 

desempenho na aplicação dessas fases como sorventes nas técnicas miniaturizadas de preparo 

de amostra. Embora esse direcionamento tenha se configurado como um evento recente, 

diferentes trabalhos já reportam com sucesso o uso dessas fases monolíticas como meios de 

extração e pré-concentração de diferentes analitos em fluidos biológicos. Sorventes 

monolíticos de sílica híbrida com características inovadoras, tais como elevada área 

superficial, alta seletividade, excelente estabilidade (química e física) e eficiência de extração 

têm sido reportados. Na maioria desses trabalhos, fazendo uso vantagens da síntese in-situ, as 

fases monolíticas têm sido desenvolvidas em capilares de sílica híbrida, os quais tem sido 

compatíveis para a integração em linha da etapa do preparo da amostra com o sistema 

analítico.  

Nesse sentido, Zheng, Ruan e Feng (2009) realizaram a síntese in-situ de capilares (D.I. 

250 μm) monolíticos de sílica híbrida contendo grupos octil e tióis incorporados. A síntese foi 

realizada com os precursores TEOS, C8-TEOS e 3-mercaptopropiltrimetoxissilano 

(MPTMS), via catálise em duas etapas. As fases monolíticas mostraram-se estáveis em ampla 

faixa de pH (1,0 a 10,5) e os capilares foram aplicados para a pré-concentração online com o 

sistema LC/UV para a determinação de oito sulfonamidas em amostras de leite. A melhor 

eficiência de extração foi obtida em pH 2,5, no qual observou-se mecanismo de troca 

catiônica entre as sulfonamidas (pKa1 1,52 a 2,28, pKa2 5,90 a 8,54) e a fase monolítica. 

Zheng et al. (2010) relatou a síntese de um capilar monolítico de sílica híbrida contendo 

grupos cianoetil incorporados, que foi aplicado para a microextração online. A combinação da 

técnica in-tube com LC-MS permitiu o desenvolvimento de um método rápido (tempo total de 

análise de 30 min.) e sensível (limites de detecção entre 0.06-2.94 ng.mL
-1

) para a 

determinação de antidepressivos (trazodona, clozapina, citalopram, doxepan, paroxetina, 

fluvoxamina, imipramina, amitriptilina, fluoxetina, sertralina e clomipramina) em amostras de 

urina e plasma. 

Fases monolíticas de sílica híbrida também possuem ótimas características como 

suporte para a imobilização de enzimas. Yuan, Zhang e Zhang (2014) desenvolveram um 
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reator enzimático de enzima imobilizada (IMER) para a digestão online e análise de proteínas. 

A fase monolítica foi preparada em capilares de sílica fundida (D.I. 250 μm) pela 

policondensação de TEOS e viniltrimetoxissilano. Na mistura de síntese também foi 

adicionado ácido metacrílico, para a copolimerização com os grupos vinílicos, e persulfato de 

amônio como iniciador radicalar (ativado termicamente). Posteriormente, espaçadores 

polietilenoimina (PEI) foram adicionados à superfície do monolito para aumentar a 

hidrofilicidade do suporte. Após esta ativação com PEI, tripsina foi covalentemente 

imobilizada na superfície do monolito. A eficiência do microrreator foi avaliada pela digestão 

de soroalbumina bovina e mioglobina. Os fragmentos de peptídeos gerados foram analisados 

num sistema MALDI-TOF-MS. O IMER apresentou alta atividade catalítica ao realizar a 

reação digestão em menor tempo (2,5 min) comparado com o tempo do processo tradicional 

realizado em solução (24 h). Posteriormente, o IMER foi acoplado com o sistema 2D-nano 

HPLC–ESI/MS/MS e aplicado na análise de proteínas de extratos celulares de carcinoma 

hepatocelular (HCC)
5
 com baixa velocidade de metástase. Mais de 300 grupos de proteínas 

foram identificados e o microrreator pode ser utilizado por mais de sete dias. 

Fases monolíticas de sílica híbrida também têm sido aplicadas em materiais de 

impressão molecular (MIP). A síntese de MIPs tem se tornado uma poderosa rota sintética 

para a obtenção de sorventes com alta seletividade. Mais recentemente, fases monolíticas de 

sílica híbrida impressa molecularmente tem se destacado frente aos tradicionais MIP obtidos a 

partir de polímeros orgânicos. Liu et al. (2013) sintetizou um capilar monolítico de sílica 

híbrida impressa molecularmente. A síntese do monolito consistiu no uso de 

metiltrimetoxissilano e γ-metacriloxipropiltrimetoxissilano (precursores), cafeína (molécula 

molde), acrilamida (monômero funcional) e dimetacrilato de etilenoglicol (agente reticulante). 

O capilar de sílica (D.I. 2,5 mm, comprimento 5 cm) contendo este monolito foi adaptado 

numa seringa de vidro. Este dispositivo foi utilizado para a microextração de cafeína em 

amostras de leite infantil, seguido da análise por LC-DAD. O método exibiu faixa linear de 8 

a 500 ng.mL
-1

, limite de detecção e limite inferior de quantificação de 3 e 8 ng.mL
-1

, 

respectivamente. 

Em conclusão, as fases monolíticas de sílica híbrida reúnem uma série de propriedades 

e características físico-químicas apropriadas para serem utilizadas como sorvente para as 

técnicas de microextração. Embora o desempenho destas fases para SPME já tenha sido 

                                                 

 

5
 HCC é o tumor maligno mais frequente do fígado, seu prognóstico depende da tendência de sofrer metástase 

(GIANNELLI et al., 2001).  



57 

 

 

 

Introdução 

avaliado e consagrado com mérito, estudos adicionais ainda são requeridos para a avaliação 

destes sorventes em conjunto com as demais microtécnicas de preparo de amostra, como por 

exemplo, MEPS. Desta forma, o escopo do presente trabalho consistiu na síntese de fases 

monolíticas de sílica híbrida contendo grupos cianopropil e aminopropil incorporados e a 

avaliação inovadora destes sorventes para MEPS de fármacos em fluidos biológicos. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo principal 

 

 

Sintetizar e avaliar fases monolíticas de sílica híbrida como sorvente para MEPS de 

fármacos em amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos utilizando LC-MS/MS. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Otimizar os procedimentos de síntese das fases monolíticas de sílica híbrida com os 

grupos funcionais cianopropil e aminopropil incorporados. 

 

 Caracterização química e física das fases monolíticas sintetizadas. 

 

 Avaliar as fases monolíticas sintetizadas como sorventes para MEPS de fármacos em 

amostras de plasma. 

 

 Otimizar as variáveis da MEPS para a análise de fármacos em amostras de plasma por 

LC-MS/MS. 

 

 Padronizar e validar o método MEPS/LC-MS/MS para a determinação simultânea de 

fármacos em amostras de plasma para fins de monitorização terapêutica. 

 

 Analisar amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos para fins de monitorização 

terapêutica. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Materiais 

 

 

Os padrões analíticos dos fármacos: carbamazepina, mirtazapina, imipramina, 

fluoxetina, olanzapina, clonazepan, clorpromazina, citalopram, clozapina, haloperidol, 

lamotrigina, diazepam, sertralina, clomipramina, paroxetina, quetiapina, assim como padrões 

internos deuterados: carbamazepina-d10, imipramina-d3, diazepam-d5, sertralina-d3, 

fluoxetina-d6, clomipramina-d3, clonazepan-d4, citalopram-d6, clozapina-d4, paroxetina-d6, 

haloperidol-d4 e quetiapina-d8 foram adquiridos da Cerilliant Corporation (Texas, USA). 

Tetraetil ortossilicato (TEOS) (98%), 3-cianopropiltrietoxissilano (CN-TEOS) (98%), (3-

aminopropil)trietoxissilano (APTES) (98%) e n-dodecilamina (99%) foram adquiridos de 

Sigma Aldrich (St. Louis, USA). Acetonitrila (ACN), grau HPLC, acetato de amônio e ácido 

fórmico foram obtidos do fornecedor JT Baker (Phillipsburg, EUA). Brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) e os filtros de aço inoxidável (3 mm de diâmetro e poros de 

2 µm) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). As soluções padrão diluídas dos 

analitos, utilizadas na curva analítica, foram preparadas em metanol a partir da diluição das 

soluções estoque (200 µg mL
-1

 ou 1 mg mL
-1

). As concentrações dessas soluções foram 

preparadas com base no intervalo terapêutico de cada fármaco. A solução padrão contendo 

todos os fármacos na concentração de 200 ng mL
-1

 foi preparada para a otimização das 

variáveis da MEPS. As soluções dos padrões internos foram preparadas em metanol na 

concentração de: haloperidol-d4 (20,5 ng.mL), clonazepam-d4 e paroxetina-d6 (80,0 ng.mL
-

1
), imipramina-d3 (185,0 ng.mL

-1
), citalopram-d6 e sertralina-d3 (205,0 ng.mL

-1
), 

clomipramina-d3 e quetiapina-d8 (260,0 ng.mL
-1

), diazepam-d5 e fluoxetina-d6 

(550.0 ng,mL
-1

), clozapina-d4 (850,0 ng.mL
-1

) e carbamazepina-d10 (5,5 µg.mL
-1

). Todas as 

soluções citadas anteriormente foram estáveis por 45 dias, mantidas a -20°C . A água utilizada 

para preparar a fase móvel foi purificada em um sistema Milli-Q (18MΩ) (Millipore, São 

Paulo, Brasil).  
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3.2 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

 

3.2.1 Síntese dos sorventes monolíticos 

 

 

Os sorventes monolíticos de sílica híbrida contendo grupos cianopropil e aminopropil 

incorporados foram sintetizados com base nos trabalhos descritos na literatura por Zheng et 

al. (2010) e Yan et al. (2005), respectivamente. A otimização dos procedimentos de síntese foi 

realizada conforme a Tabela 4 e Tabela 5. 

Para o monolito de sílica híbrida funcionalizado com os grupos cianopropil, 

considerando principalmente a estabilidade mecânica e taxa de recuperação dos analitos, o 

monolito denominado CN5507 (Tabela 4) apresentou os melhores resultados. O procedimento 

de síntese deste monolito consistiu na mistura de 90 µL de etanol, 13 µL ácido acético 

2 mol.L
-1

, 55 µL de CN-TEOS e 55 µL de TEOS em um frasco eppendorf® de 1,5 mL. Após 

agitação em vortex por 30 s, esta mistura foi mantida a 60 ˚C por 5 h para a hidrólise dos 

precursores. Decorrido este período, e com a mistura a temperatura ambiente, adicionou-se 

7 mg de n-dodecilamina à solução, que foi novamente agitada em vortex por 30 s. Em 

seguida, 50 µL da solução de síntese foi rapidamente inserida em um tubo cônico de 

polietileno (com volume total de 200 µL). O tubo foi selado com borracha de silicone e 

mantido a 40˚C por 15 h. Posteriormente, o sorvente monolítico foi lavado com etanol e 

secado a 60˚C por 48 h. 

