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RESUMO 

Na pesquisa toxicológica forense as matrizes biológicas usadas, tanto podem ser 

coletadas de indivíduos vivos quanto após a morte, e a preparação da amostra biológica é um 

fator crítico do processo analítico. Os procedimentos são específicos tanto para o agente 

pesquisado como para a matriz utilizada. Outra questão é a interpretação dos resultados, além 

dos fenômenos post-mortem, envolvidos na literatura, há poucos estudos de correlação entre os 

valores sanguíneos e demais tecidos. Esse estudo propôs desenvolver um método de preparo de 

amostras para posterior doseamento de anfetamina, metanfetamina e famprofasona em amostras 

de fígado e sangue, e aplica-lo em amostras autênticas coletadas de suínos após administração 

controlada de famprofasona. Neste estudo foram avaliadas as seguintes etapas: (1) dispersão 

celular, através do uso de colagenase, de modo a aumentar a superfície de contato na etapa de 

extração; (2) procedimento de remoção de proteínas das amostras; (3) extração/clean-up dos 

analitos; (4) desenvolvimento e validação de método cromatográfico e (5) experimentos in vivo 

e análise de amostras reais. A dispersão celular foi de 92,8±0,9 % da massa com 91,0±1,2 % 

do colágeno hidrolisado nas condições propostas. Na otimização do procedimento enzimático, 

foi necessário desenvolver um procedimento rápido, simples, e adequado de modo a avaliar-se 

a eficiência do processo de dispersão. Com a desproteinização das amostras, em estudo, foram 

obtidos aproximadamente 91 % de remoção proteica, com ZnSO4 (6% m/v), e 95 % para a 

mistura equimolar de Na3Cit/AlCl3 (0,7 mol L-1). Para a LC-MS ficou definido como solução 

A, uma solução de ácido fórmico a 0,015 %, e acetonitrila com 0,015 % de ácido fórmico como 

solução B, com eluição no modo de gradiente com um tempo total de 12 min. Após a otimização 

do procedimento de extração por SPE, o desproteinizante Na3Cit/AlCl3 foi selecionado por 

apresentar maior recuperação para todos os analitos em ambas matrizes, principalmente para a 

famprofasona com uma diferença entre os valores percentuais de recuperação de 

aproximadamente 21 e 27 %, para o sangue e fígado, respectivamente. O método foi validado, 

e apresentou limite detecção igual a 5 ng g-1 para os três analitos no fígado. Enquanto que para 

o sangue, obteve-se 0,6 ng mL-1 para a anfetamina e 1,0 ng mL-1 para a metanfetamina e 

famprofasona. Os limites de quantificação dos três analitos ficaram em 5 ng g-1 para o fígado e 

1,0 ng mL-1 para o sangue. Os dados das curvas analíticas da metanfetamina em fígado foram 

os únicos a apresentar homocedasticidade, e a faixa de trabalho selecionada foi de 5 a 150 ng 

g-1. Para as curvas analíticas de anfetamina e famprofasona em fígado e, de anfetamina, 

famprofasona e metanfetamina em sangue que apresentaram comportamento heterocedástico, 

procedeu-se com a transformação dos dados para o formato de logX e logY. No fígado, a faixa 



 

de concentração de trabalho, para a anfetamina ficou entre 5 e 200 ng g-1, e para a famprofasona 

entre 5 e 150 ng g-1. Para o sangue, o intervalo de concentração ficou entre 1 e 40 ng mL-1 para 

a anfetamina e metanfetamina, e de 1 a 50 ng mL-1 para a famprofasona. A avaliação da precisão 

nos três níveis de concentração, através da repetibilidade e precisão intermediária, apresentou 

resultados de coeficientes de variação menores que 6 % e valores de erro relativo menores que 

8 % no fígado para os três analitos. No sangue os valores foram abaixo de 11 % para o 

coeficiente de variação e menores que 7 % para o erro relativo para os três analitos. Em relação 

a exatidão nos três níveis de concentração no fígado, os valores ficaram abaixo de 14 % para 

os três analitos. No sangue, os valores foram inferiores a 10 % para os três analitos. O método 

foi aplicado a amostras reais, obtidas de um único indivíduo, que recebeu 200 mg de 

famprofasona por dia, por um período de cinco dias, e duas horas antes do abate. 

Palavras-chave: anfetamina, metanfetamina, famprofasona, pre-tratamento, 

desproteinização, dispersão enzimática, colagenase, LC-MS, fígado, sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In forensic toxicology research the biological matrices used can be collected from both 

living and dead individuals, and the preparation of the biological sample is a critical factor of 

the analytical process. The procedures are specific for both the investigated agent and the matrix 

used. Another issue is the interpretation of results, in addition to the postmortem phenomena 

involved in the literature, there are few studies of correlation between blood values and other 

tissues. This study proposed to develop a method of preparing and assaying amphetamine, 

methamphetamine and famprofazone in liver and blood samples and applying it to real samples 

collected from pigs after controlled administration of famprofazone. In this study, the following 

steps were evaluated: (1) cell dispersion, with collagenase, in order to increase the contact 

surface in the extraction stage; (2) protein removal procedure from samples; (3) extraction / 

clean up of analytes; (4) development and validation of chromatographic method and (5) in 

vivo experiments and analysis of real samples. The cell dispersion was 92.8 ±0.9% of the mass 

with 91.0±1.2% of the collagen hydrolyzed under the proposed conditions. In the optimization 

of the enzymatic procedure, it was necessary to develop a fast, simple, and adequate procedure 

in order to evaluate the efficiency of the dispersion process. With the deproteinization of the 

samples under study, approximately 91 % protein removal were obtained, with ZnSO4 (6% m 

/ v), and 95% for the equimolar mixture of Na3Cit/AlCl3 (0.7 mol L-1). For the LC-MS, a 

solution of 0.015% formic acid was defined as solution A, and acetonitrile with 0.015% formic 

acid as solution B. The elution was in the gradient mode with a total time of 12 min. After the 

optimization of the SPE extraction procedure, the deproteinizing agent Na3Cit/AlCl3 was 

selected because it presented a higher recovery for all the analytes in both matrices, mainly for 

famprofazone with a difference between the recovery values of approximately 21% for blood 

and 27% for liver. The method was validated, and the detection limit was 5 ng g-1 for the three 

analytes in the liver. While for blood, values of 0.6 ng mL-1 for amphetamine and 1.0 ng mL-1 

for methamphetamine and famprofazone were obtained. The quantification limits for the three 

analytes were 5 ng g-1 for the liver and 1.0 ng mL-1 for the blood. The data from the 

methamphetamine liver curves were the only ones to present homoscedasticity, and the selected 

work range was between 5 and 150 ng g-1. For the analytical curves of amphetamine and 

famprofazone in liver and of amphetamine, famprofazone and methamphetamine in blood, the 

data were adjusted to the logX and logY format. In the liver, the working concentration range 

for amphetamine was between 5 and 200 ng g-1, and for famprofazone between 5 and 150 ng g-

1. For blood, the concentration range was between 1 and 40 ng mL-1 for both amphetamine and 



 

methamphetamine, and 1 to 50 ng mL-1 for famprofazone. The accuracy of the three levels of 

concentration, through repeatability and intermediate precision, showed results of coefficients 

of variation lower than 6% and relative error values lower than 8% in the liver for the three 

analytes. In blood, the values were below 11% for the coefficient of variation and less than 7% 

for the relative error for the three analytes. Regarding the accuracy in the three liver 

concentration levels, the values were below 14% for the three analytes. In blood, the values 

were less than 10% for the three analytes. The method was applied to real samples, obtained 

from a single subject, who received 200 mg of famprofazone per day for a period of five days 

and two hours prior to slaughter. 

 

Keywords: amphetamine, methamphetamine, famprofazone, pre-treatment, 

deproteinization, enzymatic dispersion, collagenase, LC-MS, liver, blood. 
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1. INTRODUÇÃO 

As matrizes biológicas usadas na investigação criminal podem ser coletadas tanto de 

indivíduos vivos quanto após a morte. A urina é a matriz mais frequentemente coletada no vivo, 

pela grande disponibilidade e pelo fato do método de coleta ser não invasivo, mas oferece 

apenas uma informação qualitativa da exposição, não havendo associação entre os níveis 

urinários de um fármaco e a intensidade do efeito (STARK & NORFOLK, 2005; WALL & 

KACH, 2005). O sangue oferece como principal vantagem a possibilidade de correlação entre 

níveis sanguíneos e a intensidade do efeito tóxico, informação importante para interpretação 

dos resultados, sendo a matriz mais frequentemente coletada após a morte (KRAEMER & 

PAUL, 2007). 

No entanto, a quantidade de sangue coletada após a morte pode não ser suficiente para 

a investigação, devido à ocorrência de intensa hemorragia ou avançado estado de 

decomposição. Concentrações sanguíneas muito baixas podem não ser suficientes para a 

detecção, devido a um elevado volume de distribuição do fármaco ou ao tempo transcorrido 

entre a exposição e a morte (horas e até mesmo dias) (DRUMMER, 2007; STIMPFL & 

REICHEL, 2007; MADEA & MUSSHOFF, 2004). A presença de artefatos da putrefação e a 

natureza frequentemente alterada das amostras limitam a aplicabilidade direta de ensaios 

clinicamente validados (DRUMMER & GEROSTAMOULOS, 2002). Por conseguinte, outras 

matrizes são usualmente coletadas. 

1.1. ESCOLHA DA MATRIZ BIOLÓGICA 

A análise quantitativa normalmente é realizada no sangue porque os valores de 

concentração encontrados podem ser comparados com os da literatura, e podem determinar, por 

exemplo, se um fármaco está na faixa terapêutica ou tóxica. A investigação toxicológica não 

envolve apenas a caracterização e a quantificação das substâncias, mas também a interpretação 

dos resultados, permitindo ao perito afirmar se a substância contribuiu com a morte ou mesmo 

a causou. 

Conforme a especificidade do caso e o tipo de pesquisa pretendida, procede-se à seleção 

e coleta da(s) amostra(s) mais adequada(s) (FMUP, 2004). A Society of Forensic Toxicologists 

e a American Academy of Forensic Sciences sugerem algumas matrizes a serem utilizadas na 

rotina de laboratórios de toxicologia forense, conforme ilustrado na Tabela 1.1 (SOFT/AAFS, 

2006). 
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Tabela 1.1. Vísceras e fluídos comumente utilizados na pesquisa toxicológica forense 

(SOFT/AAFS, 2006). 

VÍSCERAS FLUÍDOS 

Fígado Sangue cardíaco e periférico 

Encéfalo Humor vítreo 

Rim Bile 

Estomago e conteúdo gástrico Urina 

O fígado tem sido o órgão semirrígido primariamente usado na toxicologia forense nos 

casos post mortem (DRUMMER, 2004; DRUMMER, 2007). Este órgão recebe sangue de duas 

diferentes fontes: sangue altamente oxigenado pela artéria hepática e sangue carregado com 

nutrientes que seguem pela veia portal conduzindo o sangue venoso vindo do estomago e 

intestino (KLAASSEN et al., 1984; ROZMAN et. al., 1996). 

Nutrientes, vitaminas, metais, drogas e agentes ambientais, assim como produtos 

bacterianos, que entram no fluxo da veia portal caminham primeiro para o fígado (ROZMAN 

et. al., 1996; ROBERTS et al., 2002). É um órgão considerado razoavelmente homogêneo no 

que se refere à distribuição de xenobióticos, o que é muito relevante por permitir que parte 

possa ser utilizada para a determinação dos níveis de uma substância (DRUMMER, 2007). 

O fígado desempenha muitas funções vitais. Ele é essencial na regulação do 

metabolismo: na produção de proteínas plasmáticas e dos fatores da coagulação; no 

armazenamento de ferro, vitaminas e de fontes energéticas como glicogênio e gordura; na 

degradação dos hormônios e na biotransformação e excreção de fármacos e de toxinas, dentre 

outras funções (KUTCHAI, 2004). 

Sua localização é na região superior do abdômen, logo abaixo do diafragma, ficando 

mais à direita, isto é, normalmente 2/3 de seu volume estão à direita da linha mediana. Num 

indivíduo adulto pesa cerca de 1.500 g, correspondendo a aproximadamente 1/40 do peso do 

corpo (GRAY, 1979). Apresenta dois lobos funcionais: direito e esquerdo (Figura 1.1). Cada 

lobo recebe sangue arterial pela artéria hepática e sangue venoso pela veia porta do trato 

gastrintestinal. Cada lobo tem também sua drenagem venosa e biliar (HANSEN & KOEPPEN, 

2003). 
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Figura 1.1. Representação esquemática da localização e dos principais componentes 

anatômicos do fígado (LICO, 2018 e FERNANDES, 2018). 

O fígado é constituído principalmente por células hepáticas denominadas 

hepatócitos, que têm formato poliédrico e medem 20-30 m, e representam 60 a 70% da 

população de células, cerca de 90% da massa total do fígado. Estes se agrupam em placas 

formando unidades morfológicas chamadas lóbulos hepáticos (ALPINI et al., 1994; MOSLEN, 

1995), conforme ilustrado na Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Ilustração de uma visão parcial de um lóbulo, de hepatócitos e demais células 

hepáticas (DE SANTIAGO, 2018). 

Cada lóbulo é uma massa poliédrica de tecido hepático e eles se encostam uns nos 

outros em quase toda sua extensão. No entanto, em algumas regiões, os lóbulos ficam separados 

por tecido conjuntivo e vasos. Estas regiões ocupam os cantos do poliedro e recebem o nome 

de espaços-porta ou área portal, onde há o ducto biliar, segmentos da veia porta e da artéria 

hepática (Figura 1.3). Cada lóbulo hepático é organizado ao redor de uma veia central ou centro-

lobular ou vênula hepática terminal (HANSEN & KOEPPEN, 2003; KUTCHAI, 2004). 
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Figura 1.3. Esquema de lóbulo hepático (TOMMASO e JORGE, 2010). 

Na periferia do lóbulo, o sangue penetra nos sinusóides (capilares hepáticos) vindo 

dos ramos da veia porta e da artéria hepática. Nos sinusóides, o sangue flui na direção do centro 

do lóbulo para a veia central (Figura 1.3). O sangue recolhido pela veia central é conduzido 

para veias cada vez mais grossas, até chegar à veia hepática (HANSEN & KOEPPEN, 2003). 

O sangue sinusoidal tem contato direto com cada hepatócito devido às grandes 

fenestrações entre as células epiteliais que formam as paredes dos sinusóides. O contato íntimo 

de uma grande porção da superfície do hepatócito com o sangue é responsável, em parte, pela 

capacidade do fígado em capturar várias classes de compostos no sangue. Estas células 

apresentam microvilosidades que lhes conferem uma grande capacidade de captação de 

substrato do sangue (MOSLEN, 1995; HANSEN & KOEPPEN, 2003). 

Tudo isso torna essa uma matriz de escolha no post-mortem, conjuntamente com o 

sangue, nas investigações forenses. Todavia há o desafio de separar o agente tóxico de 

constituintes celulares e proteicos, em quantidade e pureza suficientes para sua caracterização 

e quantificação do analito (POKLIS, 1996). 

As diferenças morfológicas e mecano-fisiológicas dos diferentes tecidos são devidas às 

variações em concentração, estado de agregação e ordenação molecular dos constituintes de sua 

matriz extracelular (MEC). E como qualquer matriz semirrígida, o tecido hepático apresenta 

uma matriz extracelular que lhe serve de suporte, além de lhe conferir características mecânicas, 

dentre outras funções (WELL, 2008). 

A MEC é o material que ocupa os espaços intercelulares dos tecidos promovendo a 

ligação entre as células; sua consistência pode variar de mole e gelatinosa à fibrosa e dura 

Veia central 
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(HUKINS et al., 1996). Portanto, os procedimentos analíticos são específicos tanto para o 

agente pesquisado, quanto para a matriz biológica analisada. 

1.1.1. Matriz extracelular do fígado 

As proteínas da MEC no fígado estão distribuídas no parênquima, no trato portal (vasos 

sanguíneos) e nos ductos biliares (OKAZAKI et al., 2003). 

A MEC e formada principalmente por colágeno (fibrilar e não fibrilar), fibras do sistema 

elástico, glicoproteínas de adesão e proteoglicanos pequenos (ALPINI et. al. 1994; SATO et 

al., 2000; STONE, 2009; IREDALE; 2007). Contudo as proteínas do sistema colágeno são as 

mais abundantes, destacando-se o colágeno tipo I e tipo III (Tabela 1.2). 

Tabela 1.2. Principais componentes da MEC do fígado (adaptado de OKAZAKI et al., 2003). 

COMPONENTES 
FÍGADO 

normal Cirrótico 

Colágeno Total de colágeno (mg/g de proteína) 80 470 

     Tipo I (%) 40-50 60-70 

     Tipo III (%) 40-50 20-30 

Não-colágeno Fibronectina (µg/g de peso úmido) 300 625 

 Total de glicosaminoglicanas (µg de ácido 

urônico/g de peso seco desengordurado) 
90 520 

 Elastina (mmol de desmosina + 

iodesmosina/g de peso úmido) 
1,11 7,0 

1.1.1.1. Colágeno 

O colágeno é a proteína mais comum no organismo humano e no mundo animal. É 

uma glicoproteína, com pelo menos 46 cadeias polipeptídicas distintas, sendo classificada em 

28 tipos. É constituído por uma tripla hélice, sendo que cada uma é designada cadeia  (Figura 

1.4). A cadeia  é constituída por uma sequência de tripeptídeo com glicina – X – Y, onde X e 

Y representam outros aminoácidos. De três em três aminoácidos deve estar presente uma 

glicina; os outros dois podem variar, sendo frequentemente a prolina (28%) e a hidroxiprolina 

(38%) (WELL, 2008; JÄRVERLÄINEN et al., 2009; SHOULDERS et al., 2009). 
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Figura 1.4. Esquema da tripla hélice (CAVADAS, 2010). 

A existência da glicina de três em três aminoácidos é importante para que a tripla hélice 

se forme (Figura 1.4). Por ser uma molécula pequena, o hidrogênio da amina voltado para a 

parte central, interage com o oxigênio da carbonila do aminoácido da cadeia adjacente por meio 

de ponte de hidrogênio, permitindo que a molécula fique enovelada e compacta, contudo no 

colágeno não fibrilar, essa interação não ocorre em toda sua extensão (CAVADAS, 20010). 

Na Tabela 1.3 destacam-se as classes mais importantes do colágeno: 

Tabela 1.3. Principais classes do sistema colágeno. 

CLASSE CARACTERÍSTICAS 
TIPOS 

(exemplos) 

Colágeno fibrilar 
Formam fibrilas, sendo os mais 

abundantes (aprox 90%). 
II, III, V, XI 

Colágeno de associação às fibras 
Fazem ligação cruzada com colágeno 

fibrilar e ajudam a estabilizá-las. 

VI, IX, XII, 

XIV 

Colágenos que formam redes 

tridimensionais 

Formam redes tridimensionais na 

lâmina basal 
IV, VIII, X 

Colágenos que permitem ancorar 

fibrilas de colágeno 

Ancoram a lâmina basal aos tecidos 

conjuntivos. 
VII 

A tripla hélice é denominada de tropocolágeno, e tem a capacidade de se ligar 

lateralmente por ligações covalentes do tipo dissulfeto formando as fibrilas de colágeno. No 

colágeno fibrilar estas fibrilas podem associar-se formando as fibras de colágeno. 

1.2. MODELO ANIMAL 

Na pesquisa e no desenvolvimento de produtos farmacêuticos, a avaliação em modelos 

animais fornece informações sobre aspectos farmacológicos, principalmente na comprovação 
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(ou não) de relações entre os dados obtidos a partir da exposição in vivo e os dados obtidos in 

vitro, de um provável fármaco ou de uma formulação (SUENDERHAYF & PARROTT, 2013). 

Roedores são os modelos mais usados, além de coelhos e cães; contudo, os resultados 

não podem ser facilmente extrapolados para seres humanos (WÜST et al., 2002; BRUNET et 

al., 2006; STAAY et al., 2009; SEGATTO et al.,2017). 

Os suínos são considerados um modelo animal melhor, pois apresentam semelhanças 

com os seres humanos nos níveis anatômico, fisiológico, metabólico e genético. Alem disso, 

seus receptores e enzimas do citocromo P-450 (CYP) exibem níveis de expressão semelhantes 

aos dos humanos (STAAY et al., 2009; SZEBENI et al., 2012; SEGATTO et al., 2017). As 

enzimas do CYP constituem a família enzimática mais importante na catálise da 

biotransformação oxidativa de um grande número de substâncias. 

Na literatura temos exemplos de estudos que utilizaram esse modelo animal, como no 

trabalho de Posyniak e col. (2005), que utilizaram suínos no desenvolvimento de um 

procedimento analítico para a determinação de clortetraciclina e seu metabolito em rim. Na 

avaliação da cinética plasmática do tetraidrocanabinol (THC), Brunet e col. (2006) propuseram 

seu uso nos estudos de distribuição e metabolismo do princípio ativo. Na pesquisa de Staay e 

col. (2009), o suíno foi usado na avaliação dos efeitos do haloperidol e da risperidona na 

hiperativiade induzida por anfetamina. No trabalho de Tero-Vescan e col. (2016), a 

determinação de razão omega-3/omega-6 em homogenato de cérebro de suínos foi utilizada 

como modelo para o tecido nervoso humano. No estudo de Tran e col. (2017), o suíno foi 

utilizado na avaliação farmacodinâmica de três fármacos para tratamento de complicações de 

processos inflamatórios oculares. 

1.3. ASPECTOS GERAIS DOS ANALITOS DE ESCOLHA: ANFETAMINA, METANFETAMINA E 

FAMPROFASONA 

No contexto social alguns fármacos podem ser utilizados com propósito não-

terapêutico, normalmente por autoadministração e com intenção recreacional. A maioria exerce 

efeitos psicoativos que prejudicam a atenção e o julgamento, aumentando o risco de acidentes 

(STARK & NORFOLK, 2005; WALL & KACH, 2005). No estudo de Zancanaro e col. (2012), 

avaliando a saliva de 2235 motoristas de 26 estados, coletadas em rodovias federais brasileiras 

num período de 24 h, os resultados positivos para alguma droga de abuso ficaram próximos a 

10% das amostras. Das amostras positivas, 29,2% estavam associadas a anfetaminas e seus 
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metabólitos. Nesse contexto as anfetaminas demandam atenção, pois são consideradas potentes 

estimulantes do sistema nervoso central (DE LA TORRE et al., 2004). 

Denomina-se anfetaminas e derivados anfetamínicos substâncias que apresentam uma 

estrutura de feniletilamina substituída (Figura 1.5). 

 

Feniletilamina 

EXEMPLOS 

   

Figura 1.5. Estrutura da Feniletilamina e alguns exemplos de estruturas anfetamínicas. AMPH: 

anfetamina; METH: metanfetamina e MDMA: metilenodioximetanfetamina. 

A anfetamina e a metanfetamina apresentam um alto potencial para liberar monoaminas 

endógenas (principalmente dopamina), produzindo alterações no humor. A maioria dos efeitos 

envolvem motivação, prazer e ação motora, que estão associados à dopamina. A metanfetamina 

é mais lipossolúvel que a anfetamina, portanto penetra mais facilmente através da barreia 

hematoencefálica e persiste mais tempo no SNC (LOGAN, 2002; DE LA TORRE et al., 2004; 

CRUICKSHANK & DYER, 2009). 

Os efeitos agudos dessas substâncias estão associados a: estado de alerta, euforia, 

aumento da libido, redução do sono, do apetite e da fadiga. Em altas doses os efeitos somáticos 

costumam ser: aumento da pressão sanguínea, arritmias cardíacas, tremores musculares e 

elevação da temperatura (RANG et al., 1997; DIAS et al., 2001; CRUICKSHANK & DYER, 

2009). 

São substâncias de caráter básico com pKa com valores de 9,9 e 10,1, para a anfetamina 

e metanfetamina, respectivamente. A eliminação dessas substâncias é fortemente dependente 

do pH urinário, sendo maior quanto mais ácida estiver a urina (MUSSHOFF, 2000; DIAS et 

al., 2001). 

Diferentemente do caráter recreativo do uso da anfetamina e metanfetamina, a 

famprofasona (Figura 1.6) é uma substância com propriedades antipirética e analgésica 
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produzida pela Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen na Suíça; porém também possui algumas 

propriedades simpaticomiméticas leves. É um compomente do medicamento Gewodin, e cada 

comprimido contém 25 mg de famprofasona, 250 mg de paracetamol (acetaminofeno), 75 mg 

de isopropilfenazona e 30 mg de cafeína. É recomendado para dor de cabeça, enxaqueca, dor 

de dente, dor associada ao reumatismo, etc. (MUSSHOFF, 2000; GREENHILL et al., 2003; 

RODRIGUEZ et al., 2004). 

 

Figura 1.6. Estrutura da famprofasona (EMBL-EBI, 2016). 

A famprofasona é, entretanto, biotransformada principalmente a metanfetamina e 

anfetamina após o uso (Figura 1.7), o que tem demonstrado ser a causa de testes positivos para 

essas drogas na urina (TSEN et al., 2007; CHAN et al., 2010). 

 

Figura 1.7. Esquema do metabolismo da famprofasona (adaptado de RODRIGUEZ et al., 

2004). 

No presente estudo, focado no desenvolvimento de metodologia analítica para 

determinação de anfetamina e metanfetamina em sangue e fígado, optou-se por não administrar 

esses fármacos aos animais por questões de dificuldade de aquisição, visto serem substâncias 
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proscritas (Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998), e de alto custo de importação. A 

famprofazona, por outro lado, é um fármaco de venda livre que, ao sofrer biotransformação, 

produz as anfetaminas de interesse, e no presente estudo foi a escolha para contornar as questões 

aquisição e administração aos animais de substâncias ilícitas. 

1.4. DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALITICA: PRE-TRATAMENTO DE AMOSTRAS 

Nas últimas décadas houve muitos avanços tecnológicos em instrumentação e técnicas 

para preparo de amostras. Entre as técnicas analíticas modernas, a cromatografia líquida 

associada à espectrometria de massa (LC-MS) é considerada como referência para a pesquisa 

qualitativa/quantitativa, conferindo especificidade, sensibilidade e velocidade às análises 

(CHEN et al., 2008; KOLE et al., 2011). 

No caso de uma matriz semirrígida, a primeira etapa do preparo é o aumento da 

superfície de contato com o solvente extrator, alcançado por meios mecânicos (trituração ou 

moagem), sendo usual o emprego de homogeneizadores de tecidos (OSSELTON et al., 1978; 

POSYNIAK et al., 2001; BERRADA et al., 2007; CHEN et al., 2008; SHEN et al., 2009; 

CRUM et al., 2013; HASEGAWA et al., 2015). Estes equipamentos exigem uma 

descontaminação química entre uma amostra e outra, portanto envolvem processos lentos e 

passíveis de contaminações cruzadas quando não realizados adequadamente. 

Métodos que incluem a digestão enzimática, onde o tecido picado sofre ação de uma ou 

mais enzimas, têm apresentado resultados promissores (OSSELTON et al., 1978; POSYNIAK 

et al., 2001; YU et al., 2004; BERMEJO et al., 2004). Esses procedimentos tornam a matriz 

mais fluida, sem o risco de contaminação cruzada quando se usa homogeneizadores de tecidos. 

Porém, a escolha das enzimas para esta etapa deve ser cuidadosa, pois a digestão pode gerar 

mais artefatos no meio, que poderão interferir na técnica analítica escolhida (KELLER et al., 

2008). 

Os componentes da matriz biológica geram o chamado efeito de matriz, provocados 

usualmente por proteínas, lipídeos, açúcares ou sais, e podem afetar a técnica analítica adotada, 

como por exemplo na cromatografia, co-eluindo com os analitos, interferindo na ionização 

(KAUFMANN et al., 2008; MARCHI et al., 2007). Isto significa que uma amostra carregada 

de muitos componentes de sua matriz pode invalidar todo o ensaio (EECKHAUT et al., 2009). 

Por conseguinte, o pre-tratamento visa minimizar a complexidade da amostra e eliminar 

a maioria das interferências da matriz antes da injeção no instrumento analítico, para facilitar a 
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separação dos analitos, antes de serem introduzidos no detector (REJCZAK & TUZIMSKI, 

2015; FUMES et al., 2015). 

O preparo da amostra é, portanto, a etapa na qual é mais provável a ocorrência de 

problemas e dificuldades (por exemplo, consumo de tempo, custo, contaminação, pouca 

reprodutibilidade e baixos rendimentos de extração) (REJCZAK & TUZIMSKI, 2015; FUMES 

et al., 2015). Além disso, o pre-tratamento pode levar até 80% do tempo total de um processo 

analítico, que normalmente inclui etapas como amostragem, preparação de amostras e 

separação (CHEN et al., 2008). 

Outro procedimento de pre-tratamento envolve a desproteinização, que consiste em 

aplicar um agente que promova a precipitação das proteínas. A precipitação proteica através da 

adição de sais ou ácidos costuma minimizar o efeito de matriz (STIMPFL & VYCUDILIK, 

2004). No geral, é considerada uma técnica muito eficaz usada para a recuperação de analitos 

de matrizes biológicas, porque ela pode atuar nos locais de ligação da proteína, deslocando a 

substância mesmo em alta interação de proteína (WELLS, 2003). 

A extração direta é um procedimento utilizado, tanto para sangue como para tecidos 

semirrígidos. Esse procedimento consiste no contado direto do solvente de extração com a 

amostra, em geral em meio tamponado, sendo necessário às vezes uma re-extração antes de um 

procedimento de clean-up (KOVES & WELLS, 1992; DRUMMER & GEROSTAMOULOS, 

2002). A extração em fase sólida (SPE) permite que extração e clean-up ocorram em um mesmo 

dispositivo, ao mesmo tempo que promove a concentração da amostra (BERENDSEN et al., 

2013; HERNÁNDEZ-MESA et al., 2014). 

Considerando a necessidade de metodologias de pre-tratamento para amostras de 

origem biológica, especialmente quando se emprega LC-MS, conhecida como uma técnica 

sensível de análise (YU et al., 2004), este trabalho consistiu: 

(1) Na otimização dos processos de dispersão enzimática e desproteinização, para 

obtenção de um resíduo limpo, com teor substancial dos analitos; 

(2) Na prevenção de contaminação cruzada de amostras, por meio do desenvolvimento 

de um método que permita a desagregação do tecido em tubos individuais e 

descartáveis e que permita uma eventual automação; 

(3) No emprego de pequenas quantidades de amostra de fígado (≤ 1 g), permitindo a 

aplicação do método na análise de material fetal. 

(4) No emprego da extração em fase sólida para procedimento de clean-up dos extratos. 
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(5) Na utilização da LC-MS para doseamento da famprofasona, anfetamina e 

metanfetamina em amostras de fígado e sangue. 

O método desenvolvido e validado foi aplicado em amostras reais, coletadas de suínos 

após a administração da famprofasona em doses (mg/kg peso) semelhantes às utilizadas em 

seres humanos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. APLICAÇÃO DE ENZIMAS EM PRE-TRATAMENTO DE AMOSTRAS SEMIRRÍGIDAS PARA FINS 

ANALÍTICOS 

Na análise toxicológica, a utilização de enzimas no pre-tratamento de matrizes 

biológicas visa principalmente a hidrólise de ligações entre o analito e moléculas às quais esteja 

conjugado. As enzimas mais utilizadas são a β-glicuronidase e aril-sulfatase, inicialmente muito 

empregadas na preparação de amostras de urina, mas que também aparecem em alguns métodos 

para sangue e víscera (BLANCA et al., 2005; HOLČAPEK et al, 2008; PINHEIRO et al., 2009; 

DUSI et al, 2011). Quando aplicadas a tecidos semirrígidos, há necessidade de prévia moagem 

ou homogeneização do material biológico (YU et al, 2004; DUSI et al., 2011; CRUM et al., 

2013; WANG, et al., 2013). 

Os procedimentos que envolvem essas enzimas podem ser demorados, envolvendo uma 

hidrólise overnight. Blanca et al. (2005) aplicaram este procedimento a amostras de 2,5 g de 

fígados bovino e suíno previamente homogeneizados, com o objetivo de determinar 

clenbuterol, ractopamina e zilpaterol. Pinheiro et al. (2009) utilizaram este procedimento em 

10 g de homogenato de fígado bovino, para avaliar a estabilidade de clenbuterol em amostras 

armazenadas. Na pesquisa de corticoides em 3 g de homogenato de fígado bovino, Dusi et al. 

(2011) também usaram desconjugação enzimática overnight com β-glucuronidase e a 

arilsulfatase. Na determinação de β-agonistas, Shao et al. (2009) trabalharam com 5 g de 

homogenato de fígado, rim e músculo de suíno, também tratadas com β-glicuronidase e aril-

sulfatase overnight. No entanto, na pesquisa de β-agonistas realizada por Williams et al. (2004) 

utilizando 200 mg de fígado bovino, o tempo de hidrólise com β-glicuronidase e aril-sulfatase 

foi de uma hora. 

A digestão de tecidos através de proteases também é citada na literatura como forma de 

tratamento de amostras. Osselton (1977), ao usar a subtilisina A, tornou-se o primeiro a propor 

o uso da digestão enzimática, inicialmente aplicando em amostras de fígado. Seu trabalho tinha 

como objetivo a pesquisa de substâncias básicas, usando 6 g de homogenato de tecido, com um 

tempo de incubação de 1 h, sob constante agitação. Depois, com outros colaboradores 

(OSSELTON et al., 1978), aplicou a enzima na pesquisa de barbituratos e outras substâncias 

de caráter ácido. Nesse caso eles realizaram uma digestão de 1 h, com 10 g de cristais de 

subtilisina em 10 g de amostras de fígado previamente moídas com tampão TRIZMA pH 10,5. 
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Huang et al. (1996) também utilizaram a subtilisina em amostras de fígado, aplicando 

num procedimento de análise sistemática para substâncias em ampla faixa de pKa. Allender et 

al. (1983) usaram a mesma enzima em amostras de estômago, além do fígado, na pesquisa de 

clopromazina e seus metabólitos. Kaklamanos et al. (2009) aplicaram essa enzima na pesquisa 

de esteroides anabolizantes, em 5g de amostras de homogeneizado de músculo bovino. 

Buscando avaliar a estabilidade dos fármacos frente à digestão enzimática, Hammond e 

Moffat (1982) testaram 20 analitos, promovendo a digestão de 5 g de fígado com subtilisina A 

em duas condições de pH (7,4 e 10,3), com incubação de 1 h. Eles observaram que o pH 7,4 foi 

melhor para o processo, pois consideraram que alguns analitos eram suscetíveis ao pH alcalino. 

Priez-Barallon et al. (2014) fizeram a digestão utilizando subtilisina em tampão Tris pH 4,7, 

por um período de 1 h, na pesquisa de pregabalina, em 1 g de homogenato de fígado e rim. 

Bogusz et al. (1981) decidiram comparar o uso de algumas enzimas proteolíticas na 

digestão de diferentes tecidos. As enzimas testadas foram: tripsina, protease tipo I, protease tipo 

V e protease VIII (subtilisina), contudo o parâmetro de eficiência foi a recuperação final do pre-

tratamento. Todas foram aplicadas a amostras de cérebro e fígado de cães mestiços, que 

receberam experimentalmente doses tóxicas de fenobarbital, amitriptilina, clorpromazina e 

diazepam, além de 21 casos reais de intoxicação fatal por medicamentos psicotrópicos e 

hipnóticos. Eles consideram que as enzimas são similares em relação à recuperação dos 

analitos. Nesse estudo a massa de amostra utilizada foi e de 5 g e o tempo de reação foi de 24 

h. 

Skancar et al. (1988) também aplicando a avaliação da recuperação final do pré-

tratamente, comparam a subtilisina com a de outras enzimas – papaína, neutrase e tripsina – 

aplicadas na pesquisa de alguns alcalóides (brucina, estricnina, digitoxina, digoxina e gitoxina) 

no fígado: para a brucina, estricnina e digitoxina os melhores resultados de recuperação foram 

com a papaína, e para digoxina e gitoxina, com a neutrase. Em outro estudo, esse mesmo grupo 

(SKANCAR et al., 1989) aplicou as mesmas enzimas na pesquisa de barbituratos no mesmo 

tipo de matriz, e observaram que a papaína havia apresentado melhores resultados. 

Hutchinson et al. (2005) preferiram usar a protease XIV na pesquisa de carbadox e 

olaquindox em 5 g de homogenato fígado de suínos, aplicando uma digestão overnight. Mas 

Stubbings e col. (2005), ao compararem a protease XIV com outros procedimentos não 

enzimáticos de pre-tratamento, usando diferentes tipos de matrizes (p. ex. fígado, rim e 

músculos) na pesquisa de substâncias de caráter básico, não consideraram seus resultados de 

recuperação satisfatórios. Cabe ressaltar que as condições aplicadas nesse estudo divergem do 
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trabalho Hutchinson et al. (2005), pois o tempo de digestão foi de 2 h para uma massa de 

amostra de 2 g. 

Posyniak et al. (2001) também optaram em comparar a mistura de colagenase e protease 

(não especificada no trabalho), com outros procedimentos não enzimáticos na determinação de 

fluoroquinolona em 5 g de homogenato, de músculo e de fígado de aves. Diferentemente do 

trabalho citado anteriormente, seus resultados de recuperação foram similares. 

Na determinação de amiodarona e desetil-amiodarona, Storey et al. (1983), ao 

utilizarem 100 mg de tecido, destacaram que a digestão de matrizes por enzima é favorável para 

o uso de pequenas quantidades de amostras, e praticamente sem perdas de massa quando 

comparada com a homogeneização tradicional. Nessa pesquisa aplicaram lipase em tecido 

adiposo e subtilisina A para demais tecidos (coração, músculo esquelético, fígado, pulmão, 

tireoide e cérebro), com um tempo de reação de 16 h para ambas. 

Como se pode notar, as condições de digestão variam, tanto quanto no que se refere à 

enzima utilizada quanto ao analito e à matriz em estudo. Mas todos os autores citados até aqui 

não relataram como otimizaram suas condições de digestão com as enzimas escolhidas, ou quais 

foram os critérios para os parâmetros aplicados. 

Entretanto, em um estudo comparativo entre enzimas realizado por Groot e Wubs 

(1987), ao determinarem as melhores condições de digestão, aplicaram a avaliação 

microscópica dos fragmentos residuais. Nesse trabalho foram usados diferentes tipos de tecidos 

(músculo cardíaco, fígado, baço, pulmão, etc.) e diferentes enzimas (colagenase, subtilisina, 

pancreatina, pepsina e tripsina). Segundo seus resultados, a mistura subtilisina e colagenase 

ofereceu uma melhor digestão dos tecidos. 

Daeseleire e col. (1991) também aplicaram o mesmo procedimento de avaliação de 

eficiência em seu estudo, em quatro preparações: (1) subtilisina em água; (2) colagenase em 

água; (3) subtilisina em tampão (pH 9) e (3) mistura de subtilisina e colagenase em água. 

Concluíram que a mistura subtilisina e colagenase não foi vantajosa, sendo a subtilisina em 

meio tamponado mais eficiente. Contudo pode-se notar que as preparações em meio não-

tamponado, podem ter influenciado os resultados, pois enzimas tem condições ótimas de 

trabalho, tanto que a subtilisina em água não forneceu os mesmos resultados da solução 

tamponada. 

Numa outra pesquisa, desta vez empregando cérebros de ratos e de cães na determinação 

de desipramina e fluoxetina, formam comparadas as enzimas colagenase e a proteinase K, sendo 
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também aplicada a avaliação visual de fragmentos não-digeridos, para os ajustes das condições 

do processo de digestão enzimática. Diferentemente dos trabalhos citados anteriormente, a 

avaliação foi a olho nu. Nesse estudo, embora a colagenase tenha fornecido uma boa digestão 

do tecido, a proteinase K foi selecionada, porque apresentou menor tempo para completar a 

digestão, isto é, foi obtido um tempo de digestão de 22 h para a colagenase e de 5 h para a 

proteinase K (YU et al., 2004). 

Pelander et al. (2007) no desenvolvimento de um procedimento de análise sistemática 

aplicada a fígado de indivíduos necropsiados, também citaram ajustes realizados em algumas 

condições da digestão enzimática, empregando avaliação a olho nu dos fragmentos não 

digeridos, mas usando uma malha de nylon® (abertura não especificada) para reter os 

fragmentos. A solução digestora era de tripsina em tampão fosfato (pH 7,5) com um tempo de 

incubação de 2 h. 

Pelo que se pode observar, os procedimentos de avaliação de eficiência na otimização 

dos procedimentos de digestão enzimática, em tecidos semirrígidos encontrados até o momento 

na literatura, são meramente qualitativos, dependentes da percepção do observador. 

2.2. DESPROTEINIZACÃO COMO PRE-TRATAMENTO DE MATRIZES BIOLÓGICAS 

A desproteinização é uma das estratégias usuais utilizadas na preparação de amostras 

biológicas para pesquisa de fármacos, dentre outras substâncias (WELLS, 2003). 

Procedimentos que envolvem precipitação de proteínas geralmente são simples e rápidos e 

podem ser aplicados a uma ampla variedade de analitos (POLSON et al., 2003; SOUVERAIN 

et al., 2004b). Esses procedimentos podem ser usados com outras técnicas, como extração por 

solvente e extração em fase sólida. Portanto a desproteinização propicia a separação do analito 

de constituintes celulares e proteicos da matriz, e pode ser realizada por ácidos, solventes e sais 

(POKLIS, 1996). 

2.2.1. Ácidos e sais 

Os ácidos promovem a protonação de sítios básicos da proteína alterando sua estrutura 

conformacional, formando estruturas insolúveis em pH abaixo do ponto isoelétrico. Segundo 

Wells (2003), os ácidos mais usuais são: o ácido tricloroacético (TCA), o ácido perclórico e o 

ácido metafosfórico. Mas isto não descarta ácidos como o ácido clorídrico, que foi usado por 

Kuwayama et al. (2008) em plasma e bile, na pesquisa de derivados anfetamínicos por LC-MS. 