 

 

Tabela 4 - Otimização da síntese do sorvente monolítico de sílica híbrida contendo grupos cianopropil 

incorporados 

 

Sorvente TEOS 

(µl) 

CN-TEOS 

 (µl) 

Tensoativo* 

(mg) 

Catalisador 

(µl) 

Solvente 

(µl) 

CN3007 80 30 7 13 90 

CN8007 30 80 7 13 90 

CN5507 55 55 7 13 90 

CN5503 55 55 3 13 90 

CN5514 55 55 14 13 90 

* N-dodecialamina 
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Já o monólito de sílica híbrida funcionalizado com grupos aminopropil o 

procedimento de síntese diferiu ligeiramente do descrito na literatura. Na condição ótima de 

síntese (AM5605, Tabela 5), 56 µL de TEOS, 56 µL de APTES, 107 µL de etanol, 18 µL de 

água e 5 mg de CTAB foram misturados em um frasco eppendorf® de 1.5 mL. A solução foi 

agitada em vortex por 30 s. Posteriormente, 50 µL da solução de síntese foram rapidamente 

inseridos em um tubo cônico de polietileno (volume total de 200 µL), o sorvente monolítico 

foi lavado com etanol e secado a 60˚C por 48 h. 

 

 

Tabela 5 - Otimização da síntese do sorvente monolítico de sílica híbrida contendo grupos aminopropil 

incorporados 

 

Sorvente TEOS 

(µl) 

APTES 

 (µl) 

Tensoativo* 

(mg) 

Água 

(µl) 

Solvente 

(µl) 

AM2505 87 25 5 18 107 

AM8705 25 87 5 18 107 

AM5605 56 56 5 18 107 

AM5603 56 56 3 18 107 

AM5615 56 56 15 18 107 

* Brometo de cetiltrimetialamônio 

 

 

Para a montagem do dispositivo MEPS, os tubos de polietileno contendo os 

sorventes monolíticos foram adaptados a uma seringa de 3 mL. Um filtro de aço inoxidável 

(3 mm de d.i. e tamanho de poros de 2.0 μm) foi utilizado na extremidade superior de cada 

tubo de polietileno para manter fixo o bloco monolítico durante os procedimentos de extração. 

 

 

3.2.1  Caracterização dos sorventes monolíticos 

 

 

Os sorventes monolíticos sintetizados (CN5507 e AM5605) foram avaliados por 

diferentes técnicas, as quais possibilitaram sua completa caracterização tanto do ponto de 

vista químico quanto físico. Todas as medidas foram realizadas em equipamentos do 

Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – 
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Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), exceto as medidas de adsorção/dessorção de 

nitrogênio, que foram realizadas pelo Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. 

O aspecto morfológico dos monolitos foi examinado por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Primeiramente, os materiais foram recobertos com ouro por 180 s em 

equipamento Bal-Tec SCD050 Sputter (Fürstentum Liechtenstein) e posteriormente, 

analisados em um microscópio eletrônico de varredura Zeiss EVO 50 (Cambridge UK).  

A identificação dos grupos químicos presentes nas fases monolíticas foi realizada por 

espectroscopia vibracional na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). 

Tais análises foram realizadas num equipamento Shimadzu-IRPrestige-21 – resolução de  

2 cm
-1

. Para obtenção dos espectros, uma pequena porção do bloco monolítico foi macerada e 

pastilhada com brometo de potássio (KBr). 

Os experimentos de adsorção/dessorção de nitrogênio foram realizados a 77 K num 

analisador Micrometrics ASAP 2010. O tratamento dos dados foi realizado pelos métodos 

BET (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938) e BJH (BARRETT; JOYNER; HALENDA, 

1951). 

 

 

3.2.2 Amostras de plasma 

 

 

As amostras de plasma branco de referência, com sorologia negativa para hepatite B e 

C, HIV, chagas, HTLV I/II, TGP e sífilis, foram cedidas pelo Hemocentro do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP – USP). Amostras de plasma 

branco de referência foram enriquecidas os analitos para a otimização das variáveis de MEPS 

e validação analítica do método MEPS/LC-MS/MS.  

As amostras de plasma foram coletadas de pacientes esquizofrênicos, em terapia com 

os fármacos estudados, da Enfermaria da Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (EPQU-HCFMRP) e imediatamente armazenadas à -20°C. A 

coleta destas amostras biológicas foi aprovada pelo Comitê e Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com concordância do Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCFMRP-USP (ANEXO A).  

As amostras de plasma, quando mantidas a temperatura ambiente, foram estáveis por 

no mínimo 24 h e quando mantidas a -20°C são estáveis por seis meses (BREIER et al., 2014; 
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GONZALEZ et al., 2014; SAHAI; UHLHAAS, 1985; SCHAEFER; PIQUARD; HABEREY, 

1987). 

 

 

3.2.3 Otimização das variáveis MEPS utilizando os sorventes monolíticos  

 

 

A otimização das variáveis da MEPS (pH da amostra, volume de amostra, número de 

ciclos aspirar/dispensar, limpeza do sorvente e solução de dessorção dos analitos) foi 

realizada, em triplicata, com amostras de plasma (branco de referência) enriquecidas com os 

fármacos. A Figura 8 ilustra o procedimento de otimização das variáveis de MEPS. 

Para a otimização das variáveis de MEPS, 200 µL de amostra de plasma branco de 

referência foram enriquecidos com 100 µL da solução padrão dos analitos (200 ng. mL
-1

), 

resultando numa concentração final de 100 ng mL
-1

. As amostras foram agitadas em vortex 

por 10 s e centrifugadas por 20 min a 10.000 rpm. O sobrenadante (200 µL) foi diluído com 

300 µL da solução de acetato de amônio 0,005 mol mL
-1

. Diferentes valores de pH (4,0; 7,0 e 

10) da solução de acetato de amônio foram avaliados. 

O volume da amostra aspirada/dispensada (50, 75 e 100 μL) e o número de ciclos 

aspirar/dispensar (1 a 5) foram também avaliados na adsorção dos analitos. 

Antes do procedimento de eluição dos fármacos, diferentes soluções [água pura, 

solução de 1% de ácido acético e solução metanólica 5% (v/v)] foram avaliadas para a 

lavagem do sorvente. Em seguida, diferentes volumes (100, 150 e 200 µL) da solução de 

limpeza foram avaliados. 

As seguintes soluções: metanol puro, metanol/isopropanol (90:10, v/v), 

metanol/acetonitrila (50:50, v/v) e fase móvel (condição inicial do gradiente) em diferentes 

volumes (50, 100 e 200 µL) foram avaliados para a eluição dos analitos. 

Por fim a etapa de limpeza e condicionamento do sorvente monolítico foi avaliada 

para eliminar possíveis resquícios dos analitos. 

Dentre as variáveis de MEPS avaliadas, o procedimento descrito a seguir apresentou 

as maiores taxas de recuperação dos analitos (maior sinal analítico). Inicialmente, o sorvente 

foi condicionado com quatro alíquotas de 200 µL de acetonitrila/metanol (50:50, v/v) e quatro 

alíquotas de 200 µL de água. Posteriormente, quatro alíquotas de 100 µL de amostra diluída 

em solução de acetato de amônio pH 10 foram aspiradas e dispensadas para a sorção dos 
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analitos. Para a remoção dos componentes endógenos da amostra biológica do sorvente, uma 

alíquota de 150 µL de água foi aspirada e dispensada. Uma alíquota de 100 µL de solução 

acetonitrila/metanol (50:50, v/v) foi utilizada para a eluição (dessorção) dos fármacos. O 

eluato foi seco sob fluxo de nitrogênio e o extrato seco obtido foi reconstituído com 50 µL da 

fase móvel e 10 µL foram injetados no sistema cromatográfico. 

 

 

 
 

Figura 8 - Otimização das variáveis de MEPS. 

 

 

3.2.4 Preparo das amostras de plasma dos pacientes esquizofrênicos 

 

 

Em um frasco eppendorf® de 1,5 mL contendo 200 µL de amostra de plasma de 

paciente foram adicionados 50 µL da solução dos padrões internos (PI), na concentração 

haloperidol-d4 (20,5 ng.mL), clonazepam-d4 e paroxetina-d6 (80,0 ng.mL
-1

), imipramina-d3 

(185.0 ng,mL
-1

), citalopram-d6 e sertralina-d3 (205,0 ng.mL
-1

), clomipramina-d3 e 

quetiapina-d8 (260,0 ng.mL
-1

), diazepam-d5 e fluoxetina-d6 (550,0 ng.mL
-1

), clozapina-d4 

(850.0 ng,mL
-1

) e carbamazepina-d10 (5,5 µg.mL
-1

), e 50 µL de metanol (manter o mesmo 
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volume de metanol adicionado às amostras de branco referência enriquecidas com os 

analitos). As amostras foram agitadas em vortex por 10 s e centrifugadas por 20 min a 

10.000 rpm. O sobrenadante (200 µL) foi diluído com 300 µL da solução de acetato de 

amônio 0,005 mol.L
-1

 (pH 10) e submetido ao procedimento de extração por MEPS (item 

3.2.3). 

 

 

3.2.5 Validação analítica do método MEPS/LC-MS/MS 

 

 

A validação analítica do método MEPS/LC-MS/MS foi realizada segundo normas 

preconizadas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - RESOLUÇÃO 

RDC Nº 27, DE 17 de maio de 2012. Os parâmetros de validação analítica (seletividade, 

linearidade, limite de quantificação, precisão intra e interensaio, exatidão intra e interensaio, 

efeito residual e efeito de matriz) foram avaliados com amostras de plasma (branco de 

referência) enriquecidas com os padrões internos deuterados e fármacos em diferentes 

concentrações. 

As curvas analíticas, sendo uma para cada analito, foram plotadas em diferentes 

intervalos de concentração (haloperidol: 5-20 ng mL
-1

, olanzapina: 1-20 ng mL
-1

, clonazepam 

10-80 ng mL
-1

, mirtazapina 30-100 ng mL
-1

, paroxetina 10-70 ng mL
-1

, citalopram 10-

200 ng.mL
-1

, sertralina 30-200 ng.mL
-1

, clorpromazina 30-150 ng.mL
-1

, imipramina 150-

250 ng.mL
-1

, clomipramina 20-250 ng.mL
-1

, quetiapina 20-400 ng.mL
-1

, diazepam 200-

500 ng.mL
-1

, fluoxetina 100-500 ng.mL
-1

, clozapina 300-800 ng.mL
-1

, carbamazepina 2000-

12000 ng.mL
-1

 e lamotrigina 3000-15000 ng.mL
-1

) abrangendo o intervalo terapêutico de cada 

fármaco. Tais curvas foram geradas em quintuplicata plotando a razão entre as áreas 

(analito/PI) em função da concentração plasmática de cada fármaco. 

As curvas analíticas foram aprovadas para as análises quantitativas, quando o 

coeficiente de variação (CV), equação 1, do calibrador correspondente à concentração 

nominal do limite inferior de quantificação (LIQ) apresentou valor menor ou iguais a 20% e 

quando o CV foi menor do que 15% em relação à concentração nominal para os outros 

calibradores, incluindo o limite superior de quantificação (LSQ). 

 

           equação 1 CV = [(Desvio padrão)/Conc. média experimental]x100 
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A precisão foi determinada em ensaios conduzidos no mesmo dia (precisão 

intraensaio) e em ensaios conduzidos em três dias consecutivos (precisão interensaio). Cada 

experimento foi realizado em quintuplicata em três concentrações diferentes denominadas 

controle de qualidade baixo (CQB), controle de qualidade médio (CQM) e controle de 

qualidade alto (CQA). A Anvisa preconiza que os valores de CV não devem exceder em 15% 

para os controles de qualidade, exceto para o LIQ que não deve exceder em 20%. 

A exatidão foi determinada em ensaios conduzidos no mesmo dia (exatidão 

intraensaio) e em ensaios conduzidos em três dias consecutivos (exatidão interensaio). A 

exatidão, expressa pelo Erro Padrão Relativo (EPR), equação 2, foi avaliada em quintuplicata 

para o CQB, CQM e CQA; sendo que não foram admitidos valores fora da faixa de ± 15% do 

valor nominal, exceto para o LIQ, para o qual não se admitiu valores fora da faixa de ± 20% 

(vinte por cento) do valor nominal. 

 

 equação 2 

 

A avaliação do efeito residual foi realizada com três injeções da mesma amostra 

branco de referência, sendo uma antes e duas logo após a injeção de uma ou mais amostras 

processadas no LSQ. Segundo normas da ANVISA, os picos interferentes, nos tempos de 

retenção dos analitos, devem possuir valores de área inferiores a 20% (vinte por cento) das 

áreas correspondentes ao LIQ e inferior a 5% das áreas apresentadas pelos PI. 

O efeito de matriz foi avaliado comparando as respostas analíticas dos analitos em 

solução padrão aquosa com as respostas dos analitos em amostras de plasma enriquecidas na 

concentração do CQB e CQA. Para cada concentração do CQB e CQA calculou-se o efeito de 

matriz normalizado por padrão interno (FMN), equação 3, o qual deve apresentar valores de 

CV inferiores a 15% para todos os analitos. 

 

 

equação 3 

 

 

 

 

 

EPR = [(Conc. média experimental – Valor nominal)/Valor nominal)]x100 

FMN = Resposta do analito em matriz/Resposta do PI em matriz 

            Resposta do analito em solução/Resposta do PI em solução 
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3.2.6 Condições Cromatográficas e Espectrométricas 

 

 

Os experimentos cromatográficos foram realizados num equipamento Waters® 

ACQUITY UPLC MS/MS (Xevo® TQ-D), equipado com fonte de ionização electrospray 

operando em modo positivo. As amostras foram mantidas no injetor automático e refrigeradas 

a 10 °C. 10 µL dessas amostras foram injetados automaticamente na coluna cromatográfica. 

Para as separações cromatográficas empregou-se a coluna XSelect® CSH C18 (2,5 

μm, 2,1 x 100 mm) mantida a 40 ºC. A melhor resolução cromatográfica foi obtida utilizando 

fase móvel constituída por um solvente A (Acetato de amônio 0,005 mol.L
-1

 + 0,1% de ácido 

fórmico) e B (Acetonitrila) a uma vazão de 300 µL min
-1

. O gradiente de eluição consistiu em 

10% B (0 min), 10-80% B (10 min) e retorno a 10% B (15 min), seguido por 5 min para 

reequilíbrio da coluna cromatográfica. O tempo total de análise foi de 20 min. 

O sistema analítico foi operado nas seguintes condições: voltagem do capilar, 0.50 kV; 

temperatura da fonte, 150°C; temperatura de dessolvatação, 600 °C; fluxo do gás de 

dessolvatação, 500 L.h
-1

 (N2, pureza de 99.9%); fluxo do gás de cone, 20 L.h
-1

 (N2, pureza de 

99.9%). O argônio (pureza de 99.9999%) foi utilizado como gás de colisão. Os dados foram 

adquiridos utilizando o software MassLynx V4.1. Tanto os analitos quanto os PI foram 

analisados no modo de monitoramento de reações selecionadas (SRM). As transições 

específicas utilizadas para cada analito estão apresentadas na Tabela 6. A primeira transição 

foi utilizada para fins quantitativos e a segunda transição foi utilizada para a confirmação dos 

respectivos analitos. 
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Tabela 6 - Transições MS/MS (SRM), voltagem do cone (DP), energia de colisão (CE) e tempo de 

retenção (tR) dos fármacos estudados 

 

    Analito 

Íon 

precursor 

(m/z) 

Íon 

produto 

(m/z) 

DP*  

(V) 

CE*  

(eV) 

Íon de  

confirmação  

(m/z) 

 tR 

(min) 

Haloperidol 376,1 123,0 40 45 165,0 5,54 

Olanzapina 313,3 84,1 45 20 256,2 1,80 

Clonazepam 316,0 270,1 50 25 214,1 6,64 

Mirtazapina 266,2 72,1 40 20 195,0 3,61 

Paroxetina 330,2 70,0 50 25 192,2 5,77 

Citalopram 325,3 109,1 45 25 262,0 5,31 

Sertralina 306,2 159,0 25 30 275,1 6,54 

Clorpromazina 319,2 86,1 40 20 58,1 6,53 

Imipramina 281,2 86,0 30 15 57,9 5,99 

Clomipramina 315,2 86,0 35 15 57,9 6,75 

Quetiapina 384,3 253,2 45 20 221,0 5,19 

Diazepam 285,1 193,1 50 35 154,2 7,94 

Fluoxetina 310,1 43,9 25 10 148,2 6,45 

Clozapina 327,2 192,2 40 40 270,2 5,01 

Carbamazepina 237,1 194,1 35 20 - 6,05 

Lamotrigina 256,1 58,0 55 40 144,9 3,25 

Padrões  

internos 

Haloperidol-d4 380,2 127,1 45 45 169,1 5,52 

Clonazepam-d4 320,1 274,1 50 30 218,1 6,62 

Paroxetina-d6 336,2 76,1 30 35 198,2 5,76 

Citalopram-d6 331,2 108,9 35 25 262,1 5,31 

Sertralina-d3 309,1 159,0 20 25 275,0 6,54 

Imipramina-d3 284,3 89,0 35 15 208,2 5,99 

Clomipramina-d3 318,2 89,0 40 20 60,9 6,74 

Quetiapina-d8 392,3 258,1 50 30 286,1 5,16 

Diazepam-d5 290,1 198,1 55 30 153,9 7,94 

Fluoxetina-d6 316,2 44,1 25 15 154,1 6,42 

Clozapina-d4 331,2 192,2 50 50 272,4 4,98 

Carbamazepina-d10 247,2 204,1 35 20 - 6,00 

* Na tabela estão representados apenas os valores de DP e CE referentes a transição utilizada para 

quantificação (íon precursor – íon produto). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Síntese das fases monolíticas 

 

 

Os sorventes de sílica híbrida contendo grupos cianopropil e aminopropil incorporados 

foram sintetizados pelo processo sol-gel (PSG), o qual se baseia na hidrólise e condensação 

dos precursores tetraalcoxissilano e alquiltrialcoxissilano, Figura 9. O balanço reacional 

desses dois tipos de reações culmina na formação de uma rede tridimensional de sílica, onde 

cada centro de silício é conectado entre si por ligações siloxano.  

 

 

 
 

Figura 9 - Reações de hidrólise e condensação na síntese dos sorventes monolíticos de sílica híbrida 

pelo PSG. 

 

 

Dependendo das dimensões e da natureza química da superfície do suporte em que a 

síntese é realizada, ligações covalentes podem ser estabelecidas entre a estrutura do monolito 

e a superfície do suporte. Nesse sentido, existem excelentes revisões bibliográficas relatando a 

síntese in-situ de capilares monolíticos de sílica híbrida para diversas aplicações (OU et al., 

2015; WU et al., 2011; ZHU; ROW, 2012). Nestes trabalhos a fase monolítica encontram-se 

covalentemente ancoradas à parede interna dos capilares de sílica previamente ativada. No 
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presente trabalho, as sínteses dos sorventes foram realizadas em tubos de polietileno, os quais 

apresentam superfície inerte às reações do PSG. Deste modo, os tubos de polietileno foram 

utilizados apenas para moldar a estrutura monolítica e possibilitar que a mesma pudesse ser 

adaptada na seringa MEPS.  

A otimização da síntese dos sorventes monolíticos iniciou-se pela avaliação do 

solvente. Esta escolha foi pautada nas suas características físico-químicas. A princípio, a 

uniformidade na estrutura monolítica formada está relacionada com a homogeneidade da 

solução de síntese. Portanto, o solvente deve solvatar de forma eficiente e solubilizar os 

reagentes de partida gerando uma solução homogênea. Esta solução de partida deve ser 

homogênea para que as reações de hidrólise e condensação dos precursores ocorram 

uniformemente em toda a extensão desta solução de síntese. Na otimização da síntese dos 

monolitos de sílica do presente trabalho, diferentes solventes (acetonitrila, metanol e etanol) 

foram avaliados. Os sorventes sintetizados em acetonitrila não apresentaram estruturas frágeis 

e permeabilidade (solução aquosa) insatisfatória. Por outro lado, a maioria dos sorventes 

sintetizados na presença de metanol ou etanol apresentou características tanto mecânicas 

quanto químicas satisfatórias. Estes alcoóis apresentam boa capacidade de estabelecer 

ligações de hidrogênio com os grupos alcóxidos dos precursores do PSG, evitando assim a 

separação líquido-líquido da solução de síntese durante o estágio primário da etapa de 

hidrólise. Consequentemente, solventes próticos polares possuem alto poder de solvatação dos 

precursores tetralcoxissilano e alquiltrialcoxissilano. A homogeneidade da solução de síntese 

é também importante para que o monômero híbrido seja uniformemente incorporado à 

estrutura do monólito, evitando assim regiões de saturação. Do ponto de vista cinético, a 

solvatação eficiente dos monômeros de síntese favorece a formação de estruturas 

quimicamente estáveis, pois desaceleram a velocidade de condensação dos precursores 

(ARTAKI; ZERDA; JONAS, 1986). Desta forma, etanol foi selecionado como solvente de 

síntese por solubilizar adequadamente todos os reagentes de síntese (TEOS, CN-TEOS, 

APTES, CTAB e N-docecilamina) e também por ser menos tóxico quando comparado ao 

metanol. 

Após a escolha do solvente de síntese, a etapa seguinte consistiu na otimização das 

quantidades dos reagentes de partida. Nesta etapa avaliou-se o uso de diferentes proporções 

destes reagentes conforme mostra a Tabela 7. 
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Tabela 7 - Otimização da síntese das fases monolíticas de sílica híbrida funcionalizada com grupos cianopropil (CN) ou grupos amonopropil (AM) 

 

Sorvente 

Vol. 