- 45 - 

Acrescenta-se a esse grupo o ácido fórmico, que foi usado por Sampedro et al. (2012), na 

desproteinização de amostras de homogenato de cérebro na pesquisa de fármacos 

antipsicóticos. Contudo para analitos susceptíveis à hidrólise em pH fortemente ácido, a 

recuperação fica comprometida. (WELLS, 2003). 

Em um estudo interespécies sobre a eficiência na precipitação proteica, o TCA 

apresentou resultados similares para plasma de cachorro, rato e camundongo, sendo que no 

plasma humano foi observada uma eficiência menor (POLSON et al., 2003). Contudo o TCA 

tem sido usado em uma variedade de matrizes em conjunto com outros agentes 

desproteinizantes, assim como o ácido perclórico, conforme demostrado na Tabela 2.1, na qual 

estão sumarizados alguns procedimentos com algumas estratégias para aumentar a recuperação 

dos analitos. 

Tabela 2.1. Resumo de procedimentos de precipitação proteica por TCA e ácido perclórico em 

matriz biológica 

Ácido Analito Matriz Procedimento Técnica REF 

TCA MDMA e 

metabolitos 

Plasma 

humano 

Misturar 100 µL da amostra com 800 µL de 

TCA gelado a 0,388 mol L-1. Centrifugar a 

3000 rpm/10 min a 4ºC. Recolher o 

sobrenadante. Redissolver a proteína 

decantada em vortex com 775 µL de TCA a 

0,2 mol L-1 a temperatura ambiente. 

Centrifugar novamente. Recolher o 

sobrenadante e juntar com o anterior. 

GC-MS-

EI 

SCHEIDWEI

LER et al., 

2008 

Cérebro 

de 

camundon

go 

Misturar 7,5 mg de tecido homogeneizado 

com uma solução de TCA e tiuréia (0,05 e 

0,025 mol L-1, respectivamente). Após 

centrifugação, processar com no plasma 

descrito acima. Redisolver a proteína com 

775 L de TCA a 0,05 M, à temperatura 

ambiente, com auxílio de vortex 

Ácido 

per-

clórico 

Metil-

naltrexona 
Soro 

humano 

Misturar 200 L de amostra com 100 L de 

ácido perclórico (10%, v/v) em vortex por 30 

s. Centrifugar for 5 min a 11.000 rpm 

LC-

MS/MS 

OSWALD et 

al., 2011 

CONTINUAÇÃO 

Ácido 

per-

clórico 

Cefdinir Plasma de 

cão 

Misturar por 5 min 100 µL de plasma com 

75 µL de ácido perclórico a 6%. Centrifugar 

a 12.000 rpm por 10 min a 4 ºC 

HPLC-

UV 

LI et al., 

2012b  

 

antibióticos Plasma 

humano 

Misturar 200 µL de amostra com 50 µL de 

ácido perclórico a 15% por 3 min. 

Centrifugar a 3500 rpm a temperatura 

ambiente por 10 min. Recolher o 

sobrenadante, e repetir o procedimento duas 

vezes com a proteína decantada, juntando os 

sobrenadantes. 

LC-

UV/MS 

SZULTKA et 

al., 2013 
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   CONTINUAÇÃO   

Ácido Analito Matriz Procedimento Técnica REF 

 

β-agonistas Tecidos 

suínos 

(fígado, 

rim e 

musculo) 

Adicionar a 5 g de amostra homogeneizada 

(após digestão enzimática) 10 mL de ácido 

perclórico 0,1 mol L-1. Depois de ajustar o 

pH para 1 com ácido perclórico a 1 mol L-1, 

centrifugar a 5000 rpm por 10 min a 10 ºC. 

Recolher o sobrenadante. Adicionar 10 mL 

de ácido perclórico a 0,2 mol L-1 à proteína 

decantada, e centrifugar novamente. Juntar 

ao 1º sobrenadante. Ajustar o pH para 4, com 

NaOH 1 mol L-1. Depois centrifugar 

novamente. 

UPLC–

ESI–

MS/MS 

SHAO et al., 

2009 

 

Inibidores 

da 

recaptação 

da 

serotonina 

Plasma de 

rato 

As amostras de plasma foram 

desproteinizadas pela adição de 0,2 mL de 

ácido perclórico a 1 mL de plasma e 

centrifugadas por 10 min a 4500 rpm 

HPLC-

FLD 

UNCETA et 

al., 2010 

Sais de metais pesados como cobre e zinco precipitam proteínas por coordenação com 

os pares de elétrons das cadeias laterais dos aminoácidos onde há heteroátomos; essas ligações 

cruzadas promovem a formação de aglutinados insolúveis (WELLS, 2003; IYER & 

PRZYBYCIEN, 1995). Já soluções aquosas saturadas de outros, como o sulfato de amônio 

reduzem as interações proteicas com a água, diminuindo sua solubilidade (WELLS, 2003). 

Apesar de serem considerados agentes efetivos na precipitação de proteínas, os sais são 

pouco utilizados em bioanálises, por serem considerados incompatíveis com a técnica de LC-

MS, amplamente utilizada nesse campo (WELLS, 2003). Contudo, pesquisando 

corticosteroides sintéticos no fígado bovino, Baiocchi et al. (2003) usaram acetato de amônio 

juntamente com um banho de ultrassom para desproteinização das amostras e conseguiram uma 

recuperação entre 60 e 75% em 50 ppb de cada analito com LC-MS com Ion-Trap. Para 

identificação e quantificação de fármacos e seus metabólitos no tecido cerebelar humano por 

GC-MS, Lowe et al. (2006) também aplicaram ultrassom com uma solução de 2,0 mol L-1 (pH 

4) de acetato de sódio, inicialmente em um banho de gelo por 1-2 min e, em seguida, à 

temperatura ambiente por 20 min (LOWE et al., 2006). 

2.2.2. Solventes orgânicos 

Os solventes orgânicos reduzem a constante dielétrica de soluções proteicas 

aumentando as interações proteína-proteína, formado assim estruturas insolúveis. Metanol, 

acetonitrila e acetona são considerados os precipitantes mais compatíveis com as fases móveis 

para LC, sendo a acetonitrila e o metanol os mais utilizados (WELLS, 2003). 
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2.2.2.1. Acetonitrila 

O acetonitrila é o solvente mais utilizado para matrizes como o plasma, precipitando 

proteínas e promovendo a extração do analito (WELLS, 2003; KAUFMANN et al., 2011). Pode 

ser usada em sistemas automatizados, sem um processo adicional de clean-up para este tipo de 

amostras (MA et al., 2008). Utilizando o mesmo procedimento para determinação de ribavirina 

no plasma e em eritrócitos humanos por LC-MS/MS, Ferreirós et al. (2014) afirmaram que não 

houve efeito significativo de matriz e a recuperação foi próxima a 100% em seu estudo. 

Também na saliva após desproteinização com acetonitrila e sem clean-up, Dams et al 

(2003a) não observaram efeito de matriz na determinação de múltiplas drogas ilícitas e seus 

metabólitos usando LC-MS/MS com APCI. 

Apesar dos relatos de não inclusão de um procedimento extra de limpeza, alguns 

pesquisadores incluíram mais algum tipo de procedimento a seus métodos (Tabela 2.2). 

Tabela 2.2. Precipitação de proteína plasmática por acetonitrila, relacionada a analitos (e 

metabólitos), ao procedimento de clean-up e à técnica usada na determinação. 

Espécie Fármaco Clean-up Técnica Ref 

Rato Docetaxel Sem UFLC–MS/MS ZHAO et al., 

2013 

Humano Imatinibe e 

metabolito 

Sem LC-MS/MS ROCHAT et 

al., 2008 

 Buprenorfina 

Norbuprenorfina 

Sem UFLC–MS/MS LÜTHI et al., 

2013 

 10 antipsicoticos e 

seus metabolitos 

Evaporado a secura 

Resíduo reconstituído em fase 

móvel. 

Centrifugação para remover 

artefatos insolúveis 

UFLC-MS/MS ANSERMOT 

et al., 2013 

 Rosuvastatina 

Ezetimiba 

Sem HPLC-DAD ASHFAQ et 

al., 2013 

Humano Levofloxacino 

Pazufloxacino 

Gatifloxacino 

Moxifloxacino 

Trovafloxacino 

Após extração e secagem do 

solvente o resíduo é 

reconstituído e transferido 

para dispositivo de filtragem 

por centrifugação (0,22 µm). 

HPLC-FD SOUSA et 

al., 2013 

Na quantificação do ácido Δ9-tetraidrocanabinol por LC-MS/MS em soro humano, 

Wohlfarth et al. (2012) empregaram acetonitrila a baixa temperatura e SPE para reduzir o efeito 

da matriz. Os autores também observaram que a adição de uma pequena quantidade de metanol 

seguida de adições fraccionadas de acetonitrila deu resultados favoráveis. 
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Em outro procedimento, Ansermot et al. (2013) usaram um banho de ultrassom antes 

da centrifugação, presumivelmente para aumentar a recuperação. Também adicionaram outra 

etapa de centrifugação após resolubilizar o resíduo seco na fase móvel para remover resíduos 

insolúveis. 

2.2.2.2. Metanol 

O metanol é menos utilizado que a acetonitrila; sua escolha por vezes decorre de 

questões operacionais, como por exemplo, na dosagem da valsartana em plasma humano por 

HPLC-FD desenvolvida por Macek et al. (2006), na qual a amostra foi injetada no equipamento 

após simultânea desproteinização/extração, e a acetonitrila provocou distorção de pico. 

Aouri et al. (2013) também usaram metanol, simultaneamente, como desproteinizante e 

solvente de extração, em plasma humano, para quantificar ribavirina, boceprevir e telaprevir 

por LC-MS/MS, injetando no equipamento após separação do precipitado. 

Bassan et al. (2011) também validaram um método para a determinação de 43 

substâncias por LC-MS/MS, incluindo fármacos comuns e drogas de abuso, usando metanol 

como desproteinizante em soro humano, injetando após filtração, sem etapa de clean-up. Na 

quantificação de metoprolol por LC-MS/MS, no plasma de cães da raça beagle, Li et al. (2012b) 

aplicaram a técnica de precipitação de proteínas para clarificar as amostras; no entanto, na 

publicação não está claro se o mesmo procedimento de injeção direta do sobrenadante foi usado. 

Nem sempre, o solvente que promove a precipitação de proteínas é a melhor escolha de 

solvente para injeção. Às vezes é necessário evaporar o solvente para concentrar o analito. No 

trabalho de Kirchhofer et al. (2010) foi acrescentada uma etapa de evaporação do solvente 

(metanol) no método para determinação por LC-MS/MS de um novo fármaco candidato a 

fasciolicida. Foi aplicado metanol em baixa temperatura, para precipitar proteínas plasmáticas, 

sem os procedimentos de limpeza previamente mencionados. 

2.2.3. Associação de agentes desproteinizantes 

Combinações de agentes precipitantes tem sido uma alternativa para melhorar a 

eficiência da precipitação proteica (WELLS, 2003). Stevens (1967) desenvolveu um reagente 

para desproteinização de vísceras, conhecido por seu nome, consistindo de uma mistura de 

cloreto de alumínio e ácido citrico em solução de ácido clorídrico a 2 mol L-1. Mas deve-se ter 

o mesmo cuidado exigido no uso de ácidos como desproteinizantes, como mencionado 
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anteriormente. Valores extremos de pH promovem a hidrólise de substâncias sensíveis sob 

condições de alta acidez ou alcalinidade, como já mencionado. 

No estudo de Ganchev et al. (2011),  a mistura acetonitrila e ácido acético mostrou-se 

eficiente, com boa resposta para LC-MS/MS, para quantificar os isômeros do metabólito do 

clomifeno em plasma humano. Um resultado similar foi obtido por outro grupo, com relação à 

precipitação de proteínas do leite bovino na pesquisa de sulfonamidas (FERNANDES et al., 

2015). 

A acetonitrila com ácido fórmico é outra mistura que também tem se mostrado muito 

eficaz para aplicações em plasma humano e para determinações por LC-MS/MS. Zeng et al. 

(2010) usaram essa mistura em seu método para medir a sitagliptinina e obtiveram valores de 

recuperação próximos a 100%. Pucci et al. (2009) aplicaram no plasma humano e de rato, 

tentando reduzir a presença do efeito dos artefatos fosfolipídicos. 

O metanol acidificado com ácido acético também foi utilizado na precipitação de 

proteínas do plasma humano por Macwan et al. (2012), cujo objetivo foi a determinação de 

rosuvastatina, rosuvastatina-5S-lactona e N-desmetil rosuvastatina em estudos por LC-MS/MS 

de biodisponibilidade e bioequivalência. 

Outras misturas com metanol são apresentadas como viáveis, como a mistura 

metanol/água (90:10 v/v) com acetato de amônio ou ácido fórmico, que foi utilizada em estudos 

envolvendo a análise de tuberculostáticos de primeira linha em plasma humano, com uma 

recuperação considerada boa para os níveis da técnica LC-MS/MS utilizada (ZHOU et al., 

2013). 

A acetonitrila também aparece associada a sais, como o sulfato de zinco utilizado por 

Myasein et al. (2009) para determinação de lopinavir e ritonavir por LC-MS/MS, onde não foi 

observado efeito de matriz; ou com sulfato de amônio em um método multirresíduo para 100 

drogas veterinárias por UPLC-TOF, em diferentes tipo de carnes (KAUFMANN et al., 2008). 

A mistura de solventes é outra opção para melhorar a eficiência da desproteinização, 

como mistura de acetonitrila/metanol a baixa temperatura (-20 °C), que foi usada na triagem de 

88 fármacos e seus metabólitos em sangue total por Vincenti et al. (2013). No plasma de 

algumas espécies animais (rato, camundongo, macaco e humano), e outras matrizes (fígado e 

tecido adiposo de ratos), o uso da associação etanol/acetonitrila reduziu a influência da matriz 

e a recuperação foi geralmente considerada boa, quando aplicada na pesquisa de 

glicocorticóides (HEINIG et al., 2008). 
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2.2.4. Avaliações comparativas de agentes desproteinizantes 

Uma estratégia para selecionar o agente desproteinizante apropriado é a quantificação 

de proteína residual no sobrenadante. Outra forma seria avaliar sua eficiência através da 

intensidade do efeito matriz. Em uma comparação de agentes precipitantes a serem aplicados 

em determinações por LC-MS, foi utilizado, para a avaliação de proteína residual, o ensaio de 

Lowry e eletroforese capilar usando um detector de UV. Os agentes do estudos foram etanol, 

metanol, acetona e acetonitrila no plasma humano. Foi relatado que a acetonitrila teve melhor 

desempenho na remoção de fosfolipídios, que são considerados o principal interferente na 

espectrometria de massa por ionização com electrospray (ALZWEIRI et al., 2008). 

No entanto, em outro estudo comparando acetonitrila e metanol no plasma humano para 

a determinação de fenoxifenadina por LC-MS/MS, o metanol foi considerado mais eficiente na 

remoção proteica e com menor efeito de matriz (GUO et al., 2010). 

Em outra situação, Crowe (2014) estudou a contribuição de compostos de baixo peso 

molecular, na capacidade antioxidante do soro. Ele comparou a acetona com uma mistura de 

solventes composta por metanol, acetonitrila e acetona em amostras de soro humano de 

indivíduos obesos não-diabéticos. Ele concluiu que a mistura era mais eficaz. Nesse estudo o 

ensaio de biureto foi utilizado para avaliação da proteína residual. 

Alguns estudos compararam a eficiência da precipitação de proteínas plasmáticas para 

diferentes misturas de solventes, como o realizado por Xue et al. (2006). Eles testaram algumas 

soluções produzidas pela mistura de acetonitrila/metanol/solução de ácido fórmico contendo 

diferentes porcentagens do ácido (0,55 e 0,1% v/v), e soluções de misturas de 

acetonitrila/solução de ácido fórmico (a 0,55 % v/v) e metanol/solução de ácido fórmico (a 

0,55% v/v). A mistura com os dois solventes com 0,55% de ácido apresentou a melhor 

recuperação com as maiores respostas de área de pico em LC-MS/MS para os fármacos de 

carater básico selecionados para a pesquisa. 

Por outro lado, Marchi et al. (2010), ao compararem a acetonitrila em mistura com ácido 

perclórico, observaram que a estabilidade não foi satisfatória, por apresentar turbidez cada vez 

maior ao longo do tempo. 

Em um estudo comparando as categorias de agentes desproteinizantes para plasma 

sanguíneo, Souverain et al. (2004b) investigaram três procedimentos envolvendo acetonitrila, 

ácido perclórico e ácido tricloroacético, para aplicação em pesquisa de fármacos, utilizando 

LC-UV/ESI-MS. Eles concluiram que todos são compatíveis com a técnica, porém os ácidos 
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apresentaram baixa recuperação e alto coeficiente de variação, quando comparado aos 

resultados obtidos com acetonitrila, que apresentou maior recuperação e menor coeficiente de 

variação (acima de 80% e menor que 6%, respectivamente) para fármacos como fluoxetina, 

norfluoxetina, metadona, flunitrazepam e norflunitrazepam. 

O mesmo grupo reavaliou, na mesma matriz, acetonitrila e ácido perclórico, sendo a 

metadona o analito modelo. Foi comparado o efeito da matriz em diferentes modos de ionização 

para espectrometria de massas. Eles observaram que as amostras tratadas com ácido 

apresentaram ruído incomum, além do ácido ter provocado a supressão do sinal na fonte ESI. 

Observação semelhante foi feita nas amostras tratadas com acetonitrila na APCI (SOUVERAIN 

et al., 2004a). 

Também usando o plasma como matriz modelo, Polson et al. (2003) examinaram três 

categorias de agentes de precipitação de proteínas: solvente, ácido e sais de íon metálico. Eles 

concluíram que a acetonitrila, o ácido tricloroacético e o sulfato de zinco apresentaram os 

melhores resultados em cada uma de suas classes, com uma remoção proteica de 96, 92 e 91%, 

respectivamente, na proporção de 2:1 do precipitante e plasma. 

Bueno et al. (2011) compararam o uso de solução saturada de sais de sulfato de amônio, 

sódio, zinco e cobre, além de acetato de amônio, ácido perclórico e tricloroacético, e os 

solventes acetonitrila, acetona, etanol e metanol como agentes desproteinizantes para pesquisa 

enantiosseletiva de fluoxetina e norfluoxetina por HPLC-FD. A acetonitrila e o ácido 

tricloroacético foram considerados os mais eficientes. 

No entanto, em outro estudo usando leite de vaca, cabra e ovelha para determinar a 

presença de 5-nitroimidazóis e seus metabólitos, a acetonitrila, ácido tricloroacético e ácido 

acético foram testados como agentes de precipitação de proteína. Os autores observaram que o 

agente mais adequado era o ácido tricloroacético por apresentar menos material suspenso no 

sobrenadante, diminuindo o pH da amostra e carreando os analitos. (HERNÁNDEZ-MESA et 

al., 2014). 

Comparando o agente deproteinizante através da avaliação do efeito de matriz em LC-

MS/MS na saliva humana, Dams et al. (2003b) observaram que a precipitação de proteínas com 

acetonitrila (na proporção de 3:1 para acetonitrila e amostra) apresentou o maior efeito de 

matriz. Outras estratégias aplicadas nesse estudo foram:utilizar a extração por SPE (que foi a 

mais efetiva) e diluir a amostra na proporção de 1: 1 com uma mistura formada por uma solução 

de formiato de amônio (pH = 4,5) e acetonitrila (97:3), centrifugando ao final do procedimento. 
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Bouzas et al. (2009) compararam diferentes proporções de acetonitrila, metanol e a 

combinação desses solventes com sulfato de zinco em soro humano para triagem de substâncias 

de abuso, usando LC-MS/MS. A combinação de sulfato de zinco e metanol apresentou níveis 

mais baixos de fosfolipídios, que são considerados um dos principais contribuintes para efeitos 

de matriz nessa técnica (ALZWEIRI et al., 2008). 

Testando uma variedade maior de matrizes biológicas, Alnouti et al. (2004) compararam 

ácido perclórico, acetonitrila e a combinação de sulfato de amônio com acetonitrila a baixa 

temperatura, em matrizes como plasma, líquido amniótico, placenta e fluido tecidual fetal de 

ratos. Para plasma e líquido amniótico, o ácido foi satisfatório, enquanto para placenta e tecido 

fetal, a combinação de sulfato de amônio e acetonitrila foi mais efetiva. 