TEOS* -

(µL) 

Vol. 
CN-TEOS* ou 

APTES* - (µL) 

Massa de 
Dodec* ou 

CTAB* - (mg) 

Vol. de Ác. ac.* ou 

Água – (µL) 

Vol. 

Etanol 

(µL) 

 

Observações Capacidade de sorção 

CN3007 80 30 (CN-TEOS) 7 (Dodec.) 13 (Ác. ac.) 90 Material Frágil Muito baixa 
CN8007 30 80 (CN-TEOS) 7 (Dodec.) 13 (Ác. ac.) 90 Material Frágil Não avalida

# 
CN5507 55 55 (CN-TEOS) 7 (Dodec.) 13 (Ác. ac.) 90 Boa permeabilidade Boa 

CN5503 55 55 (CN-TEOS) 3 (Dodec) 13 (Ác. ac.) 90 
Baixa permeabilidade e 

maior tempo de 

transição SG* 
Baixa 

CN5514 55 55 (CN-TEOS) 14 (Dodec) 13 (Ác. ac.) 90 
Material Frágil e 

presença de fraturas na 

estrutura 
Baixa 

AM2505 87 25 (APTES) 5 (CTAB) 18 (Água) 107 Material resistente Muito baixa 
AM8705 25 87 (APTES) 5 (CTAB) 18 (Água) 107 Material Frágil Não avaliada

# 
AM5605 56 56 (APTES) 5 (CTAB) 18 (Água) 107 Boa permeabilidade Boa 
AM5603 56 56 (APTES) 3 (CTAB) 18 (Água) 107 Baixa permeabilidade Não avaliada

# 
AM5615 56 56 (APTES) 15 (CTAB) 18 (Água) 107 Material Frágil Baixa 
* TEOS: tetraetoxissilano; CN-TEOS: cianopropiltriexissilano; APTES: aminopropiltrietoxissilano; Dodec: n-dodecilamina; CTAB: brometo de cetiltrimetilamônio; Ác. 

ac: ácido acético 2 mol.L
-1

; SG: sol-gel. 
#
 As fases não apresentaram estabilidade ou permeabilidade adequadas para serem avaliadas na MEPS. 
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Quanto à otimização das quantidades dos precursores tetralcoxissilano e 

alquiltrialcoxissilano, observou-se experimentalmente que para os sorventes CN8007 e 

AM8705 houve perda de material proveniente da estrutura monolítica (ainda na forma de gel), 

durante o procedimento de lavagem. Esta dissolução do material pode ser explicada pelo fato 

de que o aumento na proporção dos precursores híbridos diminui o grau de condensação da 

rede, visto que os monômeros alquiltrialcoxissilano e tetralcoxissilano possuem três e quatro 

funções alcóxidos, respectivamente. O primeiro tipo de monômero pode estabelecer três 

ligações siloxano, enquanto que o segundo tipo estabelece quatro. Esta mesma fragilidade 

mecânica foi relatada por Yan et al. (2004) na síntese de capilares monolíticos de sílica 

híbrida (TEOS/APTES-TEOS) utilizados para a separação, via eletrocromatografia capilar, de 

triterpenóides. As fases CN3007 e AM2505 não apresentaram adequada capacidade de sorção 

para os fármacos estudados. A proporção 1:1 (v/v) utilizada para os monômeros 

tetralcoxissilano e alquiltrialcoxissilano resultou nos sorventes mais resistentes 

mecanicamente em termos de permeação de diferentes soluções.  

No que se refere ao tipo de catálise, a síntese do monolito híbrido, contendo os grupos 

cianopropil incorporados foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa, realizada em meio 

ácido (pH 4-5 catalisador: ácido acético), prevaleceu a hidrólise dos monômeros, na qual as 

funções alcóxidos foram substituídas por grupos hidroxila. Posteriormente, a adição de n-

dodecilamina elevou o pH do meio reacional, acelerando o processo de condensação e, 

consequentemente a transição sol-gel que ocorreu em alguns minutos. Desta forma, a 

hidrólise dos precursores foi favorecida em meio ácido e a condensação acelerada em meio 

alcalino. O tensoativo, além de atuar como um catalisador alcalino, também possuiu a função 

de agente porogênico, constituindo-se como molde para a formação dos mesoporos da 

estrutura do monolito (HENCH; WEST, 1990).  

Já a síntese do monolito híbrido aminopropil foi realizada em meio básico em uma 

única etapa, devido às características físico-químicas do monômero funcional. Nesta síntese, 

não foi necessária a adição de catalisador adicional, visto que o próprio grupo amino, do 

monômero funcional, catalisou a reação devido ao seu caráter alcalino (YAN et al., 2004). 

Diferentemente da síntese anterior, na síntese deste monolito utilizou-se CTAB como agente 

direcionador de estrutura. Neste caso, o CTAB estabelece interações eletrostáticas fracas com 

os precursores orgânico-inorgânicos, em pH básico. Assim, a remoção deste tensoativo é 

facilitada durante a etapa de lavagem com etanol. Etapa esta que é importante não somente 
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para a remoção do tensoativo dos mesoporos, mas também para a remoção dos resíduos de 

síntese e o excesso dos monômeros que não foram incorporados à rede de sílica. 

Do ponto de vista prático, a permeabilidade do sorvente monolítico é uma 

característica crucial durante o processo de extração MEPS, pois as etapas envolvidas neste 

procedimento de extração são realizadas em pressões limitadas. Desta forma, a percolação das 

soluções pelo sorvente deve ser adequada para ser realizada manualmente. No caso das fases 

monolíticas, esta permeabilidade está relacionada com a presença de poros (macroporos, 

mesoporos e microporos) na sua estrutura. A presença dos mesoporos é bastante importante 

para garantir interações adequadas entre os grupos orgânicos presentes na superfície da fase 

extratora e os analitos. A formação dos mesoporos é resultado do balanço entre a organização 

das moléculas de tensoativo em estruturas definidas e a policondensação dos precursores 

hidrolisados (SOLER-ILLIA et al., 2002). Neste contexto, a quantidade e o tipo de agente 

porogênico (n-dodecilamina para os monolitos funcionalizados com grupos cianopropil e 

CTAB para aqueles funcionalizados com grupos amonopropil) adicionados à solução de 

síntese influenciam na formação dos mesoporos. O uso de altas quantidades de agente 

porogênico resultou em monolitos com baixa capacidade de sorção e mecanicamente frágeis 

(sorventes CN5514 e AM5615). Provavelmente, a excessiva porosidade destes monolitos 

sintetizados reduziu a resistência mecânica, e durante a etapa de secagem a tensão na estrutura 

comprometeu estrutura de sílica, dando origem às fraturas facilmente observadas. Fato similar 

foi descrito por Yan et al.(2004) na síntese de capilares monolíticos para eletrocromatografia 

capilar. Os autores descreveram que o aumento da permeabilidade da coluna capilar diminuiu 

significativamente a eficiência da separação eletrocromatográfica de triterpenóides.  

Retornando as observações experimentais do procedimento de síntese, os sorventes 

CN5503 e AM5603 apresentaram baixa permeabilidade, devido a baixa quantidade do agente 

direcionador formador de mesoporos utilizada. Outro fato que merece destaque foi que o 

sorvente CN5503 apresentou o maior tempo de transição sol-gel, quando comparado aos 

demais sorventes sintetizados. Provavelmente a menor quantidade de tensoativo adicionado 

foi insuficiente para alcalinizar o meio reacional. 

A capacidade de sorção dos monolitos (CN3007, CN5507, CN5503, CN5514, 

AM2505, AM5605 e AM5615) foi avaliada, Figura 10. Os sorventes que apresentaram 

melhor desempenho foram: CN5507 e AM5605. As etapas seguintes consistiram na 

caracterização espectroscópica e avaliação dessas fases na extração dos 16 fármacos de 

amostras de plasma.  
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a)                                                          

 

b) 

 

Figura 10 - Capacidade de sorção dos diferentes monolitos sintetizados a partir das condições 

expressas na Tabela 7; os testes foram realizados com uma solução aquosa (pH 10) dos fármacos 

na concentração de 100 ng.mL
-1

; os sorventes CN5507 e AM5605 foram selecionados como 

condição ótima de síntese. 
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Além do tensoativo, outro fator que auxilia no controle da formação de poros é a 

quantidade de água adicionada ao meio reacional. A quantidade de água determina o 

equilíbrio entre as reações de hidrólise e condensação e consequentemente, influencia na 

transição sol-gel e no processo de separação de fases (YAN et al., 2006). Desta forma, suas 

quantidades devem ser experimentalmente otimizadas. O tempo da transição sol-gel também 

aumenta com o aumento da quantidade de água, entretanto a solubilidade dos reagentes de 

partida pode ser prejudicada. Para os sorventes (CN5507 e AM5605) que apresentaram 

melhor desempenho, a razão molar entre o total de grupos alcóxidos (somatória dos grupos 

alcóxidos nos dois monômeros) e a quantidade de água foi de dois.  

 

 

4.2 Caracterização das fases monolíticas de sílica híbrida 

 

 

Os sorventes monolíticos sintetizados, CN5507 e AM5605, foram caracterizados por 

diferentes técnicas: MEV, FTIR e adsorção/dessorção de nitrogênio. 

 

 

4.2.1 Análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

A morfologia dos sorventes monolíticos sintetizados foi avaliada por microscopia 

eletrônica de varredura, Figura 11. Ambos os monolitos apresentaram estrutura homogênea e 

com partículas interconectadas entre si formando uma rede contínua, Figura 11a e 11c. Nota-

se nessas imagens a presença de cavidades e canais evidenciando o caráter poroso dos 

materiais obtidos. À partir da análise das imagens de maior ampliação, nota-se que a estrutura 

do monolito APTES-silica ( Figura 11d) apresenta um aspecto mais compactado comparado 

ao monolito CN-silica (Figura 11b). Estas diferenças refletem as condições de síntese de cada 

caso, uma vez que a síntese dos monolitos foi realizada por vias distintas (catálise em duas 

etapas para o monolito CN-sílica e catálise em uma etapa para o monolito APTES-sílica). A 

morfologia do gel é significantemente dependente da composição da solução inicial e, 

sobretudo do pH em que a hidrólise é processada (KAJIHARA et al., 2009). No PSG que 

ocorre via catálise alcalina, a cinética de condensação é mais rápida do que a cinética de 
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hidrólise dos precursores, o que leva a prevalência de formação de partículas e uma estrutura 

de caráter altamente compactado (SARWAR; AHMAD, 2000; SIOUFFI, 2003). Além do pH 

de catálise, a natureza do agente porogênico influência no crescimento da rede de sílica 

(WEINBERGER et al., 2009). Portanto, a participação tanto N-docecilamina quanto CTAB 

devem ser levadas em consideração nas diferenças estruturais observadas nas imagens de 

MEV obtidas. 

 

 

 

4.2.2 Espectroscopia vibracional no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

 

As amostras foram analisadas por FTIR a fim de certificar a incorporação dos 

monômeros funcionais à estrutura dos monolitos. A Figura 12 representa os espectros FTIR 

obtidos para os sorventes funcionalizados com grupos cianopropil (Figura 12a) e aminopropil 

a)                                                                  b) 

 

c)                                                                   d) 

 

 
Figura 11 – MEV, em diferentes ampliações, dos monolitos de sílica híbrida contendo grupos (a, 

b) cianopropil e (c, d) aminopropil; (a, c) ampliação de 10000x e (b, d) 50000x. 
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(Figura 12b). As bandas localizadas em 800 e 1100 cm
-1 

são atribuídas aos estiramentos 

simétrico e assimétrico da ligação siloxano (Si-O-Si) da rede de sílica, respectivamente 

(INNOCENZI, 2003; MATKÓ et al., 2005). A banda que aparece na região 3200-3700 cm
-1

 é 

referente aos modos normais de vibração, mais especificamente movimentos de estiramento, 

O-H (VAN ROOSMALEN; MOL, 1979). Esta banda alargada, inclue também estiramentos 

das hidroxilas ligadas em ponte (3500 a 3660 cm
-1

) da sílica propriamente dita e também de 

hidroxilas provenientes de moléculas de água adsorvidas (3300 a 3400 cm
-1

) sobre o material 

(HAIR, 1975). A presença de água adsorvida também é evidenciada pela banda de baixa 

intensidade que aparece em aproximadamente 1650 cm
-1

, atribuída a vibrações de deformação 

desta molécula (INNOCENZI, 2003). A banda que aparece em aproximadamente 960 cm
-1

 

está associada a estiramentos dos grupos silanois livres na superfície de sílica (INNOCENZI, 

2003). Na região 2960 cm
-1

 são observadas bandas de estiramento -CH2–, provenientes da 

porção alifática do precursor híbrido (AL-OWEINI; EL-RASSY, 2009; MATKÓ et al., 

2005). Esses mesmos grupos também são responsáveis pelas bandas de deformação que 

aparecem em 1341 cm
-1

 (AL-OWEINI; EL-RASSY, 2009; MATKÓ et al., 2005). Todas as 

bandas mencionadas anteriormente são comuns nos espectros de ambos os monolitos.  

Na Figura 12a, a banda mais relevante é aquela que aparece em 2259 cm
-1

, atribuída 

ao estiramento CN. Sua presença confirma a incorporação do monômero híbrido à estrutura 

do sorvente monolítico.  

Já na Figura 12b, a banda referente ao estiramento da amina, que geralmente aparece 

em 3300 cm
-1 

não pôde ser observada neste espectro, em razão da sua baixa intensidade e por 

ter sido sobreposta pela banda alargada de OH (PASTERNACK; RIVILLON AMY; 

CHABAL, 2008). Entretanto, na banda atribuída a deformação das moléculas de água 

(1650 cm
-1

) é possível perceber a presença de dois ombros: um em ~1570 e outro em 

~1610 cm
-1

 que provavelmente correspondem aos movimentos de deformação do grupo NH2 

(CHIANG; ISHIDA; KOENIG, 1980; PASTERNACK; RIVILLON AMY; CHABAL, 2008; 

PEÑA-ALONSO et al., 2006). Essas duas bandas, embora não sejam conclusivas, são 

potenciais evidências da presença do grupo aminopropil na estrutura do monólito.  
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a)                                                             b) 

 

 

Figura 12 - Espectros de infravermelho dos sorventes monolíticos contendo grupos (a) cianopropil e 

(b) aminopropil. 

 

 

4.2.3 Adsorção/dessorção de nitrogênio 

 

 

Os monolitos sintetizados foram analisados por experimentos de adsorção/dessorção de 

nitrogênio com o objetivo de se ter acesso às informações importantes acerca das 

características de porosidade. A área superficial específica (SBET) foi calculada pelo método 

BET (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938) a partir das isotermas de 

adsorção/dessorção de nitrogênio, as quais foram utilizadas também para a obtenção do 

volume total de poros (Vm). O diâmetro médio dos mesoporos (Dp) foi obtido pelo método 

BJH (BARRETT; JOYNER; HALENDA, 1951).  

Os principais parâmetros estimados a partir dos experimentos de adsorção/dessorção de 

nitrogênio foram resumidos na Tabela 8. A SBET e o Vm obtidos para o sorvente monolítico de 

sílica híbrida com grupos cianopropil incorporados foi 14,7 m
2
.g

-1
 e 3,4 cm

3
.g

-1
, 

respectivamente. Este sorvente, comparado ao capilar monolítico com grupos cianoetil 

relatados por (ZHENG et al., 2010) apresentou menor área superficial específica (26 m
2
.g

-1
) e 

maior volume total de poros (0,1 cm
3
.g

-1
). Para o sorvente aminopropil, tanto a área 

superficial específica (3,1 m
2
.g

-1
) quanto os volumes dos poros (0,7 cm

3
.g

-1
) foram menores 

do que os valores obtidos para o sorvente monolítico cianopropil.  
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Tabela 8 - Características texturais dos sorventes monolíticos de sílica híbrida calculadas a partir das 

isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio 

 

Sorvente de silica híbrida SBET (m
2
.g

-1
) Vm (cm

3
.g

-1
, STP) Dp (nm) 

Cianopropil 14,7 3,4 3,8  

Aminopropil 3,1 0,7 5,3 

SBET – valor de area superficial específica obtida pelo método BET; e Vm – volume total dos 

poros; Dp – diametro médio dos poros. 

 

 

O sorvente monolítico cianopropil apresentou mesoporos com diâmetro médio de 

3,8 nm, já o sorvente monolítico funcionalizado com grupos aminopropil apresentou tamanho 

médio de poros em torno de 5,3; 14,9 e 32,5 nm. As análises para ambos os monolitos 

apontaram também a presença de microporos e macroporos, entretanto, devido às limitações 

da técnica utilizada, não foi possível a sua caracterização.  

Na síntese do sorvente contendo grupos cianopropil incorporados foi utilizado n-

dodecilamina como molde para os mesoporos ao passo que para o sorvente contendo grupos 

aminopropil incorporados foi utilizado CTAB, Figura 13. 

 

 

 

Figura 13 - Agentes direcionadores de estrutura. CTAB utilizado na síntese do sorvente monolítico de 

sílica híbrida com grupos aminopropil incorporados e n-dodecilamina utilizada na síntese do sorvente 

contendo grupos cianopropil. 

 

 

As diferenças estruturais bem como as propriedades físico-químicas das moléculas 

utilizadas como molde podem explicar as diferenças nas características texturais obtidas, 

sobretudo no Dp, para os sorventes sintetizados neste presente trabalho. A mesoestrutura do 

monolito é dependente da interação entre os monômeros inorgânicos (silanos) ao redor da 

estrutura micelar formada pelas moléculas de tensoativo (HUO; MARGOLESE; STUCKY, 

1996). Israelachvili, Mitchell e Ninham (1976) estudaram extensivamente a formação de 
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micelas bem como os parâmetros que influenciam na sua agregação. Neste trabalho pioneiro, 

o grupo atribuiu que a geometria da estrutura auto-organizada é dependente principalmente do 

volume, área efetiva da parte hidrofílica e tamanho da cauda hidrofóbica da molécula do 

tensoativo. Assim, na síntese de materiais mesoporosos a base de sílica, o tamanho do poro 

formado é controlado principalmente pelo tamanho da cadeia alquílica do tensoativo 

utilizado. A princípio, o comprimento da cadeia alquílica do tensoativo tem a maior 

contribuição para o tamanho das micelas formadas e assim limitam o tamanho dos mesoporos 

(GAO, 2009; YANG et al., 2008). Em concordância com este exposto, o sorvente sintetizado 

com CTAB, que possui uma cauda hidrofóbica maior do que n-dodecilamina, levou a 

formação de sorventes com maior Dp. Entretanto, existem outros fatores de maior 

complexidade envolvidos na auto-organização das moléculas de tensoativos em solução e 

formação dos mesoporos. Discutí-los aqui exigiria uma abordagem físico-química bastante 

específica e fugiria dos objetivos propostos pelo presente trabalho.   

Em termos práticos, a retenção dos analitos no sorvente monolítico se deve 

principalmente a interações intermoleculares que ocorrem entre as moléculas alvo e os grupos 

funcionais incorporados à estrutura de sílica. Entretanto, parâmetros físicos estruturais da fase 

monolítica, tais como o volume dos poros, diâmetro dos poros e área superficial específica 

podem influenciar na sorção dos analitos. O volume e diâmetro dos poros estão relacionados à 

permeabilidade dos mesoporos do material sintetizado, enquanto que a área superficial está 

relacionada ao tamanho da superfície disponível para tais interações. Diante deste fato, a 

baixa área superficial apontada nos experimentos de adsorção/dessorção de nitrogênio para o 

sorvente monolítico com grupos aminopropil explicam, em partes, a baixa eficiência de 

extração apresentada por este sorvente frente ao sorvente monolítico com grupos cianopropil. 

 

 

4.3 Otimização das condições MEPS 

 

 

4.3.1  Influência do pH da amostra na sorção dos analitos 

 

 

Considerando a eficiência da extração, o pH da amostra foi avaliado em diferentes 

valores (pH 4, 7 e 10). O pH da amostra é uma das principais variáveis que influencia no 
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procedimento MEPS. A extração por MEPS é governada por interações intermoleculares 

estabelecidas entre a molécula de interesse e os grupos químicos presentes na superfície do 

sorvente. Essas interações, por sua vez, dependem também das propriedades físico-químicas 

dos analitos, principalmente da solubilidade na matriz biológica e ionização dos grupos 

funcionais. Dentre as condições avaliadas, para o sorvente cianopropil (Figura 14a), as 

extrações realizadas com as amostras diluídas em solução de acetato de amônio em pH 10 

apresentaram as maiores taxas de recuperação, já para o aminopropil (Figura 14b), as 

extrações realizadas em pH 7 apresentaram os melhores resultados. Considerando a estrutura 

química dos fármacos estudados, nota-se que a grande maioria é amina básica com centros de 

alta densidade eletrônica passíveis de protonação. Tal fato explica o caráter básico dessas 

moléculas (valores de pKa entre 7 e 9). Sendo assim, no pH 4 a maior parte dos fármacos, 

assim como os grupos aminopropil e cianopropil dos sorventes encontram-se na sua forma 

ionizada. Desta forma, as interações eletrostáticas repulsivas entre os analitos e a os grupos 

orgânicos do monolito explicam a baixa eficiência de extração obtidos em pH 4. 