No desenvolvimento de um método multirresíduos para fármacos veterinários, em 

diferentes matrizes, empregando cromatografia líquida de ultra-eficiência (UPLC) acoplada a 

espectrometria de massas de alta resolução (HRMS), Kaufmann et al. (2011) observaram que 

proteínas e peptídeos suprimiram os sinais dos analitos. Além da limpeza por SPE, 

acrescentaram ao procedimento a precipitação de proteínas. Nas primeiras avaliações de 

agentes desproteinizantes, eles descobriram que a acetonitrila, mesmo em altas proporções, não 

foi eficiente na extração de analitos polares da matriz, como tetraciclinas e penicilinas, e 

também produzia a coprecipitação de proteínas com os analitos. A precipitação com ácido 

trifluoroacético, foi muito eficiente, no entanto, o baixo pH do reagente degradou compostos 

sensíveis como penicilinas e alguns macrolídeos. A precipitação de proteínas com íons 

metálicos ocorre com a co-precipitação de certos analitos zwitteriônicos e iônicos, além da 

formação de complexos com quinolonas presentes nas estruturas dos analitos. O tungstato 

forma íons poliméricos muito eficientes para a precipitação de proteínas em pH levemente 

ácido, mas também se liga a aminas que podem estar presentes na estrutura do analito. O ácido 

metafosfórico não foi eficiente. O sulfato de amônio foi testado: mostrou um comportamento 

similar ao tungstato, também afetou a recuperação de analitos polares e promoveu 

coprecipitação de certos analitos. Mas após a otimização de condições como a concentração de 

sulfato de amônio, razão do solvente e massa da amostra, foi possivel suprimir a etapa de 

resolubilização e centrifugação do resíduo, relatado em trabalho anterior (KAUFMANN et al., 

2008). 

Na seleção de um desproteinizante, alguns fatores devem ser considerados: 

(1) A matriz com sua particularidade decorrente do tipo de composição proteica;  

(2) O analito e suas interações com essa matriz; 
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(3)  O agente desproteinizante e sua capacidade de alterar o analito, promovendo 

reações de hidrólise ou simplesmente ionizando a molécula, de modo a comprometer 

sua recuperação; 

(4) A técnica analítica que será utilizada na determinação desse analito, pois será 

influenciada pelos resíduos da matriz não eliminados ou artefatos gerados pelo pre-

tratamento. 

Essas talvez sejam as razões pelas quais alguns pesquisadores preferem a injeção direta, 

apenas diluindo a amostra, ou a desproteinização com extração simultânea. Isto também pode 

explicar o número de trabalhos envolvendo plasma sanguíneo. Mas, quanto mais sofisticada e 

sensível a técnica escolhida, mais dispendiosa em custos de manutenção e reposição de peças. 

Portanto, resíduos mais limpos garantem não só bons resultados como um tempo maior de vida 

útil do equipamento. 
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3. METODOLOGIA 

O método proposto consiste na desproteinização do fígado (disperso enzimaticamente) 

e do sangue, aplicando um agente desproteinizante salino, seguido de extração em SPE e 

determinação dos analitos por LC-MS (Figura 3.1). 

Amostras de fígado necessitaram de tratamento prévio de modo a aumentar a superfície 

de contato. O tratamento usado foi por dispersão das células hepáticas por enzimas, as quais 

digerem a malha tecidual que une essas células. Como o colágeno é o principal constituinte 

dessa malha, a enzima colagenase foi selecionada. 

 

Figura 3.1. Fluxograma do método proposto de acordo com a matriz biológica envolvida. 

Para a avaliação de eficiência do processo de dispersão enzimática foi desenvolvido um 

procedimento simples e rápido para a determinação do colágeno hidrolisado, aplicável à matriz 

de interesse. 

3.1. FÍGADO: DISPERSÃO ENZIMÁTICA E DESPROTEINIZAÇÃO. 

3.1.1. Instrumentação 

No preparo das soluções utilizou-se balança modelo BG 400 (GEHAKA, Brasil) e 

balança analítica modelo AUW220D (Shimadzu, Japão). Para o ajuste de pH dos tampões e 

amostras, o pHmetro modelo HI 3222 (Hanna Instruments, USA). E para a homogeneização 
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das soluções, foram utilizados um agitador tipo vortex modelo Lab Dancer (IKA, Alemanha) e 

uma chapa de agitação magnética modelo Topolino (IKA, Alemanha). 

Para a hidrólise alcalina dos fragmentos de colágeno (resultantes da hidrólise 

enzimática) no sobrenadante foram utilizados uma autoclave modelo 415/1 (FANEM, Brasil), 

e tubos de polipropileno de 12 mL, autoclaváveis, de fundo redondo e tampa rosqueável. 

Para a quantificação da hidroxiprolina gerada pela hidrólise dos fragmentos do colágeno 

foram utilizados: um espectrofotômetro modelo SP-22, cubetas de vidro com 1 cm de caminho 

óptico (Biospectro, Brasil); e um banho-maria termostatizado (Nova Tecnica, Brasil). 

Para a dispersão enzimática foram utilizados: um Banho-maria termostatizado (Nova 

Técnica, Brasil); uma incubadora com agitação modelo G-25 (Superohm, Brasil) e uma 

incubadora com agitação orbital modelo THZ-100 (Quimis, Brasil). 

Para a determinação da atividade das enzimas foram utilizados: um espectrofotômetro 

modelo SP-22 e cubetas de vidro com 1 cm de caminho óptico (Biospectro, Brasil); um Banho-

maria termostatizado (Nova Técnica, Brasil); e um agitador tipo vortex modelo Lab Dancer 

(IKA, Alemanha). 

Para a desproteinização e avaliação da eficiência da remoção proteica foram utilizados: 

um Banho-maria termostatizado (Nova Técnica, Brasil); um agitador tipo vortex modelo Lab 

Dancer (IKA, Alemanha); uma Centrifuga Eppendorf modelo 5804 (Eppendorf, Alemanha); e 

um espectrofotômetro, modelo SP-22 e cubetas de vidro com 1 cm de caminho óptico 

(Biospectro, Brasil). 

3.1.2. Soluções e reagentes 

Todos os reagentes empregados neste trabalho foram de grau analítico e, utilizados sem 

purificação prévia. As soluções utilizadas foram preparadas com água ultrapura. 

A solução de colágeno tipo I, 4 mg mL-1 em ácido acético 20 mmol L-1, foi adquirida da 

Sigma-Aldrich (cod. nº C3867). Diluições desta solução foram preparadas em ácido acético 20 

mmol L-1, nas razões de 1:10 e 1:12,5. 

O padrão de hidroxiprolina foi adquirido da Sigma-Aldrich (cod. nº H54409) e uma 

solução estoque foi preparada na concentração de 600 µg mL-1. Para a construção da curva de 

calibração foram preparadas diluições da solução estoque no intervalo de 0,12 a 12,00 µg mL-

1. 
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Cloramina-T (Sigma-Aldrich, cod. nº 402869), p-dimetilaminobenzaldeído (Sigma-

Aldrich, cod. nº 156477), acetato de sódio tri-hidratado (Sigma-Aldrich, cod. nº 32318), ácido 

cítrico anidro (Spectrum, C1280), ácido perclórico (Vetec, cod. nº 909), 1-propanol (Sigma-

Aldrich, cod. nº 402893) e 2-propanol (Tedia, cod. nº PS-2032.4), foram empregados na 

preparação de reagentes para a dosagem colorimétrica de hidroxiprolina, como descrito no 

método 990.26 da AOAC (KOLAR, 1990). 

Para a hidrólise alcalina foi preparada uma solução estoque de NaOH (Vetec cod. nº 

101) a 50% p/v (12,5 mol L-1) e para a hidrólise ácida foi utilizada uma solução de ácido 

sulfúrico 3,5 mol L-¹ (Vetec cod. nº 190), que também foi utilizada para acidificar o hidrolisado 

alcalino, por diluição em balão volumétrico de 10,00 mL. 

Na dispersão enzimática foram usadas às enzimas Colagenase IV (Sigma-Aldrich, EUA, 

Cat. No C5138) e VIII (Sigma-Aldrich, EUA, Cat. No C2139), ambas obtidas de Clostridium 

histolyticum. 

Para avaliação da atividade enzimática, foram utilizados: colágeno tipo I, de tendão de 

Aquiles bovino (Sigma-Aldrich, EUA, Cat. No. C9879); tampão TES (Sigma-Aldrich, EUA, 

Cat. No 1375) a 50 mmol L-1 com 0,36 mmol L-1 de cloreto de cálcio (Vetec, Brasil, Cat. No. 

199), pH 7,4 a 37 ºC; ninidrina (Sigma-Aldrich, EUA, Cat. No 151173) a 4 % m/m em 2-

etoxietanol (Vetec, Brasil, Cat. No V000609); ácido cítrico (Spectrum, EUA, Cat. No. C1285) 

a 20 mmol L-1 com pH ajustado para 5,0 com hidróxido de sódio (Vetec, Brasil, Cat. No 101) 

acrescido de cloreto estanoso (Sigma-Aldrich, EUA, Cat. No 208256) em quantidade suficiente 

para 0,16 % (m/v) do sal; isopropanol (Tedia, EUA, Cat. No. PS-2032) na razão 1:1 com água 

ultrapura; papel de filtro 54 Ø 90 mm (Whatman, Reino Unido, Cat. No 1454090), e uma 

solução padrão de L-leucina (Sigma-Aldrich, EUA, Cat. No L-8000) recém preparada em ácido 

clorídrico (Vetec, Brasil, Cat. No. 154) a 10 mmol L-1. 

No estudo da dispersão foram usados tampões preparados com tetraborato de sódio 

decahidratado (Vetec, Brasil, Cat. No 223). 

Para a desproteinização foram utilizadas: sulfato de zinco heptahidratado (Vetec, Brasil, 

cod 283), cloreto de alumínio hexahidratado (Vetec, Brasil, cod 557); citrato de sódio tribásico 

di-hidratado (Sigma-Aldrich, cod. C3434). 

Para doseamento das proteínas os seguintes reagentes foram empregados: Azul 

Brilhante de Coomassie G (Sigma-Aldrich, cod. B0770); ácido fosfórico 85% ACS (J. T. Baker, 

México); etanol 96% ACS (Vetec, Brasil, cod 1641); papel de filtro Whatman nº1 (Sigma-
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Aldrich, cod. WHA10343687); albumina bovina fração V, segundo Cohn (Sigma-Aldrich, cod. 

A5611). 

3.1.3. Amostras e estocagem 

As amostras de fígado de suíno e de salsicha aplicadas na validação do método de 

determinação de colágeno foram obtidas no comércio varejista local. A amostra de fígado foi 

armazenada sob congelamento e a de salsicha sob refrigeração, até o momento da análise. 

As amostras de fígado empregadas na dispersão enzimática foram obtidas no comércio 

varejista local e foram armazenadas, sob congelamento, até o momento do estudo. 

As amostras de fígado para desproteinização foram obtidas no comércio varejista local, 

e armazenadas sob congelamento até o momento dos ensaios. As amostras de sangue foram 

obtidas de abatedouros de suínos para consumo humano. 

3.1.4. Lavagem do material 

Vidrarias, frascos e outros materiais foram lavados com detergente, enxaguados 

abundantemente com água corrente e rinsados com água Tipo I. 

3.1.5. Dispersão enzimática: Desenvolvimento de procedimento para avaliação da eficiência do 

processo de dispersão enzimática. 

Foi desenvolvido um método colorimétrico baseado na determinação indireta do 

aminoácido hidroxiprolina contido em uma amostra de fígado ou sangue, que foi liberado, após 

a hidrólise alcalina dos fragmentos da amostra dispersa. Para este desenvolvimento foram 

avaliados os seguintes parâmetros: 

i) pH do hidrolisado; 

ii) Comprimento de onda; 

iii) Tempo de hidrólise; 

iv) Massa de colágeno. 

Após o desenvolvimento do método a sua eficiência foi avaliada por comparação com 

o procedimento de hidrólise ácida referenciado pela AOAC. 
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A proposta de aplicação da hidrólise alcalina tomou por base o trabalho de Reddy e 

Enwemeka (1996). A etapas do estudo para dosagem do colágeno hidrolisado pela enzima estão 

ilustradas no fluxograma abaixo (Figura 3.2): 

 

Figura 3.2. Fluxograma do método de dosagem do colágeno, com as variáveis estudas em 

cada etapa do procedimento. 

3.1.5.1. Ensaios preliminares 

3.1.5.1.1. Avaliação da capacidade de tamponamento do reagente oxidante no procedimento 

colorimétrico, aplicando o procedimento de Reddy e Enwemeka 

Nesse estudo foi avaliada a capacidade de tamponamento do reagente oxidante 

(Cloramina-T tamponada) na solução padrão de hidroxiprolina assim como no hidrolisado 

alcalino do colágeno. Foram realizados quatro replicatas para cada ensaio. 

Foi utilizada a solução do padrão de hidroxiprolina a 80 µg mL-1 para esse ensaio. Para 

o procedimento de Reddy e Enwemeka, foi utilizado o padrão dissolvido em NaOH a 2 mol L-

1, que foi comparado com o padrão em água. O pH foi avaliado após a adição da Cloramina-T 

em ambos tubos teste. 

AMOSTRA 

pH versus 

sensibilidade 

Concentração 

de NaOH 

Massa de 

colágeno 

λmáx 

Tempo de 

hidrólise 

LD e LQ  
Aplicação em amostra 

real comparando com a 

hidrolise ácida padrão 

HIDRÓLISE 

DOSAGEM 

COLORIMÉTRICA 



- 59 - 

Para avaliação no hidrolisado alcalino do colágeno, submeteu-se à hidrólise 148 µg de 

colágeno ( 17,8 µg de hidroxiprolina). As condições iniciais para o procedimento foram 

definidas com 200 µL de solução de colágeno, 500 µL de solução de hidróxido de sódio 2 mol 

L-1, tempo de reação de 20 min, e temperatura de 120ºC em autoclave. O pH do hidrolisado 

também foi avaliado após a adição da Cloramina-T com e sem acidificação. Para a 

quantificação, o volume do hidrolisado foi ajustado em balão volumétrico de 10,0 mL. 

A descrição das soluções reagentes e do procedimento estão nas Tabelas 3.1 e 3.2. 

3.1.5.1.2. Avaliação do comprimento de onda de absorção máxima (λmáx) 

Os espectros de absorção foram registrados ponto a ponto na faixa de 500 a 600 nm, 

com resolução de 1 nm, para o produto da reação da hidroxiprolina com os reagentes, utilizando 

uma solução aquosa do padrão hidroxiprolina a 8 µg mL-1. As demais soluções estão listadas 

na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1. Preparo das soluções reagentes usadas na quantificação de hidroxiprolina aplicadas 

na avaliação do λmáx. 

MÉTODO REAGENTE PREPARO 

Método 1 

(AOAC) 

Tampão acetato-

citrato pH 6,0 

Pesar 90 g de acetato de sódio tri-hidratado, 30 g de ácido 

cítrico, 10 g de hidróxido de sódio. Dissolver um componente 

por vez em 500 mL de água. Adicionar 290 mL de n-propanol, 

ajustar o pH se necessário e avolumar para 1000 mL. 

Cloramina-T 

(0,062 mol L-1) 

Pesar 1,41 g do reagentee dissolver em 100 mL do tampão 

acetato-citrato pH 6,0. 

Reagente de 

Ehrlich 

(0,67 mol L-1) 

Pesar 10 g de p-dimetilaminobenzaldeído e dissolver em 35 

mL de ácido perclórico (60% m/m). Adicionar lentamente sob 

agitação 65 mL de 2-propanol. Preparar no dia. 

Método 2 

(Reddy e 

Enwemeka) 

Tampão acetato-

citrato pH 6,5 

Pesar 120 g de citrato de sódio tri-hidratado, 46 g de ácido 

cítrico, 12 mL de ácido acético, 34 g de hidróxido de sódio. 

Dissolver um componente por vez, em água. Ajustar o volume 

para 1000 mL e o pH. 

Cloramina-T 

(0,056 mol L-1) 

Dissolver 1,27 g do reagente em 20 mL de uma solução de 1-

propanol/água a 50%. Ajustar o volume para 100 mL com a 

solução tampão acetato-citrato pH 6,5. 

Reagente de 

Ehrlich (1 mol 

L-1) 

Dissolver 15 g do reagente em uma solução de 1-

propanol/ácido perclórico (2:1, v/v). Ajustar o volume para 

100 mL. 
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Os procedimentos para cada método estão descritos resumidamente na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2. Procedimentos resumidos dos métodos avaliados. 

MÉTODO PROCEDIMENTO 

Método 1 

(AOAC) 

Em 2 mL de padrão adicionar 1 mL da solução de Cloramina-T, misturar, e 

aguardar 20 min em temperatura ambiente. Depois adicionar 1 mL do reagente 

de Ehrlich, misturar e aquecer a 60 ºC por 15 min. Resfriar antes de efetuar a 

leitura. 

Método 2 

(Reddy e 

Enwemeka) 

Em 500 µL da solução teste adicionar 4,5 mL da solução de Cloramina-T, 

misturar, aguardar 25 min a temperatura ambiente. Depois adicionar 5,0 mL do 

reagente de Ehrlich, misturar gentilmente, e aquecer a 65 ºC por 20 min. Resfriar 

antes de efetuar a leitura. 

3.1.5.1.3. Avaliação da linearidade da curva pelo método colorimétrico da AOAC. 

Os padrões para a elaboração da curva analítica, entre os intervalos de 0,12 a 12,00 µg 

mL-1, foram obtidos a partir de uma solução estoque de 30 µg mL-1. 

3.1.5.2. Estudo da hidrólise do colágeno em meio alcalino 

Nesse estudo foram avaliados a concentração, o tempo de reação e a massa de colágeno 

submetida a hidrólise. Foram realizadas quatro replicatas para cada ensaio. O cálculo para 

converter os valores de hidroxiprolina em colágeno tomou como parâmetro o percentual de 12 

% m/m de hidroxiprolina no colágeno. 

3.1.5.2.1. Definindo a concentração da solução de hidróxido de sódio 

Soluções de hidróxido de sódio nas seguintes concentrações: 2, 4, 8 10 e 12,5 mol L-1 

foram avaliadas para uma massa de colágeno de 383,3 µg. As condições de hidrólise foram as 

mesmas descritas em 3.1.2.2 (Método 2). 

3.1. 5.2.2. Avaliação do tempo de hidrólise e da massa de colágeno 

Nesse ensaio o tempo de reação foi avaliado em 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. As 

massas aplicadas no teste foram: 71,37; 142,74; 285,47 e 378,18 µg. A concentração de 

hidróxido de sódio, utilizada, foi a de melhor recuperação do ensaio anterior. 
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3.1.5.2.3. Comparação da hidrólise alcalina com a hidrólise ácida em amostras reais 

Para a hidrólise alcalina das amostras reais (fígado de suíno e salsicha) foi aplicada a 

melhor condição do ensaio anterior. Para a hidrólise ácida foi aplicada a preconizada pela 

AOAC (Tabela 3.3), assim como o procedimento de homogeneização das amostras. Para cada 

amostra foram realizadas cinco replicatas. 

Tabela 3.3. Resumo do procedimento de hidrólise ácida preconizada pela AOAC. 

HOMOGENEIZAÇÃO HIDRÓLISE DILUIÇÃO 

200 g de amostras 

homogeneizadas em 

processador de alimento tipo 

moinho de facas. 

Pesar 4 g da amostra em erlenmeyer, 

adicionar 30 mL de H2SO4 3,5 mol 

L-1., cobrir a boca com vidro de 

relógio. Aquecer em estufa a 105 ºC 

por 16 h. 

Transferir o hidrolisado para um 

balão volumétrico de 500 mL, 

ajustar volume e filtrar. Tomar 5 

mL dessa solução e diluir para 

100 mL. 

3.1.6. Dispersão enzimática: Desenvolvimento do procedimento de dispersão enzimática para 

amostras de fígado 

3.1.6.1. Dosagem da atividade da enzima e levantamento das condições de trabalho 

A dosagem da atividade das enzimas seguiu um protocolo do fabricante (SIGMA-

ALDRICH, 2010). A atividade é expressa em CDU (collagen digestion unit). O método se 

baseia na digestão do colágeno pela enzima, em condições padronizadas e dosagem 

colorimétrica após reação com a ninidrina (570 nm), usando uma curva analítica feita com 

leucina (Anexo 1). 

Uma unidade CDU (collagen digestion unit) libera peptídeos do colágeno bovino 

equivalente à intensidade da cor produzida pela reação da ninidrina com 1,0 µmol de leucina 

após 5 h de reação a pH 7,5 e temperatura de 37oC. Para o teste, 25 mg do padrão de colágeno 

I são submetidos a digestão com uma solução da enzima a 0,05-0,1 mg mL-1 em tampão TES a 

50 mmol L-1, contendo 0,36 mmol L-1 de cloreto de cálcio. Ao final, o material digerido é 

filtrado em papel de filtro para a dosagem  

Para os testes iniciais as condições de trabalho foram preliminarmente obtidas com base 

na literatura. 

3.1.6.2. Avaliação da eficiência do processo de dispersão 
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Dois procedimentos foram aplicados para avaliar a eficiência da dispersão enzimática. 

O primeiro foi baseado na avaliação da massa residual e o segundo, na determinação do 

colágeno hidrolisado. 

O primeiro procedimento foi a determinação do percentual de tecido não disperso, 

definido como a razão entre a massa residual sólida pós-dispersão e a massa antes da dispersão. 

A massa do residual pós-dispersão é determinada após passar o material por malha com 

aproximadamente 1 mm de abertura para os ensaios que envolvem massa ≥ 5 g, e de 

aproximadamente 0,6 mm para massa de aproximadamente 0,5 g, de modo a reter pedaços de 

tecido não disperso. 