Em pH 10, a retenção dos analitos nos sorventes sintetizados ocorre por meio de 

equilíbrios de sorção, que abrange interações do tipo dipolo–dipolo, dipolo–dipolo induzido, e 

interações iônicas (KULKARNI et al., 2006; ZHENG et al., 2010). 

Em termos práticos, o sorvente monolítico aminopropil apresentou baixa eficiência de 

extração e dificuldades para a percolação da amostra. Estas limitações são explicadas pela 

baixa porosidade, discutidas no item 4.2.3. 

 Considerando os resultados obtidos, apenas o monolito cianopropil foi selecionado 

para prosseguir para as próximas etapas de otimização e validação do método MEPS/LC-

MS/MS. 

 

 



85 

 

 

 

Resultados e discussão 

 

a)                                                                

 

b) 

 

 
Figura 14 - Influência do pH da amostra na pré-concentração dos fármacos no sorvente monolítico 

(a) cianopropil e (b) aminopropil, em solução padrão de 100 ng.mL
-1

. 
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4.3.2 Volume de amostra e número de ciclos aspirar/dispensar 

 

 

Diferentes volumes (50, 75 e 100 µL) da amostra, constituída do plasma (enriquecido 

com os analitos) diluído em solução de acetato de amonio pH 10 (0,005 mol.L-1), foram 

avaliados para a sorção dos analitos. Os volumes de 50 e 75 µL resultaram em baixa resposta 

analítica, inviabilizando a quantificação de olanzapina e haloperidol nos seus respectivos 

intervalos terapêuticos. Já com o uso de 100 µL de amostra, adequado sinal analítico foi 

obtido para a quantificação de todos os fármacos estudados, inclusive olanzapina e 

haloperidol. 

Tendo fixado o volume de amostra em 100 µL, a etapa seguinte consistiu na 

otimização do número de ciclos aspirar/dispensar. Os resultados ilustrados na Figura 15 

mostram que a eficiência de extração aumentou linearmente com o aumento do número de 

ciclos, atingindo seu máximo no quarto ciclo (4x100 µL) para a maioria dos analitos.  

 

 

 
Figura 15 - Influência do número de ciclos aspirar/dispensar na eficiência da extração. Sorvente 

monolítico cianopropil, alíquotas de 100 µL de amostra na concentração de 100 ng.mL
-1

. 
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De modo geral, acima de quatro ciclos, a resposta analítica não apresentou aumento 

significativo, exceto para a mirtazapina e imipramina. Por outro lado, os sinais analíticos da 

quetiapina, olanzapina, clozapina, haloperidol, clorpromazina e paroxetina diminuíram no 

quinto ciclo. Provavelmente, esta redução se deve a dessorção destes analitos durante a etapa 

dispensar do último ciclo. Considerando as maiores áreas dos picos gerados nos 

cromatogramas, a condição de extração correspondente a quatro ciclos (4x100 µL) 

aspirar/dispensar foi selecionada para os experimentos subsequentes. 

 

 

4.3.3 Lavagem do sorvente 

 

 

Em razão da importância da etapa de lavagem do sorvente, discutida na parte 

introdutória desta dissertação (item 1.6), diferentes soluções foram avaliadas: água pura, 

solução de ácido acético (1%) e solução metanólica (5%). Dentre as soluções avaliadas, a 

água pura minimizou a sorção dos compostos endógenos no sorvente, já as soluções de ácido 

acético (1%) e metanólica (5%) eluíram parcialmente os analitos, Figura 16a.  

Na etapa subsequente, diferentes volumes (100, 150 e 200 µL) de água foram 

avaliados. A variação do volume de água não demonstrou diferenças significativas nas 

respostas analíticas, Figura 16b. Portanto, o volume de 100 µL de água pura foi selecionado 

para a remoção dos compostos endógenos, retidos indesejadamente durante o processo de 

sorção. 
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4.3.4 Eluição dos analitos 

 

 

A otimização desta etapa é importante para garantir eluição quantitativa dos analitos e 

minimizar o volume do eluente (100 µL). Os solventes, metanol puro, solução 

metanol/isopropanol (90:10, v/v), solução metanol/acetonitrila (50:50, v/v) e fase móvel 

a)                                                          

 

b) 

 

Figura 16 - Otimização da etapa de limpeza do sorvente (monolito cianopropil); (a) solução de 

limpeza e (b) volume da solução de limpeza selecionada (água pura). 
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(acetato de amônio 0,005 mol L
-1

 (com 0,1% de ácido fórmico)/acetonitrila, 90:10, v/v), foram 

avaliados para a eluição dos fármacos. A solução metanol/acetonitrila (100 µL, 50:50, v/v) 

eluiu satisfatoriamente os analitos, Figura 17. 

Em seguida, o eluato foi seco sob fluxo de nitrogênio e o extrato seco obtido foi 

reconstituído com 50 µL da fase móvel e 10 µL foram injetados no sistema cromatográfico. 

 

 
 

Figura 17 - Otimização da etapa de eluição dos analitos, utilizando o sorvente monolítico cianopropil; 

os experimentos foram realizados em amostras de plasma enriquecida com os fármacos na 

concentração de 100 ng.mL
-1

. 

 

 

4.3.5 Limpeza e condicionamento do sorvente 

 

 

Com base nos resultados apresentados durante a seleção do solvente de dessorção, a 

solução metanol/acetonitrila (50:50, v/v) foi selecionada também como solução de limpeza 

interensaio do sorvente, visto que esta mistura apresentou a melhor eluição dos analitos. Esta 

etapa é importante para reduzir o efeito memória, aumentando assim a confiabilidade nos 

resultados obtidos pelo método. Na prática, 4 ciclos de 200 µL de metanol/acetonitrila (50:50, 

v/v) seguido por 4 ciclos de 200 µL de água pura foram suficiente para promover a limpeza do 

sorvente e condicioná-lo para a próxima extração.  
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Dentre as variáveis de MEPS avaliadas, o procedimento descrito a seguir apresentou 

as maiores taxas de recuperação dos analitos (maior sinal analítico), Figura 18. Inicialmente, o 

sorvente foi condicionado com quatro alíquotas de 200 µL de acetonitrila/metanol (50:50, v/v) 

e quatro alíquotas de 200 µL de água. Posteriormente, quatro alíquotas de 100 µL de amostra 

diluída em solução de acetato de amônio pH 10 foram aspiradas e dispensadas para a sorção 

dos analitos. Para a remoção dos componentes endógenos da amostra biológica do sorvente, 

uma alíquota de 150 µL de água foi aspirada e dispensada. Uma alíquota de 100 µL de 

solução acetonitrila/metanol (50:50, v/v) foi utilizada para a eluição (dessorção) dos fármacos. 

O eluato foi seco sob fluxo de nitrogênio e o extrato seco obtido foi reconstituído com 50 µL 

da fase móvel e 10 µL foram injetados no sistema cromatográfico. 

 

 
 

Figura 18 - Método MEPS/LC-MS/MS, com as condições MEPS otimizadas, para a determinação de 

fármacos em amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos.  

 

4.4 Validação analítica do método MEPS/LC-MS/MS 

 

 

Após otimizado o procedimento MEPS, o método MEPS/LC-MS/MS foi validado 

para a determinação simultânea de antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos e 

anticonvulsivantes em amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos para fins de 

monitorização terapêutica.  
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4.4.1 Linearidade e LIQ 

 

 

O método MEPS/LC-MS/MS apresentou intervalos lineares que variaram do LIQ 

(0,05 – 1,00 ng.mL
-1

) ao LSQ (40 – 10500 ng.mL
-1

) e coeficientes de determinação maiores 

que 0,9955 (Tabela 9). O limite inferior de quantificação foi definido como a menor 

concentração determinada quantitativamente com exatidão e precisão aceitáveis. O método 

proposto apresentou valores de LIQ abaixo de 1,00 ng.mL
-1

.  

 

 

Tabela 9 - Intervalo linear, equação de regressão linear, coeficiente de determinação, LIQ e padrão 

interno 

 

Analito 
Intervalo 

linear 
(ng.mL

-1
) 

Equação de 

regressão 
R

2 
LIQ 

(ng.mL
-1

) 
Padrão interno 

Haloperidol 0,5-40,5 
y= 7,359E-02x 

+ 0,0073 
0,9989 0,05 Haloperidol-d4 

Olanzapina 0,5-40,5 
y= 1,467E-02x 

+ 0,0057 
0,9997 0,05 Haloperidol-d4 

Clonazepam 5-155 
y= 2,248E-02x 

+ 0,0072 
0,9971 0,10 Clonazepam-d4 

Mirtazapina 5-155 
y= 2,753E-01x 

– 0,2580 
0,9958 0,05 Clonazepam-d4 

Paroxetina 5-155 
y= 2,071E-02x 

+ 0,0244 
0,9971 0,05 Paroxetina-d6 

Citalopram 5-325 
y= 6,195E-04x 

+ 0,0004 
0,9957 1,00 Citalopram-d6 

Sertralina 5-325 
y= 4,453E-03x 

+ 0,0131 
0,9989 0,05 Sertralina-d3 

Clorpromazina 10-290 
y= 4,112E-03x 

+ 0,0339 
0,9962 0,10 Imipramina-d3 

Imipramina 10-290 
y= 5,571E-03x 

+ 0,0358 
0,9988 0,05 Imipramina-d3 

Clomipramina 10-510 
y= 4,481E-03x 

+ 0,0927 
0,9974 0,10 

Clomipramina-

d3 

Quetiapina 10-410 
y= 8,753E-03x 

+ 0,1469 
0,9955 0,05 Quetiapina-d8 

Diazepam 50-850 
y= 1,907E-03x 

+ 0,0383 
0,9984 0,05 Diazepam-d5 

Fluoxetina 50-850 
y= 3,379E-03x 

+ 0,0326 
0,9981 0,05 Fluoxetina-d6 

Clozapina 150-1550 
y= 1,374E-03x 

+ 0,2166 
0,9978 0,05 Clozapine-d4 

Carbamazepina 500-10500 
y= 1,809E-04x 

+ 0,4637 
0,9992 0,10 

Carbamazepina-

d10 

Lamotrigina 500-10500 
y= 1,330E-05x 

+ 0,0501 
0,9980 1,00 

Carbamazepina-

d10 
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4.4.2 Exatidão e precisão 

 

 

A Tabela 10 apresenta os valores de exatidão e precisão intra e interensaio do método 

desenvolvido, avaliados nas concentrações referentes ao controle de qualidade baixo, médio e 

alto. Os valores de EPR variaram de -12,6% a 14,2% (exatidão intraensaio) e -13,7% a 14,3% 

(exatidão interensaio). A precisão do método apresentou valores de CV que variaram de 3,0% 

a 14,4% (precisão intraensaio) e de 0,2% a 13,6% (precisão interensaio). Todos estes valores 

estão em concordância com os limites estabelecidos pela ANVISA. 