O segundo procedimento, determinação do percentual de colágeno hidrolisado pela 

enzima, foi feito pela dosagem inicial do colágeno no tecido e, após a dispersão pela enzima, 

no sobrenadante do material disperso. 

As fases de cada etapa do estudo estão ilustradas resumidamente na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Fluxograma esquemático do estudo da dispersão enzimática. 
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3.1.6.3 Ensaios preliminares 

3.1.6.3.1 Efeitos da concentração da enzima, tempo de digestão e da agitação em erlenmeyer 

A solução enzimática foi preparada (um pouco antes do uso) em meio a tampão TES a 

50 mmol L-1 com 1 mmol L-1 de CaCl2, pH 7,4. A concentração da enzima colagenase VIII foi 

de 200, 400 e 600 U mL-1, em 10 mL da solução para 10 g de tecido picado. Os intervalos de 

tempo aplicados a estes estudos foram 16 e 24 horas e a dispersão foi realizada em erlenmeyer 

de 50 mL, em banho-maria termostatizado a 37ºC. Na incubadora com agitação (144-146 

golpes/ min) a 37ºC foram utilizadas as concentrações de 200 e 400 CDU mL-1 da enzima, por 

24 h, também em erlenmeyer de 50 mL. A eficiência do processo foi avaliada pela massa 

percentual dispersa. 

3.1.6.3.2. Avaliação da dispersão em tubos de centrifuga. 

A solução da enzima colagenase VIII utilizada foi de 200 e 400 CDU mL-1, preparada 

nas mesmas condições descritas anteriormente. Foi colocado 10 mL de solução em 10 g de 

tecido picado, em tubos de centrifuga de polipropileno de 50 mL, em incubadora com agitação 

a 37ºC, por 24 h. A eficiência do processo foi avaliada pela massa percentual dispersa. 

3.1.6.3.3. Relação massa de tecido e volume da solução da enzima. 

A solução da enzima colagenase VIII utilizada foi 400 CDU mL-1, preparada nas 

mesmas condições descritas anteriormente, com 10 g e 5 g de tecido picado (pedaços entre 0,5-

1 cm) em erlenmeyer de 50 mL, em incubadora com agitação (144-146 golpes/min) a 37ºC, por 

24 h. A eficiência do processo foi avaliada pela massa percentual dispersa 

3.1.6.3.4. Ajuste da concentração do tampão e do pH inicial para manutenção do pH final dentro 

da faixa ótima da enzima, durante a dispersão. 

Uma solução 200 CDU mL-1 da enzima, preparada em tampão TES pH 7,4 a 0,0625; 

0,075 e 0,1 mol L-1, e em tampão borato pH 9,0 a 0,025; 0,05; 0,075 e 0,1 mol L-1, todos com 

1 mmol L-1 de CaCl2. Em um erlenmeyer de 50 mL com 5 g de tecido picado foi adicionado 10 

mL desta solução e levado à incubadora com agitação orbital (280 rpm) a 37ºC, por 24 h. A 

eficiência do processo foi avaliada pela massa percentual dispersa. 



- 64 - 

3.1.6.4. Otimização da dispersão enzimática 

Nessa etapa a avaliação de eficiência do processo de dispersão aplicou a massa 

dispersa percentual e o percentual de colágeno digerido. 

3.1.6.4.1. Adequando a concentração de enzima colagenase para a redução do tempo de 

digestão sobre a dispersão celular. 

A solução enzimática foi preparada em tampão borato 0,075 mol L-1, com 1 mmol L-1 

de CaCl2, pH 9,0. A concentração da enzima colagenase IV foi de 200, 400, ou 600 CDU mL-

1, em 10 mL da solução, para 5 g de tecido picado. Os intervalos de tempo aplicados a estes 

estudos foram 8, 16 e 24 horas e a dispersão foi realizada em erlenmeyer de 50 mL, em 

incubadora com agitação orbital (280 rpm) a 37 ºC. Para intervalos de tempo de 4 e 8 horas 

foram utilizadas soluções de colagenase IV a 800 e 1090 U mL-1. 

3.1.6.4.2. Transposição da dispersão para tubos polipropileno de fundo redondo comparando a 

eficiência com e sem o uso de esferas de aço inox 

A solução enzimática foi preparada na concentração de 800 CDU mL-1 de colagenase 

IV, como relatada em 3.1.6.4.1, assim como a quantidade de solução enzimática e condições da 

incubadora. A digestão foi realizada em tubos de polipropileno de 30 mL por 4 horas. 

Comparativamente, este experimento foi repetido com a introdução de esferas de aço inox ( 5 

mm), sendo definido arbitrariamente o número de sete esferas. 

3.1.6.4.3. Reavaliação da concentração da enzima nas novas condições e comparação entre a 

colagenase IV e a colagenase VIII em relação a eficiência 

A solução enzimática foi preparada conforme citado em 3.1.6.4.1 nas concentrações 

1090 e 1640 CDU mL-1 de colagenase IV; a massa de tecido, o volume da solução e as 

condições da incubadora também foram os mesmos. A digestão foi realizada em tubos de 

polipropileno de 30 mL com 10 esferas de aço inox (Ø 5 mm) nos tempos de 2 e 4 horas para 

ambas enzimas. O ensaio foi repetido usando a colagenase VIII, aumentando o número de 

esferas para 15, nos tempos de 2, 3 e 4 horas. Todos os ensaios foram feitos em triplicata. 
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3.1.6.4.4. Redução da massa de tecido para dispersão enzimática. 

Repetidas as condições descritas em 3.1.6.4.2, alterando a massa do tecido para 0,5 g; o 

volume da solução enzimática foi reduzido de 5 para 1 mL utilizando uma solução de 

colagenase VIII a 1600-1700 CDU mL-1; o número de esferas de 5 mm de diâmetro foi reduzido 

para 5. Repetiu-se o ensaio aplicando a massa de 0,5 g em tubos de polipropileno de fundo 

redondo de 12 mL, com esferas de aço inox de 3 mm de diâmetro, em número de 5, 10, 15, 20 

ou 25 unidades. Um novo ensaio foi realizado utilizando a melhor condição de número de 

esferas de 3 mm de diâmetro, mudando para tubos de polipropileno de 5 mL. Todos os ensaios 

foram realizados em triplicata. 

3.1.7. Desproteinização 

Após dispersão celular por via enzimática, o material proteico é precipitado por agentes 

desproteinizantes. As condições para o fígado foram obtidas a partir do processo de 

desproteinização do sangue estudadas no âmbito do projeto “Desproteinizantes catiônicos e 

aniônicos e seu emprego na preparação de amostras de sangue com finalidade forense” 

(SPINELLI et al., 2012). 

Os agentes submetidos ao estudo foram o sulfato de zinco e a mistura cloreto de 

alumínio e citrato de sódio. O procedimento para avaliar a eficiência do processo foi o método 

de Bradford (Bradford, 1976) para dosagem de proteína. 

As condições obtidas para as amostras de sangue, como tempo de reação e temperatura, 

concentração e volume dos agentes desproteinizantes, foram ajustados para a suspensão obtida 

das amostras de fígado. 

3.1.7.1. Ajustes da concentração do sulfato de zinco e do pH para a desproteinizacão. 

A partir da solução estoque a 10 % m/v, foram preparadas as soluções: 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 e 9 % m/v. Após dispersão do tecido, foi dosada a proteína total de cada replicata (n= 3). 

Após adição de 1 mL da solução desproteinizante, a solução foi homogeneizada por vortex 

durante 10 s, aquecida por 15 min em banho-maria a 45ºC e finalmente centrifugada por 15 min 

a 5000 rpm. Recolhido o sobrenadante, foi medido o pH e dosada a proteína residual. 

A partir da solução estoque a 10% m/v, foi preparada a solução na concentração que 

apresentou o melhor resultado do ensaio anterior. Após a dispersão de nove replicatas, foi 

dosada a proteína total de cada replicata, ajustou-se o pH do sobrenadante que estava em torno 
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de 7,5 para aproximadamente 5 com 15 µL de H2SO4 3,5 mol L-1, antes da adição do 

desproteinizante. Depois repetiu-se o mesmo procedimento do ensaio anterior no sobrenadante. 

3.1.7.2. Ajustes da concentração da mistura citrato de sódio/ cloreto de alumínio 

A partir da solução estoque a 1 mol L-1 de ambos desproteinizantes, foram preparadas 

as soluções individuais contendo 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8 ou 0,9 mol L-1.  Após dispersão do 

tecido, foi dosada a proteína total de cada replicata (n = 3). A seguir, a desproteinização foi 

realizada por adição de 0,5 mL da solução de cloreto de alumínio e depois 0,5 mL de citrato de 

sódio, ambos na mesma concentração molar. Após homogeneização por vortex durante 10 s, a 

solução foi aquecida por 15 min em banho-maria a 45ºC, e finalmente centrifugada por 15 min 

a 5000 rpm. Recolhido o sobrenadante, foi medido o pH e dosada a proteína residual. 

3.1.7.3. Avaliação do volume dos agentes desproteinizantes na eficiência da desproteinização 

A partir da solução estoque, foi preparada a solução desproteinizante na concentração 

com o melhor resultado obtido para cada agente. 

Após a dispersão do tecido, procedeu-se como nos ensaios anteriores dosando a proteína 

total e, em seguida foram adicionados volumes que variaram de 0,5 a 3 mL, tanto para a solução 

de sulfato de zinco como para a mistura equimolar de citrato de sódio/cloreto de alumínio em 

cada conjunto de amostras. Recolhido o sobrenadante, foi dosada a proteína residual. 

3.2. IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO PARA O LC-MS 

3.2.1. Equipamentos, materiais, reagentes e outros 

3.2.1.1. Instrumentação 

Para determinação dos analitos foi utilizado o cromatógrafo a líquido de alta eficiência 

modelo Accela (Thermo Scientific, EUA) acoplado a um espectrômetro de massas modelo 

LCQ-Fleet (Thermo Scientific, EUA) e interfaciado por uma fonte de spray de elétrons 

(Thermo Scientific, EUA). 
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3.2.1.2. Soluções e reagentes 

Acetonitrila 99,9%, grau HPLC/Spectro (Tedia, EUA, cod. nº AS1122-001); formiato 

de amônio  99,0%, grau MS (Fluka, EUA, cod nº 70221); acetato de amônio 97%, grau HPLC 

(Tedia, EUA, cod. nº AS0139-028); e ácido fórmico 96%, grau HPLC (Tedia, EUA, cod. nº 

FS0630-025); metanol grau HPLC (Tedia, EUA, cod nº AS01230-032) 

Os padrões analíticos utilizados neste trabalho foram: famprofazona, metanfetamina, 

metanfetamina-D5 (racemato deuterado na cadeia lateral), anfetamina, anfetamina-D5 

(racemato deuterado na cadeia lateral), todos na concentração de 1mg mL-1, marca Cerilliant®. 

Os padrões internos adquiridos foram deuterados na cadeia lateral. 

Os gases utilizados no equipamento foram: gás hélio 5,0 (99,999%) e nitrogênio 

comercial (99,9 %) 

3.2.1.3. Limpeza do material 

Na limpeza dos materiais (vidrarias, frascos e outros) utilizados no estudo procedeu-se 

ao seguinte protocolo: enxaguar abundantemente com água corrente; deixar de molho por 10 

min em uma solução de hidróxido de sódio a 5% (m/m) em solução etanólica a 50% (v/v). 

Enxaguar em seguida com água corrente abundantemente. Deixar de molho em seguida com 

uma solução de ácido clorídrico a 10% (v/v) por 1 h. Enxaguar novamente com água corrente 

abundante. Rinsar com água destilada, água ultrapura e acetona. Secar em estufa a 250ºC, por 

4 horas. 

3.2.2. Condições cromatográficas 

Na determinação das condições cromatográficas para o LC-MS, usou-se coluna 

Accucore C18 (150 x 2,1 mm; 2,6 µm) e pre-coluna Hypersil Gold C18 (10 mmX2,1 mm; 2,6 

µm). 

A vazão inicial da fase móvel e a temperatura da coluna foram, respectivamente, 250 

µL min-1 e 40ºC, aplicando o gradiente especificado na Tabela 3.4. O volume de injeção foi de 

5 µL, no modo de injeção full loop. 
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Tabela 3.4. Gradiente de eluição aplicado nos testes iniciais no LC-MS. 

Gradiente 

Tempo (min) % ACN 

0 10 

8 80 

10 100 

12 100 

12,5 10 

15 10 

3.2.2.1. Reavaliação do gradiente 

Para diminuir um pouco mais o tempo da corrida cromatográfica foi testado o gradiente 

descrito na Tabela 3.5, com a diminuição da vazão para 200 µL min-1, mantendo as demais 

condições. Os padrões usados no teste foram preparados em metanol/água (1:1), na 

concentração de 25 ng mL-1 (25 µg L-1). 

Tabela 3.5. Gradiente de eluição aplicado visando diminuir o tempo de corrida cromatográfica. 

Gradiente 

Tempo (min) % ACN 

0 10 

8 100 

10 100 

10,5 10 

12 10 

3.2.3. ESI/MS 

A interface de ionização foi por spray de elétrons (ESI), operando no modo positivo em 

full scan. Por ser uma ionização branda, os íons monitorados correspondem aos íons 

moleculares (M+1), e estão relacionados na tabela 3.6. 
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Tabela 3.6. Íons monitorados para cada analito e padrão interno. 

Analito m/z 

 Anfetamina 136 

 Anfetamina-D5 141 

 Metanfetamina 150 

 Metanfetamina-D5 155 

 Famprofasona 378 

3.2.4. Avaliação da influência do pH da fase móvel na sensibilidade 

Para cada condição de pH e composição de fase móvel testada (Tabela 3.7), os 

parâmetros de formação do spray e de chegada dos íons ao analisador do espectrômetro de 

massa, foram otimizados no modo automático individualmente para os analitos não deuterados, 

na respectiva razão m/z (Tabela 3.5). A concentração dos analitos na otimização foi 5 mg L-1 

em metanol, com fluxo cruzado. 

Após a otimização de cada condição de fase móvel, fez-se uma corrida cromatográfica 

com uma solução contendo os padrões em metanol/água (1:1), na concentração de 25 ng mL-1 

(25 µg L-1), com cinco injeções. 

Tabela 3.7. Preparo da fase aquosa em cada pH 

pH Solução 

3 
Ácido fórmico a 0,015% ( 4 mmol L-1) 

Tampão formiato 10 mmol L-1 

4  

5 Tampão acetato de amônio 10 mmol L-1 

6  

Na condição pH 3 com ácido fórmico foi adicionada a mesma quantidade de ácido à 

fase orgânica. 
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3.2.5. Espectrometria de massa sequencial 

Na otimização da energia de colisão foram aplicados valores que variaram entre 10 e 

70. A concentração dos analitos foi de 5 mg L-1 em metanol, com infusão em fluxo cruzado de 

cada padrão individualmente, de modo a obter as maiores intensidades os íons de quantificação 

(Tabela 3.8). Os íons-produtos adotados foram utilizados por Hsu et al. (2011). Os íons-produto 

dos padrões internos foram definidos após infusão nas condições dos analitos não-deuterados. 

Tabela 3.8. Tabela dos íons-produto de cada analito e dos padrões internos 

 
Íon (m/z) 

Quantificador Qualificador 

Anfetamina 119 91 

Anfetamina-D5 124 92 

Metanfetamina 119 91 

Metanfetamina-D5 121 92 

Famprofasona 162 217 

3.3. ESTABELECENDO AS CONDIÇÕES PARA A EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE) PARA A MATRIZ 

FÍGADO E SANGUE 

3.3.1. Equipamentos, materiais, reagentes e outros 

Para a extração em fase sólida foi usado o sistema de extração Visioprep® padrão de 12 

canais de vácuo (Supelco, EUA); e compressor aspirador Dia-pump modelo CA (Fanen, Brasil). 

Para obtenção do resíduo seco dos eluatos foi utilizado bloco evaporador para 25 amostras, com 

dispositivos de injeção de nitrogênio, com válvula de controle de vazão individual modelo MA 

4006 (Marconi, Brasil). Para homogeneizar as amostras de sangue foi utilizado o 

homogeneizador de soluções por inversão modelo AP22 (Phoenix, Brasil). A instrumentação e 

os reagentes utilizados nas etapas de dispersão enzimática, desproteinização e determinação por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa já foram descritos em itens 

anteriores. 

Também foram usados nesse estudo: metanol grau HPLC/Spectro (Tedia, EUA, 

AS01230-032); Acetonitrila 99,9%, grau HPLC/Spectro (Tedia, EUA, cod. nº AS1122-001); 

acetato de etila (Tedia, EUA, cod nº AS 0045-012) acetato de sódio tri-hidratado  99,0% 



- 71 - 

(Vetec, Brasil, cod. 075674), formiato de amônio  99,0%, grau MS (Fluka, EUA, cod nº 

70221, hidróxido de amônio (Vetec, Brasil, cod. nº 4560), ácido clorídrico (Vetec, Brasil, cod. 

nº 3786), ácido sulfúrico (Vetec, Brasil cod. nº 190), e gás nitrogênio comercial. 

Cartucho de extração em fase sólida (SPE) Oasis-MCX de 60 mg, 30 µm, 3 mL (Waters, 

USA, part no 186000254). A fase desse cartucho é conhecida como leito misto ou mixed-mode. 

Esse tipo de fase apresenta dois modos de interação com o analito: um hidrofóbico e outro 

iônico. No primeiro momento o analito interage com a porção hidrofóbica da fase, que é de 

equilíbrio mais rápido. No caso de substância de caráter básico, há uma lavagem com solução 

ácida para garantir a não eluição durante a lavagem orgânica, que remove os artefatos da matriz 

(Jardim, 2010). 

O procedimento de limpeza dos materiais (vidrarias, frascos e outros) utilizados no 

estudo foi o mesmo descrito em 3.2.1.3. 

3.3.2. Avaliação preliminar das condições de extração para o cartucho de SPE sem matriz 

Nesses ensaios, utilizou-se um meio contendo uma mistura do tampão utilizado na 

dispersão enzimática com as soluções dos desproteinizantes, nas mesmas proporções aplicadas 

as amostras de fígado, conforme descrito na Tabela 3.9. Essas condições foram escolhidas por 

apresentar maior concentração de sólidos dissolvidos. 

Tabela 3.9. Composição das amostras teste 

CONDIÇÃO 1 CONDIÇÃO 2 

0,5 mL de AlCl3 0,7 mol L-1 

1 mL ZnSO4 a 6% (m/v) 
0,5 mL Citrato de sódio 0,7 mol L-1 

1 mL Tampão borato 0,075 mol L-1, pH 3,5 1 mL Tampão borato 0,075 mol L-1, pH 5 

25 ng de cada analito 25 ng de cada analito 

Volume total: 2 mL Volume total: 2 mL 

3.3.2.1 Otimização das velocidades de carregamento e de eluição 

Os eluentes usados nessa avaliação foram: acetato de etila/metanol/NH4OH (70:20:10) 

e metanol/NH4OH (95:5) para a condição 1; e para a condição 2 foi utilizado apenas o segundo 
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eluente. O esquema abaixo (Tabela 3.10) ilustra as etapas da extração em suas condições 

iniciais. 

Tabela 3.10. Esquema do procedimento da extração aplicado no estudo 

ETAPA CONDIÇÃO INICIAL 

Condicionamento 2 X 1,5 mL de metanol 

Equilíbrio 2 X 1,5 mL de de água ultrapura  

Carregamento 2 mL de amostra 

Lavagem 

2 X 1,5 mL de água ultrapura 

2 X 1,5 mL de ácido fórmico a 100 mmol L-1 e secagem a vácuo 

por 2 min a 5 polHg 

2 X 1,5 mL de metanol e secagem a vácuo por 1 min a 5 polHg. 

Eluição 2 X 1 mL do eluente teste 

Secagem sob N2 a 37 ºC com 50 µL de ácido fórmico a 1% em metanol. Resíduo redissolvido em 

250 µL de fase móvel (90% de solução de ácido fórmico a 0,015% e 10% de acetonitrila com 

0,015% de ácido fórmico). 

As velocidades avaliadas foram 1gota a cada1-2 s e 1 gota a cada 4–5 s, tanto para o 

carregamento quanto para a eluição. Foram adicionados às amostras 25 ng de cada analito. O 

padrão interno (PI) foi adicionado ao resíduo seco resultando num volume de 250 µL (em fase 

móvel) contendo 25 ng de cada PI. Uma solução dos padrões em fase móvel foi usada como 

referência. Todas as amostras-teste e os padrões de referência foram injetados cinco vezes. 

3.3.2.2. Influência do solvente de eluição sobre eficiência da SPE 

Aplicando a condição de melhor velocidade de carregamento e de eluição, assim como 

as amostras descritas na Tabela 3.9, foram testados os seguintes eluentes em duplicata: (1) 

MeOH/NH4OH (95:5); (2) MeOH/NH4OH (90:10); (3) ACN/NH4OH (95:5); (4) ACN/NH4OH 

(90:10); (5) acetato de etila/MeOH/NH4OH (70:25:5); (6) acetato de etila/ MeOH/NH4OH 

(70:20:10); (7) Acetato de etila/MeOH/NH4OH (70:15:15).  