 

 

Tabela 10 - Exatidão e precisão (intra e interensaio) em amostras de plasma enriquecidas com os 

analitos nas concentrações correspondentes ao CQB, CQM e CQA; n = 5 

 

Fármacos 

CQB 
CQM  
 CQA 

(ng.mL
-1

) 

Exatidão 
interensaio 

(%EPR) 

Exatidão 
intraensaio 

(%EPR) 

Precisão 
interensaio 

(%CV) 

Precisão 
intraensaio 

(%CV) 

Haloperidol 
1,5 5,1 4,9 4,3 4,4 
20,5 8,9 2,0 11,2 13,9 
32,5 7,7 3,1 3,9 6,3 

Olanzapina 
1,5 8,8 14,2 5,4 9,7 
20 -5,2 -1,2 2,5 6,9 

32,5 1,3 -0,2 2,1 4,6 

Clonazepam 
15,0 -4,0 -1,1 8,9 8,4 
80,0 2,6 4,7 5,0 4,6 

125,0 8,4 5,4 1,5 5,5 

Mirtazapina 

15,0 -2,2 -4,9 5,1 5,8 

80,0 14,3 8,8 5,9 9,1 

125,0 3,9 4,4 5,6 4,4 

Paroxetina 

15,0 -3,0 2,1 6,6 8,7 

80,0 4,4 5,0 3,0 9,8 

125,0 9,5 5,4 4,9 6,9 

Citalopram 

15,0 1,0 2,3 4,9 6,1 

205,0 -0,8 1,2 0,4 14,3 

245,0 -4,3 -3,7 0,7 12,7 

Sertralina 

15,0 -9,1 -12,6 3,6 10,5 

205,0 4,7 4,0 4,5 4,9 

245,0 -8,8 -3,0 10,2 12,5 

Clorpromazina 

30,0 5,9 3,4 7,2 7,0 

185,0 -2,1 -0,1 1,5 4,2 

220,0 -9,2 -4,5 9,0 10,0 

continua 
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continuação da Tabela 10 

Fármacos 

CQB 
CQM  
 CQA 

(ng.mL
-1

) 

Exatidão 
interensaio 

(%EPR) 

Exatidão 
intraensaio 

(%EPR) 

Precisão 
interensaio 

(%CV) 

Precisão 
intraensaio 

(%CV) 

Imipramina 
30,0 0,3 -2,9 5,1 6,1 

185,0 13,2 12,1 4,7 3,9 

 220,0 5,8 6,5 6,8 5,3 

Clomipramina 

30,0 3,0 -4,4 8,8 12,5 

260,0 2,8 5,8 7,3 1 

410,0 8,7 5,7 2,1 4,2 

Quetiapina 

30,0 -13,7 -12,4 8,7 6,9 

260,0 1,7 5,0 1,6 4,1 

310,0 -0,4 -3,8 3,7 5,6 

Diazepam 

150,0 2,1 8,1 13,0 13,5 

550,0 -4,5 0,1 6,4 8,3 

650,0 -4,0 -4,6 1,6 3,0 

continuação da 

Tabela 

10Fluoxetina 

150,0 4,9 5,0 10,4 8,2 

550,0 1,6 1,1 4,4 5,1 

650,0 0,5 -4,0 3,7 9,0 

Clozapina 

430,0 -0,3 -0,7 4,7 4,3 

850,0 5,6 6 0,2 13 

1270,0 4,4 1,9 2,5 4,3 

Carbamazepina 

1500,0 12,1 9,6 8,3 9,8 

5500,0 7,4 -0,8 12,8 13,0 

8500,0 -1,6 -0,6 5,3 4,3 

Lamotrigina 

1500,0 -4,3 -12 5,1 12,0 

5500,0 11,5 4,0 13,6 14,4 

8500,0 -1,6 -0,5 4,9 5,0 

 

 

4.4.3 Efeito residual e efeito matriz 

 

 

O efeito residual foi avaliado com injeções de amostra de plasma branco de referência 

antes e após a análise de amostra de plasma branco de referência enriquecida com os fármacos 

na concentração correspondente ao LSQ. Nestas amostras de plasma branco de referência, os 

sinais analíticos nos tempos de retenção dos analitos e dos PI ficaram abaixo de 5% dos sinais 

analíticos correspondentes às amostras no LIQ. Tais valores apresentaram-se em concordância 

com os limites preconizados pela ANVISA.  

O efeito matriz foi avaliado nas concentrações dos CQB e CQA. Os coeficientes de 

variação dos FMNs foram inferiores a 15%, como preconizado pelas normas da ANVISA. 
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Tabela 11 - Avaliação do efeito de matriz na concentração CQB e CQA; n = 5 

 

Analito 
FMN CQB 

(%CV) 

FMN CQA 

(%CV) 

Haloperidol 1,8 3,6 

Olanzapina 3,3 3,0 

Clonazepam 5,0 0,8 

Mirtazapina 7,1 3,8 

Paroxetina 5,8 4,8 

Citalopram 12,2 3,2 

Sertralina 6,8 11,0 

Clorpromazina 9,4 9,8 

Imipramina 1,7 1,2 

Clomipramina 4,8 1,2 

Quetiapina 1,9 6,7 

Diazepam 10,3 7,8 

Fluoxetina 5,1 4,0 

Clozapina 2,1 2,3 

Carbamazepina 2,4 1,8 

Lamotrigina 2,1 1,6 

 

 

4.4.4 Seletividade 

 

 

Os cromatogramas do método MEPS/LC-MS/MS (modo SRM), obtidos a partir de um 

pool de amostras de plasma branco de referência de cinco diferentes procedências e destas 

amostras enriquecidas com os analitos na concentração correspondente ao LIQ ilustram a 

seletividade do método, 

Figura 19. Nenhum pico interferente (componentes endógenos) foi observado nos 

tempos de retenção dos fármacos estudados.  
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Figura 19 - Cromatogramas SRM obtidos pelo método MEPS/LC–MS/MS referentes às amostras de 

plasma branco de referência enriquecidas com os fármacos nas concentrações correspondentes ao LIQ. 

Os cromatogramas sobrepostos correspondem às amostras de plasma branco de referência. 

 

 

4.4.5 Reprodutibilidade do procedimento de síntese do monolítico de sílica híbrida 

contendo grupos cianopropil incorporados 

 

 

Para avaliar a reprodutibilidade do procedimento de síntese, três novos sorventes 

monolíticos de sílica híbrida contendo grupos cianopropil incorporados foram desenvolvidos 

e avaliados com amostras de plasma branco enriquecidas com os fármacos na concentração 

referente ao CQM. Os valores de CV variaram de 5,9% a 11% (intra-síntese, procedimento de 

síntese realizado no mesmo dia, mesmo sorvente, n=5) e 7,5% a 13% (inter-síntese, 

procedimento de síntese realizado em dias consecutivos, sorventes diferentes, n=3), Tabela 

12. Estes resultados comprovaram a reprodutibilidade do procedimento de síntese. 

Cada fase sintetizada foi reutilizada por mais de 90 vezes sem perda significativa na 

eficiência de extração (MEPS). Os valores de EPR (exatidão) e de CV (precisão) menores que 

14%, obtidos na validação analítica do método, certificaram a robustez e a estabilidade 

(química e física) dos sorventes monolíticos desenvolvidos. 
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Tabela 12 - Avaliação reprodutibilidade intra-síntese e inter-síntese das fases monolíticas sintetizadas 

 

Fármacos 

Precisão (CV - %) 

Intra-síntese 

(n=5) 

Inter-síntese 

(n=3) 

Carbamazepina 7,4 8,1 

Lamotrigina 5,9 10 

Mirtazapina 8,0 8,6 

Imipramina 10 8,3 

Diazepan 7,8 13 

Sertralina 7,8 8,5 

Fluoxetina 11 7,9 

Olanzapina 5,4 8,6 

Clomipramina 9,0 9,5 

Clonazepan 7,4 9,7 

Clorpromazina 7,2 7,7 

Citalopram 9,3 8,0 

Clozapina 5,9 10 

Paroxetina 8,5 8,8 

Haloperidol 8,6 7,5 

Quetiapina 7,0 10 

 

 

4.5 Comparação do método MEPS/LC-MS/MS com trabalhos da literatura 

 

 

O método MEPS destaca-se em termos de seletividade, quando comparado com 

técnicas de extração convencionais, como a extração líquido-líquido (LLE) (COUCHMAN et 

al., 2013; MONTENARH et al., 2014; PATTEET et al., 2014), extração em fase sólida 

(GOPINATH et al., 2012; PATEL et al., 2012) ou precipitação de proteínas (PPT) 

(GRADINARU et al., 2014; JUENKE et al., 2013). Esta maior seletividade garante maior 

eficiência na remoção dos compostos endógenos da matriz, reduz o efeito da supressão iônica 

na ionização dos analitos nas análises LC-MS/MS (nos equipamentos com fonte de ionização 

por eletrospray) e, desta forma, melhora a detectabilidade do método analítico. 

Em revisão bibliográfica realizada para comparar o método desenvolvido com outros 

métodos descritos na literatura que empregaram a técnica MEPS, para análise de fármacos em 

amostras de plasma, encontramos os trabalhos descritos (i) Chaves et al. (2010) (análise de 

antidepressivos), (ii) Ferreira et al. (2014) e Rani, Malik e Singh (2012) (análises de 



97 

 

 

 

Resultados e discussão 

anticonvulsivantes) e (iii) Da Fonseca et al.(2013) (análises de antipsicóticos). Não foi 

encontrado nenhum trabalho para a determinação de ansiolíticos em amostras de plasma 

utilizando a MEPS como preparo de amostra utilizando os critérios de busca descritos neste 

parágrafo. Desta forma, o método MEPS/LC-MS/MS utilizando a fase monolítica de sílica 

híbrida contendo grupos cianopropil incorporados destaca-se por analisar simultaneamente 

quatro diferentes classes de fármacos (antipsicóticos, anticonvulsivantes, antidepressivos e 

ansiolíticos).  

A Tabela 13 ilustra os principais resultados desta comparação de métodos (MEPS). De 

modo geral, o método proposto apresentou valores de EPR (exatidão) e CV (precisão) 

similares aos descritos nos métodos da literatura Chaves et al. (2010), Ferreira et al. (2014), 

Rani, Malik e Singh (2012) e Da Fonseca et al.(2013). 

Da Fonseca et al.(2013) desenvolveram um método para quantificar sete fármacos 

antipsicóticos em amostras de plasma utilizando MEPS (com sorvente comercial C8-SCX) e 

análise por CG-MS/MS. O método proposto (MEPS/LC-MS/MS) quando comparado ao da 

literatura Da Fonseca et al.(2013) apresentou menor tempo de preparo de amostra, pois não 

requer a etapa de derivatização da amostra. O uso de metodologias analíticas que não 

necessitam de reações de derivatização são vantajosas visto que este processo demanda de 

etapa adicional no de preparo da amostra e pode ser uma potencial fonte de erros quando os 

devidos cuidados experimentais não são tomados. 