Assim como em 3.3.2.1, foram adicionados às amostras teste 25 ng de cada analito; ao 

resíduo seco foram adicionados 25 ng de cada padrão interno num volume final de 250 µL. 

Uma solução dos padrões em fase móvel foi usada como referência. Todas as amostras-teste e 

de referência foram injetadas cinco vezes. 
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3.3.3. Ajustes das condições avaliadas anteriormente no sobrenadante desproteinizado da 

matriz biológica 

3.3.3.1. Avaliação dos eluentes sobre a eficiência da SPE na presença de matriz não fortificada 

Nesse ensaio os eluentes foram testados sem adição dos padrões para verificar o aspecto 

visual do eluato e do resíduo com a presença da matriz. 

Para este teste foram utilizadas as melhores condições selecionadas em 3.3.2.1 e 3.3.2.2, 

com o acréscimo do eluente acetato de etila/NH4OH (95:5). 

As amostras de sangue foram previamente homogeneizadas por inversão em um 

homogeneizador de sangue por 20 min. Em seguida as amostras foram desproteinizadas nas 

seguintes condições: 1 mL de sangue, mais 2 mL de sulfato de zinco a 1% ou 1 mL de cloreto 

de alumínio e 1 mL de citrato de sódio (ambos a 0,4 mol L-1); as amostras foram 

homogeneizadas por 10 s em vortex e aquecidas por 15 min em banho-maria a 45ºC; por fim, 

as amostras foram centrifugadas por 10 min a 5000 rpm, e o sobrenadante foi separado. 

Para as amostras de fígado, o sobrenadante foi obtido após a dispersão enzimática 

definida em 3.1.6.4.4, aplicando os mesmos agentes desproteinizantes utilizados nas amostras 

de sangue conforme definido em 3.1.7.3. 

Os sobrenadantes de ambas matrizes foram previamente filtrados com filtro de nylon de 

13 mm de diâmetro com 0,22 µm de poro. 

3.3.3.2 Avaliação da acidez dos líquidos de lavagem da SPE 

Para o teste, os sobrenadantes do fígado assim como o do sangue foram obtidos nas 

condições citadas em 3.3.3.1. Dos parâmetros da SPE selecionados em. apenas o liquido de 

lavagem foi alterado para soluções de ácidos. Os ácidos testados foram ácidos clorídrico e 

fórmico, ambos a 100 mmol L-1. 

3.3.3.3. Avaliação da eficiência da SPE no sobrenadante fortificado 

Os sobrenadantes foram obtidos a partir dos dois agentes desproteinizantes das matrizes 

conforme descrito em 3.3.3.1. 

Para o sobrenadante do fígado efetuou-se com relatado em 3.3.2.1, foram adicionados 

50 ng de cada analito nas amostras teste, o padrão interno na mesma quantidade foi acrescentado 
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ao resíduo seco, uma solução dos padrões em fase móvel foi usada como referência. Todas as 

amostras testes e de referência foram injetados cinco vezes. 

Para o sobrenadante do sangue procedeu-se da mesma forma sendo que foram 

adicionados 25 ng de cada analito e dos padrões internos. 

3.3.3.4. Avaliação da recuperação nos processos de desproteinizacão e SPE 

Para o fígado, após a dispersão enzimática estabelecida em 3.1.6.4.4, os padrões foram 

adicionados como em 3.3.3.3. Aguardou-se por aproximadamente 10 min, e então fez-se a 

desproteinização, conforme citado em 3.3.3.1. 

Para o sangue, os padrões foram adicionados a matriz e aguardou-se aproximadamente 

10 min, como nas amostras de fígado, e então fez-se a desproteinização conforme citado em 

3.3.3.1. 

O padrão de referência 100% foi obtido fazendo uma extração de um branco de matriz 

para cada desproteinizante. Todos os padrões foram adicionados ao resíduo seco, assim como 

os padrões internos, no mesmo volume final das amostras teste. 

3.3.3.5. Avaliação do uso de lavagem ácida do precipitado resultante da desproteinização 

visando aumentar a recuperação. 

3.3.3.5.1. Escolha da melhor concentração do ácido de lavagem dos precipitados das amostras 

de fígado e sangue pelo agente desproteinizante selecionado em 3.3.3.4. 

Repetiu-se o teste aplicando as condições do ensaio anterior, mas sem adição dos 

analitos às matrizes, com o agente desproteinizante com melhor desempenho na recuperação. 

Os precipitados foram lavados com 1 mL com os seguintes ácidos, com suas respectivas 

concentrações: H2SO4 a 0,05 mol L-1 para o precipitado do desproteinizado do sangue; e HCl a 

0,05 e 0,01 mol L-1 para os precipitados dos desproteinizado de sangue e fígado. 

3.3.3.5.2. Avaliação da recuperação aplicando a lavagem ácida com a solução selecionada 

descrito em 3.3.3.5.1. 

Repetiu-se o ensaio 3.3.3.4 com o acréscimo da lavagem ácida do precipitado do 

desproteinizado na condição definida no ensaio 3.3.3.5.1, sendo recolhida e adicionada ao 

sobrenadante do desproteinizado. 
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3.3.3.6. Avaliação da recuperação na matriz fígado com adição dos padrões antes da dispersão 

enzimática, aplicando as condições definidas em 3.3.3.5.1 

As amostras foram preparadas como em 3.3.3.4, sendo que os padrões foram 

adicionados à matriz antes da dispersão enzimática. Aguardou-se 10 min, e depois foi 

adicionada a solução enzimática. Os padrões internos foram adicionados no resíduo seco, 

resultando um volume final de 250 µL em fase móvel. 

Para obtenção do padrão 100%, fez-se a extração de um branco de matriz de cada 

adicionou-se todos os padrões ao resíduo seco, assim como os padrões internos, como o mesmo 

volume final das amostras teste. 

3.4. VALIDAÇÃO DO MÉTODO DESENVOLVIDO 

A validação tomou por base o protocolo do SWGTOX (2013), e as amostras reais foram 

obtidas na fazenda de suinocultura do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro de acordo com o protocolo aprovado pelo Comitê de Ética (Nº 

066/2010). 

3.4.1. Avaliação das interferências 

São consideradas interferências os componentes não alvos, por exemplo, artefatos da 

matriz, impurezas dos padrões (deuterados ou não), que podem impactar na capacidade de 

detectar, identificar e∕ou quantificar o analito alvo. 

3.4.1.1. Avaliação das interferências da matriz 

As amostras de sangue e fígado foram preparadas conforme citados em 3.3.3.1; 

extraídas, nas condições finais definidas pelo ensaio de 3.3.3.5.1, sem adição de padrão, em dez 

fontes diferentes de cada matriz. 

Foi buscada a possível existência na matriz de íons dos analitos nos seus respectivos 

tempos retenção. 

3.4.2.2. Avaliação da interferência dos padrões internos 
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Foi preparado um branco de cada matriz e fortificado com 250 ng mL-1 de cada 

padrão interno. Procedeu-se ao tratamento conforme definido em ensaios anteriores. Foram 

monitorados os íons dos analitos de interesse em cada matriz. 

3.4.2.3. Avaliação das interferências dos analitos no padrão interno 

Foi preparado um branco de cada matriz e fortificada com 1500 ng mL-1 de cada 

analito. Procedeu-se ao tratamento conforme definidos em ensaios anteriores. Foi verificado se 

houve produção do sinal dos padrões internos em cada matriz. 

3.4.2.4. Avaliação da supressão/incremento no sinal dos analitos de interesse 

Foram preparados dois conjuntos de brancos para cada matriz. Após o pre-tratamento 

definido em ensaios anteriores, o resíduo seco em um grupo de 10 brancos foi fortificado com 

250 µL de uma solução preparada em fase móvel com 10 ng mL-1 de cada analito e outro 

conjunto de 10 foi fortificado com 800 ng mL-1, nas mesmas condições do grupo anterior. 

As áreas absolutas de cada conjunto foram comparadas usando uma média de seis 

injeções dos padrões referências (10 ng mL-1 e 800 ng mL-1) preparados em fase móvel. 

3.4.3. Avaliação da estabilidade da amostra no amostrador 

Foram preparadas oito amostras fortificadas para cada matriz, nas concentrações de 

50 ng g-1 e 10 ng mL-1, para amostras de fígado e de sangue, respectivamente. A concentração 

dos padrões internos nas amostras foram 80 ng g-1 e 10 ng mL-1, para fígado e sangue, 

respectivamente. 

Os resíduos resultantes da extração das oito amostras foram então redissolvidos em 

250 µL de fase móvel, misturados, homogeneizados e distribuídos em oito vials. 

Os vials ficaram no amostrador na temperatura de trabalho (20ºC), durante todo o 

tempo do ensaio. Os primeiros dois foram injetados no tempo zero, com três injeções para cada 

um. Os dois seguintes foram injetados após 12 h, seguindo o mesmo procedimento dos dois 

primeiros. O terceiro par foi injetado após 24 h e o quarto par após 48 h, sempre com três 

injeções por vial, totalizando seis injeções por concentração. A média das áreas absolutas em 

cada hora foram comparadas. 

3.4.4. Limite de detecção (LD) e de quantificação (LQ) 
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O LD é a estimativa da menor concentração de um analito numa amostra que pode 

ser diferenciada de forma confiável do branco e identificada pelo método analítico. Enquanto 

que o LQ é a estimativa da menor concentração de um analito numa amostra que pode ser 

quantificada, com viés e precisão aceitáveis. 

Nesse estudo os LD e LQ foram estimados a partir de curvas com cinco níveis baixos 

de concentração (Tabela 3.11), preparadas usando duas soluções (calibradores) contendo cada 

uma mistura dos padrões nas mesmas concentrações nos seguintes níveis: 0,05 e 0,01 µg mL-1. 

Tabela 3.11. Níveis de concentração dos analitos para a estimativa do LD e LQ 

Matriz  
Níveis de concentração dos analito na 

curva 

Fígado 
Níveis em 

ng g-1 
5, 10, 15, 20, 25 

Sangue 
Níveis em 

ng mL-1 
1; 2,5; 5; 7,5; 10 

A curva foi prepara em três diferentes dias, com duplicata de cada nível concentração 

por dia, total de n = 6 por ponto. 

As soluções contendo a mistura de padrões internos, estavam na concentração de 1 

µg mL-1 e 0,5 µg mL-1, para as amostras de fígado e de sangue respectivamente. Sendo que para 

o fígado foram adicionados 40 µL e para o sangue foram 20 µL de suas respectivas soluções a 

todos os níveis da curva analítica. 

Para estimar o LD fez-se a regressão aplicando o Excel, onde foram obtidos 

coeficiente angular e do erro padrão de b, e calculados de acordo com as equações a seguir: 

𝐿𝐷 =
3,3 x erro padrão de b

coeficiente angular
 

Com os valores estimados, avaliou-se ao relação sinal-ruído, calculados 

manualmente a partir dos picos nas vizinhanças dos analitos. 

Para o LD foi avaliado se a relação sinal-ruído atende a condição de ser igual ou 

maior a 3, no nível de concentração mais próximo ao valor médio estimado pelas curvas 

analíticas. 
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O LQ foi avaliado por meio do cálculo da imprecisão e da inexatidão a partir do nível 

de concentração estimado para o LD. A imprecisão foi obtida por meio do coeficiente de 

variação percentual (CV %) e a inexatidão foi obtida por meio do erro padrão relativo, conforme 

equação a seguir: 

𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
(média da cocentração calculada − concentração nominal) x 100

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

O Teste de Grubbs foi utilizado para avaliar existência de valores aberrantes e o Teste 

de Cochran para verificar a homocedascidade da curva. 

3.4.5. Linearidade, modelo de calibração e efeito residual (carryover) 

Linearidade de um procedimento analítico é a capacidade de obter resultados 

diretamente proporticionais à concentração do analito na amostra, dentro de um dado intervalo. 

E o modelo de calibração é o modelo matemático que demonstra a relação entre a concentração 

do analito e a resposta instrumental. 

Nesse estudo foram preparadas cinco soluções (calibradores), cada um contendo uma 

mistura dos padrões nas mesmas concentrações nos seguintes níveis: 0,05; 0,01; 0,5; 1,0 e 5 µg 

mL-1. A adição do padrão interno seguiu o mesmo procedimento descrito em 3.4.4. 

Com essas soluções foram fortificados cinco conjuntos de cada matriz, um por dia, 

para elaboração de cinco curvas para cada analito, conforme esquematizado na Tabela 3.12, 

tomando o cuidado de usar valores de volume entre 20 a 100 µL das soluções estoques. 

O efeito residual no sistema cromatográfico foi avaliado através de injeções 

intercaladas de branco de matriz, a partir do sexto nível de concentração. 

Tabela 3.12. Níveis de concentração dos analitos para as cinco curvas de analíticas propostas 

para cada matriz. 

Matriz  
Níveis de concentração de cada analito na curva 

Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Fígado Níveis em ng g-1 
5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 150, 

200 e 250 

5, 10, 15, 20, 25, 50, 150; 

250; 350 e 450 

Sangue Níveis em ng mL-1 
1; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 40; 60; 

80 e 100 

1; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 25; 

50; 100; 150 e 250 
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O Teste de Grubbs foi utilizado para avaliar existência de valores aberrantes e o teste 

de Cochran para verificar a homocedasticidade da curva. 

3.4.5. Avaliação da precisão 

A precisão de um procedimento analítico, expressa a proximidade de uma série de 

medidas, obtidas a partir de amostragens múltiplas da mesma amostra homogênea. No entanto, 

não sendo possível obter uma amostra homogênea, ela poderá ser investigada usando amostras 

preparadas artificialmente. Ela é expressa pelo coeficiente de variação percentual de uma série 

de medições. 

Tabela 3.13. Esquema de preparação das soluções controle 

Matriz Solução 
Concentração do analito na solução (µg mL-1) 

Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Fígado 

QC1 0,075 0,075 0,075 

QC2 0,75 0,75 0,75 

QC3 1,75 1,25 1,25 

Sangue 

QC1 0,06 0,06 0,08 

QC2 0,3 0,3 0,4 

QC3 0,6 0,6 0,8 

Foram preparadas três soluções (controles) contendo uma mistura dos padrões em 

três diferentes níveis de concentração (baixa, média e alta), de modo a preparar três amostras 

controle (QC) por fortificação de brancos de matriz, conforme esquematizado na tabela na 

Tabela 3.13. 

Foi tomada uma alíquota de 50 L de cada solução para preparar as amostras 

controles. Cada amostra controle foi prepara com cinco replicatas de cada nível, sendo esse 

procedimento repetido por três dias para cada matriz. 

A cada dia de preparo das amostras controle, foi preparada uma curva analítica 

conforme esquema apresentado na Tabela 3.14, que foram injetadas na mesma corrida 

cromatográfica. 
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Tabela 3.14. Esquema das concentrações dos analitos para as curvas elaboradas para cada dia 

de análise de amostra controle. 

Matriz 
Níveis de concentração de cada analito na curva 

Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Fígado 

(ng g-1) 

5; 10; 15; 20; 25; 50; 100; 

150 e 200 

5; 10; 15; 20; 25; 50; 100 e 

150 

5; 10; 15; 20; 25; 50; 

100 e 150 

Sangue 

(ng mL-1) 
1; 2,5;5; 10; 20 e 40 1; 2,5;5; 10; 20 e 40 1; 2,5; 5; 10; 25; 50 

3.4.6. Aplicação em amostra real 

A um suíno de aproximadamente 55 Kg, foi administrado diariamente uma dose de 

200 mg de famprofasona em cápsula, por cinco dias. Para administrar o medicamento ao animal 

ficou em jejum de 8 a10 h, e então a cápsula com o medicamento foi colocada junto a um 

punhado de ração e dada para o animal. Só após ter ingerido toda a porção de ração com a 

cápsula, mais ração era fornecida. 

Ao final do quinto dia, após duas horas da administração da medicação, o animal foi 

sacrificado. O sangue foi coletado em frasco de aproximadamente 200 mL, com 2 g de fluoreto 

de sódio (1% m/v). Após homogeneização foram fracionados em frasco de 5 mL. As amostras 

de fígado e o sangue foram congeladas até o momento da análise. 
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4: RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. FÍGADO: DISPERSÃO ENZIMÁTICA E DESPROTEINIZAÇÃO 

Os métodos para a dispersão das células hepáticas são muito comuns em estudos 

associados à biologia molecular, onde a eficiência do método é medida pela viabilidade celular 

(BERRY et al., 1969; SEGLEN, 1976; KLAUNIG, 1981; KATSURA, et al., 2002). Para fins 

analíticos, no entanto, os trabalhos que aplicaram enzimas para aumentar a superfície de contato 

entre o solvente extrator e a matriz, utilizaram critérios visuais para avaliar a eficiência de seus 

procedimentos (GROOT & WUBS, 1987; DAESELEIRE et al., 1991; YU et al., 2004; 

PELANDER et al., 2007). No presente estudo buscou-se métodos que pudessem ser aplicados 

na quantificação do colágeno hidrolisado para avaliação das condições ótimas de dispersão 

enzimática. 

4.1.1. Dispersão enzimática: Desenvolvimento de procedimento para avaliação de eficiência do 

processo. 

Entre as técnicas aplicadas na quantificação colágeno destacam-se: a eletroforese em 

gel com densitômetro a laser; o radioimunoensaio com prolina tritiada; o imunoensaio 

enzimático e a cromatografia em fase líquida de alta eficiência (O’DRISCOLL et al., 1995; 

NACHER et al., 1999; OESSER et al., 2003). Contudo os métodos desenvolvidos para essas 

técnicas necessitam que haja uma purificação prévia do colágeno, o que normalmente ocorre 

através de várias etapas, tais como: digestão, maceração, precipitação, ultracentrifugação e 

diálise. Geralmente em temperaturas controladas e, com etapas que podem levar até três dias 

(O’DRISCOLL et al., 1995; PATARIDIS et al., 2009; KREGER et al., 2010; SROGA & 

VASHISHTH, 2011). 

Em termos práticos estas estratégias, não são muito adequadas, para avaliação da 

eficiência do processo de dispersão enzimática proposto, devido ao alto custo, a necessidade de 

purificação prévia e, o longo tempo gasto com o preparo do colágeno. Por outro lado, o colágeno 

apresenta uma característica particular que é a presença de hidroxiprolina (Figura 4.1), um 

iminoácido, que é liberado quando o colágeno é submetido a uma hidrólise ácida ou alcalina, e 

que responde por cerca de 14% da sua massa (IAL, 2008). A hidroxiprolina, produzida pela 

hidrólise ácida ou alcalina do colágeno, pode facilmente ser quantificada por 

espectrofotometria, e o resultado obtido convertido ao teor de colágeno, determinando-se assim, 

de modo indireto, a concentração de colágeno na amostra sem os inconvenientes dos métodos 
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diretos (NEUMAN et al., 1950; STERGEMANN et al., 1967; MÖHLER et al., 1974; TORRE 

et al., 2004; IAL, 2008). 

 

Figura 4.1. Estrutura da hidroxiprolina. 

O preparo da hidroxiprolina para medidas espectrofotométricas em geral ocorre em duas 

etapas. Na primeira etapa a hidroxiprolina é oxidada a um pirrol, por meio de um agente 

oxidante como: ácido periódico, peróxido de sódio, peróxido de hidrogênio ou cloramina-T, e 

na segunda etapa ocorre a reação do pirrol com um reagente  como isatina em presença de 

sulfato de cobre ou p-dimetilaminobenzaldeído de modo a desenvolver a cor (Figura 4.2) 

(NEUMAN & LOGAN, 1949; WOESSNER JR., 1961; BERGMAN & LOXLEY, 1963; 

MITCHELL & TAYLOR, 1970; DAHL PERSSON, 1963; STERGEMANN & STALDER, 

1967; BLUMENKRANTZ & ASBOE-HANSEN, 1973). 

 
Isatina 

 
PAB 

Figura 4.2. Estrutura da isatina e do p-dimetilaminobenzaldeído (PAB) 

A hidrólise do colágeno pela colagenase gera fragmentos nos quais não há exposição da 

hidroxiprolina, o sobrenadante, contendo fragmentos do colágeno resultantes da digestão 

enzimática, precisa ser submetido a um processo de hidrólise química (ácida ou básica), que 

permita quebrar esses fragmentos expondo a hidroxiprolina. Comparativamente com as demais 

técnicas observadas na literatura, que são aplicadas no controle do processo de dispersão 
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enzimática, a quantificação espectrofotométrica indireta do colágeno, via hidroxiprolina, 

mostra-se mais vantajosa por ser uma técnica mais simples menos trabalhosa. 

O método escolhido foi o referenciado como padrão na quantificação de colágeno em 

produtos cárneos pela AOAC International, aceito por órgãos controladores e fiscalizadores de 

alimentos como Nordic Commitee on Food Analysis (NMKL nº 127: 1998) e pelo Instituto 

Adolfo Lutz. Nesse método são utilizados como agente oxidante a cloramina-T em meio 

tamponado e o p-dimetilaminobenzaldeído como reagente cromogênio (EGELANDSDAL et 

al., 2005; IAL, 2008). 