De modo geral, a maioria dos métodos (MEPS) descritos utiliza sorventes C8, C18 ou 

trocadores iônicos, Tabela 13. 

A fase monolítica de sílica híbrida constitui-se uma inovação em materiais sorventes 

para MEPS. A estrutura porosa deste monolito favoreceu a permeabilidade, a baixa pressão no 

dispositivo de extração e percolação da amostra (procedimento manual). Estas características 

da fase monolítica são adequadas à técnica MEPS. Além disso, o sorvente de sílica híbrida 

contendo grupos cianopropil incorporados apresentou maior seletividade para sorção dos 

fármacos, quando comparado aos sorventes MEPS comerciais que são baseados em cadeias 

alquílicas. 

O método MEPS/LC-MS/MS também apresentou menores valores de LIQ, quando 

comparados aos outros métodos de MEPS (CHAVES et al., 2010; DA FONSECA et al., 

2013; FERREIRA et al., 2014; RANI; MALIK; SINGH, 2012) e ao método in-tube 

SPME/LC-MS (capilares monolíticos com grupos cianoetil incorporados) para a análise de 

fármacos em fluidos biológicos. 



98 

 

 

Resultados e discussão 

 

 

Tabela 13 - Comparação de métodos analíticos, utilizando MEPS como preparo de amostra, para a determinação de fámacos em amostras de plasma  

continua 

 

 

 

 

 

Analitos Sorvente 
Sistema 

cromatográfico 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

LIQ 

(ng.mL
-1

) 

Tempo de 

Análise 

(min) 

Referência 

5 antipsicóticos 
a
 

7 antidepressivos 
b
 

2 ansiolíticos 
c
 

2 anticonvulsivantes 
d
 

Monolito de 

silica 

híbrida com 

grupos 

cianopropil 

LC-MS/MS 

-0,7 a 14,2 

-12,6 a 12,1 

-4,6 a 8,1 

-0,8 a 9,6 

4,1 a 13,9 

1,0 a 14,3 

3,0 a 13,5 

4,3 a 14,4 

0,05 a 0,10 

0,05 a 1,00 

0,05 a 0,10 

0,10 a 1,00 

20 Presente trabalho 

5 antidepressivos: 

Sertralina 

Mirtazapina 

Fluoxetina 

Citalopram 

Paroxetina 

C8 + strong 

cation 

exchange 

LC-UV 3,0 a 15,0 1,3 a 8,7 10 a 25 30 

Chaves et al. 

(2010) 

5 antipsicóticos: 

Fonobarbital 

Fenitoina 

Carmabazepina 

Primidona 

Oxcarbamazepina 

C18 LC-UV 0,6 a 11,4 2,7 a 4,7 0,13 a 1,97 12 

Rani, Malik e 

Singh (2012) 
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continuação da Tabela 13 

 

a
 antipsicóticos: quetiapina, olanzapina, haloperidol, clorpromazina e clozapina; 

b
 Antidepressivos: citalopram, sertralina, clomipramina, imipramina, 

fluoxetina, paroxetina e mirtazapina, 
c
 Ansiolíticos: diazepan e clonazepan; 

d
 Anticonvulsivantes: carbamazepina e lamotrigina. 

 

 

 

 

Analitos Sorvente 
Sistema 

cromatográfico 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

LIQ 

(ng.mL
-1

) 

Tempo de 

Análise 

(min) 

Referência 

Anticonvulsivantes e 

metabolites ativos: 

Carbamazepina 

Lamotrigina 

Oxcarbamazepina 

Fenobarbital 

Fenotoína 

Carbamazepina-10,11-

epoxido 

Licarbazepina 

C18 LC-DAD 0,6 a 17,7 0,6 a 17,8 100 a 400 15 

Ferreira et al. 

(2014) 

7 antipsicóticos: 

Clorpromazina 

Haloperidol 

Ciamemazina 

Quetiapina 

Clozapina 

Olanzapina 

Levomepromazina 

C8 + strong 

cation 

exchange 

CG-MS/MS 0,2 a 8,0 0,2 a 10,7 0,8 a 6,0 

25 + 45 

(derivatizaç

ão) 

Da Fonseca et 

al.(2013) 
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4.6 Análise de amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos 

 

 

Para avaliar a aplicabilidade do método padronizado, 10 amostras de plasma de 

pacientes esquizofrênicos em terapia com os fármacos estudados foram analisadas para fins 

de monitorização terapêutica. A Tabela 14 ilustra os resultados obtidos para as concentrações 

plasmáticas determinadas. Os CV das replicatas (n=3) foram inferiores a 8% e nenhuma 

substância interferente foi observada no tempo de retenção dos analitos.  

Dos pacientes avaliados, com relação aos fármacos (antipsicóticos) específicos no 

tratamento da esquizofrenia, 80% destes pacientes encontravam-se em terapia clozapina, e os 

outros 20% faziam uso de olanzapina. Quando comparada com os neuropléticos 

convencionais, a clozapina apresenta vantagens, tais como amplo espectro de atividade 

antipsicótica, rapidez de início de ação e ausência relativa de reações extrapiramidais 

(DURÃO; SOUZA; MIASSO, 2007). Entretanto, o principal efeito adverso deste 

medicamento é o risco de agranulocitose
6
. Desta forma, a clozapina é prescrita para os casos 

de pacientes com esquizofrenia refratária. Ainda, a Portaria 286 e também a 347 - "Protocolo 

e Diretrizes Terapêuticas: Esquizofrenia e Transtornos Esquizofreniformes Refratários" 

(propostas pelo Ministério da Saúde) – preconizam que a olanzapina ou a risperidona sejam 

prescritas no caso de falha da clozapina (ELKIS, 2001). 

Com relação às outras classes de fármacos, a maioria desses pacientes, 

concomitantemente aos antipsicóticos também administravam antidepressivos: citalopram 

(20% dos pacientes), clomipramina (10%), sertralina (10%), imipramina (10%) e fluoxetina 

(10%). Outra parcela de pacientes (20%) combinava o uso dos antipsicóticos com 

anticonvulsivantes (predomínio lamotrigina) ou ainda associava o uso de três classes de 

medicamentos (20% dos pacientes): anticonvulsivantes, antipsicóticos e antidepressivos. 

Na Tabela 14, salvo exceções, observa-se que as concentrações plasmáticas 

determinadas para a maioria dos fármacos contemplam o intervalo terapêutico. Entretanto, 

para alguns pacientes, as concentrações plasmáticas dos antipsicóticos e antidepressivos 

foram acima dos respectivos intervalos terapêuticos preconizados. A concentração plasmática 

de clozapina para os pacientes 4 (1310 ng.mL
-1

), 5 (1407 ng.mL
-1

), 7 (1300 ng.mL
-1

) e 8 

(1206 ng.mL
-1

) foram as que mais destoaram do intervalo terapêutico preconizado para este 

                                                 

 

6
 Agranulocitose consiste na redução da quantidade normal de glóbulos brancos (neutrófilos, basófilos e 

eosinófilos) na corrente sanguínea. 
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fármaco (300-800 ng.mL
-1

). As concentrações plasmáticas fora do intervalo terapêutico 

podem ser resultantes de interações farmacocinéticas e (ou) farmacodinâmicas oriundas da 

politerapia. Discussões mais detalhadas acerca de tais interações são relatadas na literatura 

específica (KENNEDY; JANN; KUTSCHER, 2013; REGENTHAL, Ralf et al., 1999; 

SPINA; DE LEON, 2007; 2014). 

Por fim conclui-se que o método MEPS/LC-MS/MS foi aplicado com êxito na 

determinação simultânea dos fármacos psicotrópicos em amostras de plasma de pacientes 

esquizofrênicos para fins de monitorização terapêutica. 
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Tabela 14 - Concentrações plasmáticas determinadas (n = 3) em amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos para fins de monitorização terapêutica 

 

Fármacos* 

Intervalo 

terapêutico 

(ng.mL
-1

) 

Concentração plasmática (ng.mL
-1

) (CV%)  

Pac. 1 Pac. 2 Pac. 3 Pac. 4 Pac. 5 Pac. 6 Pac. 7 Pac. 8 Pac. 9 Pac. 10 

Olanzapina 1-20   22 (3)       34 (3) 

Citalopram 10-200     26 (2) 174 (4) 81 (8)    

Sertralina 30-200  12 (5)  24 (5)       

Imipramina 150-250   186 (2)        

Clomipramina 20-250         464 (2)  

Fluoxetina 100-500          138 (3) 

Clozapina 300-800 889 (3) 500 (3)  1310 (5) 1407 (3) 781 (4) 1300 (9) 1206 (3) 910 (2)  

Lamotrigina 3000-15000 1522 (3)   5330 (3) 3307 (5)   1307 (2)   

 * Na tabela estão expressas as concentrações plasmáticas apenas dos fármacos administrados pelos pacientes  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A otimização do procedimento de síntese dos monólitos, tais como a proporção dos 

precursores (alquitrialcoxissilanos e tetraetoxissilanos), quantidade de água e de tensoativo foi 

fundamental para a obtenção de sorventes com permeabilidade, estabilidade (química e física) 

e características texturais adequadas, tanto para a percolação manual de soluções aquosas e de 

amostra biológica, quanto para a sorção dos fármacos junto os mesoporos. A robustez do 

monolito funcionalizado com grupos cianopropil foi comprovada pela reuso desta fase em 

mais de 90 extrações sem perda significativa na eficiência de sorção. 

A caracterização das fases monolíticas de sílica hibrida pelas técnicas MEV, FTIR e 

adsorção/dessorção de nitrogênio ressaltaram aspectos importantes das características 

texturais, morfológicas e químicas da estrutura dos sorventes sintetizados.  

O monolito funcionalizado com grupos cianopropil, quando comparado ao monolito 

aminopropil, apresentou maior capacidade sorção para os dezesseis fármacos estudados 

(antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos e anticonvulsivantes). 

A técnica MEPS, utilizando o monolito funcionalizado com grupos cianopropil como 

sorvente, apresentou sorção seletiva para os fármacos e eficiente remoção dos compostos 

endógenos da amostra de plasma, minimizando o efeito da matriz nas análises LC-MS/MS. 

Quando comparados aos demais trabalhos da literatura, a técnica MEPS agregou vantagens ao 

método analítico, como por exemplo, uso de menor volume de amostra biológica (200 µL), 

menor volume de solvente orgânico, reduzido tempo no preparo da amostra e menor limite 

inferior de quantificação.  

O método MEPS/LC-MS/MS desenvolvido e validado foi aplicado com sucesso nas 

análises de amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos para fins de monitorização 

terapêutica. A maioria destes pacientes apresentou concentrações plasmáticas no intervalo 

terapêutico.  

Concluindo, o presente trabalho contribuiu para a prospecção de novas fases 

monolíticas de sílica híbrida e avaliou com êxito a aplicabilidade deste tipo de material como 

sorvente seletivo para a MEPS. 
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