A hidrólise ácida do colágeno, preconizada no método oficial, e utilizada antes da etapa 

de quantificação espectrofotométrica, dura aproximadamente 16 h sob aquecimento. Outros 

métodos de hidrólise ácida levam de 3 h a 8 h, sob condições semelhantes (NEUMAN et al., 

1950; STERGEMANN et al., 1967; VÁZQUEZ-ORTÍZ et al., 2004). Ignat’eva et al. (2007) 

utilizaram um procedimento com tempo de hidrólise de 25 minutos, com ácido clorídrico e 

tricloroacético, sendo que o hidrolisado é levado depois a secura para ser ressolubilizado em 

água. Outros estudos, porém, compararam a hidrólise do colágeno por via alcalina e ácida, e 

indicaram a alcalina como a mais eficiente (LAMPITT et al., 1954; CHIRITA, 2000). 

Reddy e Enwemeka (1996) aplicaram hidrólise alcalina em amostras liofilizadas 

submetidas a autoclave a aproximadamente 120ºC, durante 20 minutos. Cabe aqui ressaltar que 

a hidrolise ácida não é recomendada em amostras liofilizadas (NMKL nº 127: 1998). Hofman 

e col. (2011) não conseguiram reproduzir o proposto por de Reddy e Enwemeka, optando, por 

adaptá-lo, otimizando o tempo de hidrólise para 3 h. No presente estudo também foi inviável 

reproduzi-lo. 

Pelo exposto, optou-se pela hidrólise alcalina, havendo, contudo, a necessidade da 

adequação e validação do método para as condições experimentais mais adequadas ao controle 

da digestão enzimática proposta. 

4.1.1.1. Ensaios preliminares 

4.1.1.1.1. Avaliação da capacidade de tamponamento do reagente oxidante no procedimento 

colorimétrico, aplicando o procedimento de Reddy e Enwemeka. 

Reddy e Enwemeka (1996) prepararam a curva de calibração de hidroxiprolina em 

NaOH 2 mol L-1, buscando reproduzir as mesmas condições do hidrolisado. Como o método 
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da AOAC utiliza soluções-padrão em água pura, um ensaio comparativo foi realizado para 

verificar o impacto dessa mudança. Na Tabela 4.1 estão expostos os resultados obtidos da 

leitura de 50 µL de solução de hidroxiprolina a com 80 µg mL-1 e de NaOH 2 mol L-1 e em 4 

µg de água ultrapura (equivalente a 4 µg do padrão). Após a adição da solução de cloramina-T 

tamponada, o pH do meio reacional foi avaliado. 

Tabela 4.1. Efeito do pH do meio reacional na dosagem de 4 µg de hidroxiprolina (n = 4). 

Leitura em λ = 550 nm. 

Padrão de 

hidroxiprolina 

Leitura 

Média ± σ CV % 

Em NaOH 2 mol L-1 0,243 ± 0,014 5,73 

Em água ultrapura 1,219 ± 0,023 1,69 

No tubo contendo a solução alcalina de hidroxiprolina, o pH observado foi de 13,5; 

enquanto que da solução preparada em água ultrapura, o pH final correspondeu ao pH da 

solução tampão (pH = 6,5). Isso mostra que a capacidade de tamponamento não foi suficiente, 

sendo necessária uma neutralização prévia, antes da adição de cloramina-T, já que a formação 

do pirrol, decorrente da reação entre a hidroxiprolina e a cloramina-T, só tem bom rendimento 

em pH próximo à neutralidade (STEGEMANN & STALDER, 1967). 

Pelos valores de absorbância apresentados na Tabela 4.1, pode-se observar que a 

sensibilidade foi sacrificada para reduzir etapas, isto é, para permitir a utilização direta do 

hidrolisado alcalino. 

Curiosamente, Hofman e col. (2011), apesar de, também, não adotarem a neutralização 

prévia do hidrolisado, observaram que, com diluições de 1:50 do hidrolisado, obtinham 

resultados mais reprodutivos. A diluição provavelmente provocou uma diminuição do pH e 

favoreceu a reação colorimétrica. Nos procedimentos que envolvem a hidrólise ácida, também 

é relatada na literatura a aplicação de diluições do hidrolisado, por vezes levado à secura ou 

neutralizado (NEUMAN & LOGAN, 1950; STEGEMANN & STALDER, 1967; EDWARDS 

& O’BRIEN, 1980; VÁZQUEZ-ORTÍZ et al., 2004 KOLAR, 1990). 

Com base na observação da influência do pH nos ensaios colorimétricos decidiu-se 

neutralizar o hidrolisado, antes da adição da cloramina-T. Foram definidos como condições 

iniciais para os ensaios na hidrólise, volumes de 200 µL de solução diluída de colágeno e 500 
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µL de NaOH 2 mol L-1; tempo de reação de 20 min e temperatura de 120 ºC em autoclave. 

Esses volumes foram selecionados por questão operacional. 

Como a solução de colágeno é muito viscosa, quando havia necessidade de aumentar a 

quantidade de colágeno nos ensaios subsequentes, ao invés de preparar soluções mais 

concentradas, optou-se por trabalhar com volumes maiores, de até no máximo 1 mL. O volume 

final é importante para evitar possível vazamento de amostras na autoclave, já que os tubos de 

reação não eram selados. O tempo e a temperatura de autoclavagem aplicados foram os citados 

por Reddy e Enwemeka (1996). 

Após a reação nas condições iniciais, acidificou-se um dos hidrolisados com 500 µL de 

H2SO4 1 mol L-1 e o volume foi levado a 10 mL, para ambos (acidificado e não-acidificado). O 

pH final do hidrolisado acidificado e não acidificado foram aproximadamente 3 e 13, 

respectivamente. Após adição do reagente tamponado, o pH da solução acidificada ficou em 

torno de 6, enquanto que a não acidificada ficou em torno de 12. Os resultados da dosagem pelo 

método colorimétrico estão mostrados na Tabela 4.2 considerando 12,5 % (m/m) de 

hidroxiprolina no colágeno, conforme preconizado pela AOAC em produtos cárneos (KOLAR, 

1990). 

Tabela 4.2. Comparação entre as respostas obtidas com hidrolisado acidificado com H2SO4 a 1 

mol L-1 e o hidrolisado não-acidificado da mesma solução contendo cerca de 143 µg de 

colágeno (n = 4). Leitura em λ = 550 nm. 

Condição do 

Hidrolisado 

Leitura 

(Média ± σ) 

Fator de Recuperação 

(Média ± σ) 

Acidificado 0,313 ± 0,004 0,75 ± 0,01 

Não acidificado 0,057 ± 0,003 0,13 ± 0,01 

Os resultados obtidos mostram que o pH do hidrolisado deve favorecer tamponamento 

pela solução oxidante. Portanto, nos ensaios subsequentes, os hidrolisados foram acidificados. 

4.1.1.1.2. Avaliação do comprimento de onda de absorção máxima (λmáx) 

Bergman e Loxley (1963) observaram que a concentração de ácido perclórico no 

reagente de Ehrlich, a temperatura e o tempo de aquecimento para formação do produto 

colorimétrico influenciam no valor do λmáx, que pode variar entre 550 a 562 nm. 
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Stegemann e Stalder (1967) também observaram que, além da concentração do ácido 

perclórico, a quantidade do PAB e da cloramina-T nas soluções reagentes, o tempo de reação 

de oxidação e o pH (em 6 e 8) deste meio reacional promovem alteração no valor do λmáx. Essas 

variações estão relacionadas às diferentes espécies geradas de acordo com as condições 

reacionais (PINDUR, 1978). 

No trabalho de Reddy e Enwemeka (1996), o comprimento de onda utilizado foi 550 

nm, contudo no presente estudo (Figura 4.3), na varredura da solução obtida pelo procedimento 

destes autores observou-se o λmáx em (562 ± 2) nm. Mitchell e Taylor (1970) testaram 23 

métodos espectrofotométricos para determinação de hidroxiprolina e verificaram que alguns 

autores utilizaram valores de comprimentos de onda diferentes dos máximos observados, sem 

justificarem essa conduta, nem outras modificações analíticas realizadas. 

 

Figura 4.3. Espectro de absorção com as soluções reagentes do Método 1 (AOAC) e do Método 

2 (Reddy e Enwemeka). Padrão de hidroxiprolina de 4 µg.  

O método da AOAC preconiza que as leituras sejam em (558 ± 2) nm. No presente 

trabalho optou-se por utilizar o comprimento de onda de 560 nm. 

4.1.1.1.3. Avaliação da linearidade da curva pelo método colorimétrico da AOAC 

Uma primeira curva de calibração com o padrão de hidroxiprolina foi construída, 

utilizando uma faixa de concentração maior do que a descrita no método 990.26 da AOAC, 

para determinação da faixa linear (Figura 4.4), pois apenas a faixa de trabalho está destacada 

no procedimento que é de 0,6 a 2,4 µg mL-1. 
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Figura 4.4. Curva de avaliação da linearidade do método. Eixo da esquerda pertence a curva na 

faixa linear; o eixo da direita a curva com todos os níveis. 

O método foi linear de 0,12 a 4,8 µg mL-1 de hidroxiprolina (n=4), apresentando um R 

igual a 0,9999, e valores de 0,03 µg mL-1 para o LD e 0,11 µg mL-1 para o LQ. Todos os 

parâmetros estudados ficaram compreendidos nesta faixa de concentração. Optou-se por um 

intervalo maior de concentração para evitar o uso de diluições em amostras com teor de 

colágeno mais elevado. 

4.1.1.2. Estudo da hidrólise do colágeno em meio alcalino 

A hidrólise de colágeno em meio alcalino segue o mecanismo geral de hidrólise de 

amidas, no qual o NaOH é consumido na reação. O ataque nucleofílico à carbonila da ligação 

peptídica é rápido; a etapa lenta é a quebra da ligação C-N. Esta reação pode ser acelerada pelo 

aquecimento. Portanto, o rendimento obtido dependerá tanto do tempo de reação quanto da 

temperatura e da concentração de NaOH (CHIRITA, 2000). 

Hofman e col. (2011) observaram uma diminuição na recuperação com o aumento da 

massa de colágeno do método de hidrólise alcalina que adaptaram. Para contornar esta 

limitação, os autores optaram por aumentar o tempo de reação. 

4.1.1.2.1. Definindo a concentração da solução de hidróxido de sódio 

Com o objetivo de desenvolver um método rápido, optou-se por investigar a influência 

da quantidade de NaOH sobre o rendimento da reação de hidrólise do colágeno, já que não se 

encontrou referências a este respeito na literatura. Pela necessidade de trabalhar em condições 
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controladas, usou-se neste trabalho um padrão de colágeno, ao invés de matrizes contendo 

teores desconhecidos de colágeno ou omitidos por seus autores (REDDY & ENWEMEKA, 

1996; HUSZAR et al., 1980; HOFMAN et al., 2011) 

 

Figura 4.5. Avaliação da eficiência da hidrólise do colágeno em relação à quantidade de NaOH 

adicionado, para uma quantidade de colágeno de 383,8 µg nas condições de tempo e 

temperatura estabelecidas por Reddy e Enwemeka (20 min a aproximadamente 120 ºC), com n 

= 4 para cada ponto. 

A Figura 4.5 mostra o perfil da hidrólise do colágeno com quantidades variáveis de 

NaOH. A partir de 8 mol L-1 de NaOH não houve incrementos significativos na recuperação, 

ficando em torno de 95%. 

Provavelmente nestas condições o hidrolisado ainda contenha peptídeos, hidroxiprolina 

em ligação peptídica com outros aminoácidos. Chirita (2000) em seu trabalho obteve perfis 

semelhantes em tempo e temperatura constantes com variação de pH na hidrólise de colágeno 

de pele de suíno, isto é, não houve acréscimos significativos no rendimento mesmo com 

aumento do pH. Também constatou que a massa molecular média do colágeno hidrolisado 

(tamanho do fragmento) atinge valores menores com o tempo. 

4.1.1.2.2. Avaliação do tempo de hidrólise e da massa de colágeno 

Por uma questão de segurança a quantidade da NaOH ficou estabelecida em torno de 

um limite máximo de 140 mg, isto é, 0,5 mL de NaOH a aproximadamente 7 mol L-1 (em torno 

de 28% m/m). Essa concentração foi então padronizada para os ensaios subsequentes. 

Quantidades muito altas de NaOH demandam o uso de soluções ácidas mais concentradas na 
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etapa de acidificação, o que resulta em dificuldades operacionais devido à grande quantidade 

de calor liberado e a perdas por projeção do material hidrolisado. 

A utilização de um tempo maior de reação foi avaliada como forma de garantir que a 

hidrólise seja completa, mesma estratégia usada por Hofman e col. (2011). Na Tabela 4.3 estão 

expostos os tempos e o fator de recuperação obtidos com diferentes quantidades de colágeno 

adiciondas ao tubo teste. 

Tabela 4.3. Fator de recuperação em função do tempo de hidrólise para três quantidades de 

colágeno (n = 4). 

Massa de 

colágeno 

(µg) 

Tempo (min) 

10 20 30 40 50 60 

71,37 0,93 ± 0,03 1,00± 0,02 1,03 ± 0,01 1,04 ± 0,02 - - 

142,74 0,92 ± 0,01 0,98 ±0,01 0,99 ± 0,02 1,02 ±0,00 - - 

285,47 0,90 ± 0,01 0,98 ± 0,01 1,00 ± 0,01 1,03 ± 0,02 - - 

378,18 - - 0,98 ± 0,01 1,03 ± 0,01 1,03 ± 0,00 1,07 ± 0,01 

Resultados expressos em fator de recuperação médio ± desvio-padrão   

O tempo de hidrólise, quando avaliado por Huszar e col. (1980), para uma quantidade 

de colágeno entre 50 e 75 µg no tubo teste, revelou uma queda na recuperação de 10% após 30 

min de hidrólise, que foi atribuída à destruição da hidroxiprolina pela longa exposição ao NaOH 

nas condições de ensaio. Reddy e Enwemeka (1996) não relataram ter observado este efeito, 

nem Hofman e col. (2011). 

Conforme demonstrado na Tabela 4.4, as maiores taxas de recuperação foram obtidas a 

partir de 30 min para as quantidades de colágeno testadas, sendo que a menor quantidade atingiu 

próximo a 100% em 20 min, não apresentando diminuição até o tempo de 40 min. Considerando 

que os resultados obtidos na quantidade de 378,18 µg de colágeno tenham atingido o máximo 

em 40 min, este tempo foi definido para os testes posteriores. 

4.1.1.3. Comparação da hidrólise alcalina com a hidrólise ácida em amostras reais 

Aplicou-se então o procedimento a amostras de salsichas e de fígado de suíno obtidas 

no mercado varejista e comparou-se com o método AOAC. O método de hidrólise ácida, 

segundo a AOAC, preconiza uma diluição usual de 1:20 do hidrolisado. Para avaliar a melhor 

diluição a ser aplicada verificou-se o pH após diluição e após adição do tampão na proporção 
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preconizada pelo método de dosagem da hidroxiprolina; os resultados estão expostos na Tabela 

4.4 

Tabela 4.4. Valores de pH do hidrolisado da salsicha, resultante da hidrólise ácida após 

diluições e após adição do tampão. 

Fator de 

diluição da 

amostra 

pH 

Após diluição 
Com adição do 

tampão1 

0 1,0 3,14 

5 1,33 5,16 

10 1,59 5,44 

20 1,94 5,54 

1Razão tampão: amostra diluída = 1:2 

Como a diferença de pH entre as diluições 1:10 e 1:20 não foi significativa após adição 

do tampão, escolheu-se aplicar a diluição de 1:10 ao hidrolisado ácido. Na hidrólise alcalina, a 

quantidade de amostra foi calculada em relação a um conteúdo de aproximadamente 100 µg de 

colágeno no tubo teste, para se obter valores dentro da curva de calibração sem maiores 

diluições. Na Tabela 4.5 estão expostos os resultados obtidos. 

Tabela 4.5. Comparação entre hidrólise ácida pelo método AOAC e hidrólise alcalina pelo 

método proposto (n = 5). Os resultados são expressos em termos de mg de colágeno por g de 

tecido analisado. 

Amostra 

Colágeno 

(mg g-1) 

Teste t-

pareado 

Hidrolise 

Acida 

Hidrolise 

alcalina texp tcrit 

Salsicha  13,76 ± 0,21 13,61 ± 0,22 1,11 
2,31 

Fígado de suíno 8,27 ± 0,06 8,35 ± 0,15 1,09 

O teste t – pareado, calculado, demonstrou que não há diferença estatisticamente 

significativa entre os valores obtidos pela hidrólise ácida e alcalina. Os métodos são, portanto, 

equivalentes. 
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4.1.2. Dispersão enzimática: Desenvolvimento do procedimento de dispersão enzimática para 

amostras de fígado  

A primeira etapa do preparo de amostras semirrígidas é o aumento da superfície de 

contato, alcançado por meios mecânicos, sendo usual o emprego de homogeneizadores de 

tecidos (JUHASCIK e JENKINS, 2011; MARTÍNEZ e BALLESTEROS, 2012; BUTZBACH 

et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2014; PRIEZ-BARALLON et al., 2014). 

Há relatos de uso de moinho de bolas (USUI et al., 2014), moinho de lâminas 

(MCINTYRE et al, 2013), processadores de alimentos (MAGALHÃES et al., 2013), e até 

picotamento manual (PROENÇA et al., 2004); há ainda trabalhos onde não se especifica a 

forma de homogeneização do tecido (CURTIS et al, 2003). Contudo estes equipamentos 

exigem uma descontaminação química entre uma amostra e outra, e a possiblidade de 

contaminação cruzada não pode ser descartada. 

A digestão enzimática tem sido empregada na pesquisa de fármacos e as enzimas 

utilizadas com esta finalidade são: a colagenase, a proteinase, a tripsina, as endopeptidades, a 

subtilisina (uma protease inespecífica) e a lipase (OSSELTON et al, 1978; STOREY et al., 

1983; POSYNIAK et al., 2001; YU et al., 2004; KELLER et al., 2008). Também, há relato de 

utilização de combinações de enzimas (POSYNIAK et al., 2001; YU et al., 2004). Porém, 

procedimentos onde enzimas proteolíticas são utilizadas como, por exemplo, a subtilisina, tem 

o potencial de gerar artefatos que podem não ser removidos nas etapas subsequentes (KELLER 

et al., 2008). 

Sendo a colagenase uma enzima especifica, pode-se eliminar os problemas citados 

anteriormente. Suas condições de trabalho são conhecidas (pH, temperatura e coadjuvantes) e 

seu uso é amplamente aplicado em estudos de células hepáticas. Portanto para a fluidificação 

do tecido semirrígido pela lise de sua MEC, a colagenase microbiológica foi selecionada. 

4.1.2.1. Dosagem das atividades da enzima e levantamento das condições de trabalho 

A atividade de uma enzima varia de acordo com o lote produzido. Os rótulos da 

colagenase não informam sua atividade nominal em CDU, apenas afirmam que sua atividade é 

maior que 125 U mg-¹ de sólido (≥ 125 U mg-¹ de sólido). Antes dos ensaios preliminares, a 

atividade das enzimas foi determinada (Tabela 4.6), para que fosse assegurada a atividade por 

mililitro de solução nos testes subsequentes. Como a atividade seria dosada periodicamente, os 

valores assumidos das atividades foram os obtidos por meio deste ensaio. 
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Tabela 4.6. Valores iniciais das atividades das colagenases IV e VIII. 

Enzima 

(colagenase) 

Atividade 

CDU ± CV% 

IV 2371 ± 4,6 % 

VIII 1916 ± 9,6 % 

As colagenases IV e VIII (da Sigma-Aldrich) foram selecionadas para os ensaios 

preliminares de digestão, tomando por base as informações fornecidas pelo fabricante. De 

acordo com a ficha técnica, a colagenase IV foi testada e avaliada como sendo adequada para a 

liberação de células de fígado de ratos e a colagenase VIII mostrou-se aplicável tanto em tecido 

adiposo como em tecido hepático (SIGMA-ALDRICH, 2014). 

Na literatura é reportado um pH ideal entre 6–8 para dissociação celular hepática nos 

estudos de biologia molecular (ALPINI et al., 1994). Normalmente esses estudos são realizados 

em pH fisiológico (7,4). Nesta avaliação inicial optou-se em usar tampão TES pH 7,4, citado 

em protocolo do fabricante da enzima (SIGMA-ALDRICH, 2010). O íon cálcio também é um 

componente importante para a atividade enzimática, conforme avaliado por Seglen (1973), que 

em uma concentração de 5 mmol L-¹ obteve um máximo de estimulação da enzima, enquanto 

que íons magnésio e zinco a inibem. 

Nos estudos que utilizavam a digestão de pedaços de tecido sob agitação, a concentração 

da enzima variava de 0,05 a 1% m/m (HOWARD et al., 1967; LIPSON et al., 1972; YU et al., 

2004; SANCHO-BRU et al., 2005; HUGHES et al., 2006). Sem relato do valor da atividade da 

enzima não é possível reproduzir resultados. Alguns autores também não foram claros quanto 

à massa de tecido utilizada (LIPSON et al., 1972; YU et al., 2004), porém os que fizeram 

registro utilizaram 1, 20 e 25 g (HOWARD et al., 1967; SANCHO-BRU et al., 2005; HUGHES 

et al., 2006). 

4.1.2.2. Ensaios preliminares 

Neste primeiro momento para avaliar comportamento da enzima frente às condições de 

dispersão escolhidas estipulou-se massa de 10 g de amostra e foi aplicado o percentual de tecido 

disperso, conforme descrito em 3.1.6.3.1 (Tabela 4.7), pois o procedimento de dosagem de 

colageno hidrolisado no sobrenadante estava nesse momento sob adequação. 
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Tabela 4.7. Dispersão enzimática de 10 g de fígado em erlenmeyer de 50 mL, com 10 mL de 

solução de colagenase VIII em tampão TES 0,05 mol L-¹ pH 7,4 com 1 mmol L-¹ Ca+², em 

banho-maria a 37ºC. 

Enzima 

(CDU mL-¹) 

Tempo 

(h) 

Tecido disperso 

(%) 

200 16 10,9 

24 13,0 

400 16 13,7 

24 15,7 

600 16 15,9 

24 33,2 

Para aumentar a eficiência da dispersão, na etapa seguinte foi acrescentada agitação ao 

processo. Para isso foi utilizada uma incubadora com agitação. A agitação foi estimada entre 

144–146 golpes/minuto. Neste estudo selecionamos as condições de 200 e 400 CDU mL-1 e 

tempo de 24 h (Tabela 4.8). 

Tabela 4.8. Dispersão enzimática de 10 g de fígado picado em erlenmeyer de 50 mL, com 10 

mL de solução de colagenase VIII em tampão TES 0,05 mol L-¹ pH 7,4 com 1 mmol L-¹ Ca+², 

em incubadora a 37ºC sob agitação por 24 h e agitação de 144–146 golpes/min (n = 3). 

Enzima 

(Atividade CDU mL-¹) 

Tecido Disperso 

(% ± σ) 

200 53,3 ± 2,8 

400 59,9 ± 3,0 

Os valores obtidos ficaram entre 50–60% de dispersão celular Tabela 4.8), que quando 

confrontados com os valores da Tabela 4.7, pode-se observar que a agitação promoveu um 

acréscimo significativo no resultado final. 

Até este ponto os ensaios foram realizados em erlenmeyer. O material, então, era 

transferido para tubos de centrífuga. Para evitar essa etapa de transferência, optou-se por 

substituir os erlenmeyers por tubos de centrífuga de 50 mL em polipropileno com fundo cônico, 

para que a centrifugação fosse realizada logo após o tempo de reação, sem transferência do 

hidrolisado. A substituição do erlenmeyer pelo tubo provocou uma diminuição na eficiência do 
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processo. Os tubos de centrifuga de polipropileno não se mostraram apropriados, pois o fundo 

cônico reteve pedaços de amostra (resultados na Tabela 4.9). Compreendeu-se que para este 

procedimento deveriam ser usados tubos com fundo redondo e talvez uma estratégia 

complementar para facilitar a dispersão. 

Tabela 4.9. Digestão enzimática de 10 g de fígado picado em 10 mL de solução de colagenase 

VIII em tampão TES 0,05 mol L-¹ pH 7,4 com 1 mmol L-¹ Ca+², em incubadora a 37 ºC sob 

agitação por 24 h (144–146 golpes/min), em tubo de centrifuga de 50 mL em polipropileno com 

fundo cônico. 

Enzima 

(CDU mL-¹) 

Tecido 

disperso (%) 

200 30,6 

400 36,7 

O ensaio seguinte comparou a digestão das massas de 10 e 5 gramas em erlenmeyer de 

50 mL, inicialmente e, também, uniformizou-se os pedaços de amostra para a digestão (1–0,5 

cm). Os resultados são apresentados na Tabela 4.10. Incluímos neste experimento a avaliação 

do pH final. 

Tabela 4.10. Dispersão enzimática de amostras de fígado em 10 mL de solução de colagenase 

VIII a 400 CDU mL-¹ em tampão TES 0,05 mol L-¹ pH 7,4 com 1 mmol L-¹ Ca+², em incubadora 

a 37ºC com agitação (144–146 golpes/min) por 24 h em erlenmeyer 50 mL (n = 2). 

Amostra 

(g) 

Tecido Disperso 

(% ± σ) 

pH ± σ  

(Final da dispersão) 

10 68,4 ± 3,3 5,9 ± 0,04 

5 77,4 ± 2,5 6,1 ± 0,03 

Optou-se por trabalhar com massas de 5 g da amostra nos próximos testes, com um 

volume de solução da enzima de 10 mL, pois observou-se que o homogenato ficou mais fluido, 

pois o volume máximo de 10 mL foi fixado por questões operacionais, pois uma vez que 

volumes maiores eram ejetados do dos erlenmeyers e dispersavam muito nas suas paredes. 



- 95 - 

Observou-se, também, que o pH (Tabela 4.10) não se mantinha da faixa ótima para a 

enzima, entre 6–8 conforme relato por ALPINI et al. (1994), portanto, a solução de TES 

empregada não possuía força suficiente para manter o meio tamponado e manter constante a 

condição de eficiência da enzima. 

A incubadora utilizada nos ensaios subsequentes foi trocada por outra com agitação por 

rotação por minuto (rpm), diferentemente da anterior (golpes por minuto). Observou-se que a 

agitação era menos vigorosa sendo necessário utilizar um valor nominal de rpm maior (280 

rpm). 

A faixa de trabalho do tampão TES é de 6,8-8,2. Segundo estudos de Van Wart e 

Steinbrink (1981), o perfil de pH hidrolítico da colagenase teve um máximo de eficiência entre 

7–9. Portanto com base nessa referência, o pH do hidrolisado pós-digestão passou a ser 

monitorado e a concentração do tampão foi variada, visando aumentar a força tamponante, o 

que pode ser observado na Tabela 4.11. 

Tabela 4.11. Dispersão enzimática de 5 g de fígado picado em erlenmeyer de 50 mL, com 10 

mL de solução de colagenase VIII de 200 CDU mL-¹ em tampão TES pH 7,4 com 1 mmol L-¹ 

Ca+², incubação de 24 h em incubadora com agitação a 280 rpm (n = 3). 

Tampão 

(mol L-¹) 

pH final do 

hidrolisado ± σ 

Tecido disperso 

(% ± σ) 

0,0625 5,69 ± 0,06 31,9 ± 5,1 

0,075 5,74 ±0,05 36,0 ± 3,4 

0,1 5,74 ±0,05 37,3 ± 2,9 

O aumento na concentração do tampão não foi suficiente para conter a queda do pH no 

hidrolisado, portanto, buscou-se um tampão com faixa de trabalho mais ampla. O tampão borato 

foi a opção para o teste, pois o mesmo, também, foi usado por Van Wart e Steinbrink (1981) 

em seu trabalho, com uma faixa de pH entre 8 e 10. Na comparação empregou-se as mesmas 

condições do ensaio variando a concentração do tampão. Os resultados estão na Tabela 4.12. 

 



- 96 - 

Tabela 4.12. Dispersão enzimática de 5 g de fígado picado em erlenmeyer de 50 mL, com 10 

mL de solução de colagenase VIII de 200 CDU mL-¹ em tampão borato pH 9,0 com 1 mmol L-

¹ Ca+², incubação de 24 h em incubadora com agitação a 280 rpm (n = 3). 

Tampão 

(mol L-¹) 
pH final ± σ 

Tecido disperso 

(% ± σ) 

0,025 5,95 ± 0,06 32,9 ± 3,0 

0,05 6,84 ± 0,02 34,2 ± 2,5 

0,075 7,22 ± 0,02 38,1 ± 1,1 

0,1 7,41 ± 0,02 38,2 ± 1,0 

O tampão borato a 0,075 mol L-¹ e pH 9,0 foi padronizado para os ensaios posteriores, 

por manter o pH na faixa considerada ótima para a eficiência da colagenase. No entanto, pode-

se observar nas Tabelas 4.12 e 4.13 que a quantidade de tecido disperso foi praticamente a 

mesma, usando tampão TES pH 7,4 a 0,1 mol L-¹ ou tampão borato pH 9,0 a 0,075 mol L-¹. 

Contudo o tampão borato foi escolhido para os ensaios posteriores por manter o pH dentro da 

faixa ideal para a enzima. 

Um outro fator que pode ter contribuído para esse resultado seria a atividade da 

colagenase VIII. Como a sua atividade havia caído para valores muito críticos (uma queda de 

aproximadamente 60% da atividade inicial) então, optou-se por continuar os testes com a 

colagenase IV. 

4.1.2.3. Otimização da dispersão enzimática. 

Novos ensaios foram realizados visando reduzir o tempo de dispersão, utilizando a 

colagenase IV nas condições selecionadas dos experimentos anteriores para a colagenase VIII. 

Já neste experimento iniciou-se a dosagem do colágeno hidrolisado como um dos marcadores 

de eficiência. Os resultados são apresentados na Tabela 4.13. 
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Tabela 4.13. Dispersão enzimática de 5 g de fígado em erlenmeyer contendo 10 mL de solução 

de colagenase IV em tampão borato 0,075 mol L-¹ pH 9,0 com 1 mmol L-¹ Ca+², em incubadora 

a 37ºC com agitação a 280 rpm (n = 3). 

Enzima 

(CDU mL-¹) 

Tempo 

(h) 

Colágeno hidrolisado1 

(% ± σ) 

Tecido Disperso 

(% ± σ) 

200 8 42,7 ± 0,5 64,1 ± 1,8 

16 66,5 ± 0,4 92,7 ± 0,7 

24 84,9 ± 1,8 94,2 ± 0,9 

400 8 59,9 ± 0,5 86,6 ± 0,9 

16 71,3 ± 0,6 ≥99 

24 85,0 ± 2,6 ≥99 

600 8 73,6 ± 1,4 93,6 ± 0,8 

16 77,5 ± 2,9 ≥99 

24 88,5 ± 1,7 ≥99 

800 4 53,8 ± 4,4 68,5 ± 3,3 

8 94,7 ± 1,2 95,3 ± 1,0 

1090 4 52,5 ± 2,6 82,3 ± 0,8 

8 95,3 ± 1,8 97,6 ± 0,6 
1A dosagem foi feita no sobrenadante após centrifugação e ajuste de volume, em relação 

ao teor de colágeno total dosado inicialmente na amostra. 

Conforme esperado, o aumento na concentração da enzima aumentou o percentual de 

colágeno hidrolisado (solúvel), reduzindo o tempo de digestão para 8 h, mantendo um alto 

percentual de dispersão celular. 

Foi considerado um percentual máximo de dispersão maior ou igual a 99%, pois obteve-

se um resíduo com aspecto fibroso e elástico, que aderiu à peneira de modo que não foi possível 

remover sem grandes perdas para posterior pesagem. Cabe lembrar que 90% da massa celular 

do fígado é formada por hepatócitos, cuja matriz extracelular (MEC) é composta principalmente 

por colágeno, e os outros 10% é composta por outros tipos de células, como por exemplo, 

células dos vasos que transportam sangue e bile em sua maioria, cuja MEC é formada 

principalmente por elastina. 

Como a dispersão celular pode ocorrer sem a total digestão do colágeno, pois com 

rompimento de alguns pontos da malha do colágeno da MEC, a agitação dispersa as células, 

compostas principalmente por hepatócitos, que estão frouxamente presas, isto é, não são 
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necessários 100% de hidrólise do colágeno para se obter a dispersão total, se um artifício 

mecânico, como a agitação for utilizado. 

Estabelecidas as condições ideais em erlenmeyer faltava ainda transferir o procedimento 

para tubos de centrífuga. 

Em ensaios anteriores a eficiência da dispersão em tubos não se mostrara eficiente, 

quando comparada aquelas feitas com erlenmeyers; talvez porque os tubos não permitissem 

uma agitação tão vigorosa do substrato como a que ocorre no erlenmeyer nas mesmas 

condições. 

Outro problema observado foi que tubos com fundo cônico retinham pedaços de tecidos 

dificultando a ação da enzima. Tomando por base o trabalho de PELANDER et al. (2007), que 

utilizaram pérolas de vidro na digestão de 5 g de fígado, foi avaliada então essa nova estratégia 

com a inclusão de esferas de aço inox em tubos de centrífuga de 30 mL de polipropileno com 

fundo redondo (Tabela 4.14). 

Tabela 4.14. Dispersão enzimática de 5 g de fígado em 10 mL de solução de colagenase IV de 

800 CDU mL-¹em tampão borato pH 9,0 com 5 mmol L-¹ Ca+², incubação de 4 h a 37º C e 280 

rpm, em tubo de polipropileno de 30 mL com fundo redondo, contendo 7 esferas de aço inox 

com 5 mm de diâmetro (n = 2). 

Esferas 
Colágeno hidrolisado 

(% ± σ) 

Tecido disperso 

(% ± σ) 

COM 63,0 ± 0,1 64,0 ± 0,6 

SEM 21,9 ± 0,9 27,8 ± 5,0 

Ao comparar-se a dispersão enzimática obtida empregando nas mesmas condições de 

um erlenmeyer, ou seja, 800 CDU mL-1 por 4 horas (Tabela 4.13), houve uma queda de 

eficiência de 53,8% para 21,9% (Tabela 4.14), quando o tubo de fundo redondo sem esferas foi 

usado. No entanto, quando as esferas foram adicionadas, a eficiência aumentou para 63% 

(Tabela 4.14). Como exerceram efeito positivo tanto na digestão do colágeno quanto na 

dispersão das células, foi testado se um número maior de esferas aumentaria a eficiência do 

processo. 
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Os resultados da Tabela 4.15 indicam que as enzimas são equivalentes quanto à 

eficiência de digestão do colágeno. Também podemos observar que o aumento no número de 

esferas não favoreceu a eficiência da dispersão. 

Tabela 4.15. Dispersão enzimática de 5 g de fígado em 10 mL de solução de colagenase em 

tampão borato pH 9,0 com 1 mmol L-¹ Ca+², em incubadora a 37ºC (280 rpm. Tubo com esferas 

de aço inox (n = 3). 

Colagenase 
Atividade 

(CDU mL-¹) 

Esferas 

(quantidade) 
Tempo 

(h) 

Colágeno 

hidrolisado 

(% ± σ) 

Tecido disperso 

(% ± σ) 

IV 1090 10 2 38,6 ± 0,7 55,4 ± 8,2 

10 4 51,4 ± 0,5 88,0 ± 2,3 

1640 10 2 46,4 ± 0,7 73,2 ± 5,8 

10 4 79,3 ± 3,5 92,8 ± 1,2 

VIII 1090 10 2 38,5 ± 1,3 55,8 ± 8,5 

10 4 67,4 ± 1,3 82,9 ±3,3 

1640 10 2 53,2 ± 0,9 77,5 ± 5,0 

15 2 30,1 ±2,7 48,5 ± 4,9 

15 3 38,8 ±1,5 59,4 ± 6,2 

10 4 83,4 ± 0,6 93,4 ± 0,9 

15 4 55,6 ± 3,2 82,5 ± 5,4 

Provavelmente a presença de 15 esferas no tubo reduziu a mobilidade dentro do frasco, 

diminuindo a ação mecânica, e consequentemente queda na eficiência. Portanto, a quantidade 

ficou fixada em 10 esferas para 5 g de tecido. 

A massa de amostra para o trabalho na pesquisa forense varia de acordo com a técnica, 

metodologias e limite de detecção desejado. Outros fatores podem ser incluídos como a 

disponibilidade da amostra (por exemplo, amostras biológicas de indivíduos prematuros), e o 

grande número de pesquisas que são necessárias quando não se tem uma indicação do agente 

tóxico presente. Como há relato de uso de amostras de 200 mg de fígado (WILLIAMS et al., 

2004), arbitramos 500 mg de amostra. 
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Contudo a dispersão de massas nessa grandeza em tubos de 30 mL mostrou-se 

desfavorável operacionalmente, o resíduo centrifugado não se compactava satisfatoriamente no 

fundo do frasco. Mas para tubo com volume menor, a mesma quantidade de esferas definida 

para o tubo maior não foi possível de ser mantido. Quantidades superiores a 5 não permitia a 

mobilidade que favorece a ação mecânica das esferas na dispersão. Portanto, esferas de 

diâmetro menor foram utilizadas no ensaio posterior. 

Para manter as proporções utilizadas nos experimentos anteriores, em 0,5 g de fígado 

foi utilizado 1 mL de solução de colagenase VIII com atividade de 1640 CDU mL-¹, sendo 

mantidas as demais condições. A amostra foi transferida para tubos de polipropileno de 30 mL, 

e para tubos de polipropileno de 12 mL, ambos de fundo redondo. Para os tubos de 30 mL e um 

grupo dos tubos de 12 mL foram colocadas 5 esferas de 5 mm de diâmetro. Para o outro grupo 

de tubos de 12 mL foram adicionados 10 esferas de 3 mm de diâmetro (Tabela 4.16). 

Tabela 4.16. Dispersão enzimática de 0,5 g de fígado em 1 mL de solução de colagenase em 

tampão borato pH 9,0 com 1 mmol L-¹ Ca+², em incubadora a 37ºC com agitação a 280 rpm, 

por 4 h (n = 3). Solução de enzima com 1600-1700 CDU mL-1. 

Volume 

do tubo 

(mL) 

Esferas Colágeno 

hidrolisado 

(% ± σ) 

Tecido 

disperso 

(% ± σ) Quantidade 
Diâmetro 

(mm) 

30 5 5 91,8 ± 4,7 96,1 ± 2,2 

12 5 5 79,7 ± 13,2 82,1± 9,3 

12 10 3 85,2 ± 3,3 90,5 ± 5,4 

Os resultados na Tabela 4.16 demonstram que para aumentar a eficiência nesse 

recipiente menor, é necessário trabalhar com esferas de menor diâmetro. Então a quantidade de 

esferas de 3 mm de diâmetro foi otimizada (Tabela 4.17). 
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Tabela 4.17. Dispersão enzimática de 0,5 g de fígado em 1 mL de solução de colagenase em 

tampão borato pH 9,0 com 1 mmol L-¹ Ca+², em incubadora a 37 ºC com agitação a 280 rpm, 

por 4 h, em tubo de 12 mL de fundo redondo (n = 3). Solução de enzima com 1600–1700 CDU 

mL-1, com esferas de 3 mm de diâmetro. 

Esferas Colágeno solúvel Tecido disperso 

(quantidade) % σ % σ 

5 79,1 10,3 70,0 14,1 

10 83,6 11,5 77,5 7,7 

15 99,9 9,3 90,2 1,7 

20 76,2 8,1 82,6 2,3 

25 79,2 8,2 88,3 1,8 

Após os ajustes das condições para os tubos de 12 mL, buscou-se tornar o processo de 

pesagem mais eficiente, pois a pesagem 500 mg de amostras nesses tubos era dificultada pela 

altura da parede do tubo, que por vezes retinha parte da amostra acima da altura da solução 

enzimática que era colocada, obrigando por vezes refazer a pesagem das amostras. 

Adquiriu-se então frascos de 5 mL, mas com o fundo cônico. Como já relatado o fundo 

cônico pode reter pedaços da amostra e falsear o resultado da dispersão. Para evitar que tal 

evento acontecesse os frascos foram colocados na incubadora em ângulo de aproximadamente 

45 a 50º. 

A estratégia de inclinar os tubos resolveu o problema com relação ao emprego de tubos 

com fundo cônicos, e como o melhor resultado foi obtido com 10 esferas (Tabela 4.18), foi 

considerado que as condições para a dispersão enzimática estavam satisfatórias. 
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Tabela 4.18. Dispersão enzimática de 0,5 g de fígado em 1 mL de solução de colagenase em 

tampão borato pH 9,0 com 1 mmol L-¹ Ca+², em incubadora a 37 ºC com agitação a 280 rpm, 

por 4 h, em tubo de 5 mL de fundo cônico (n = 3). Solução de enzima com 1600–1700 CDU 

mL-1. 

Esferas 

(quantidade) 

Colágeno solúvel Tecido disperso 

% σ % σ 

5 63,3 3,1 82,5 1,4 

10 92,8 0,9 91,0 1,2 

15 86,7 6,0 83,6 1,3 

20 56,7 2,8 59,7 4,8 

4.1.3. Desproteinização 

4.1.3.1. Ajustes da concentração do sulfato de zinco e do pH para a desproteinizacão. 

Os sais de íons de metais pesados, como o zinco precipitam proteínas em solução por 

coordenação com os pares de elétrons de heteroátomos das cadeias laterais, formando ligações 

interprotéicas do íon com grupos livres na superfície da proteína (IYER e PRZYBYCIEN, 

1995, WELLS, 2003). A Figura 4.6 apresenta alguns exemplos de aminoácidos que apresentam 

esses grupos. 

Histidina Triptofano  Cisteína 

   

Figura 4.6. Estruturas de aminoácidos que apresentam cadeias laterais com grupo em destaque 

que podem fazer ligação coordenadas com o zinco. 

Segundo Iyer e Przybycien (1996), a cinética de coagulação proteica é altamente 

dependente do pH da solução, do pKa do complexo ligante-metal e da razão entre íon metálico 

e sítios de ligação na superfície proteica. Eles observaram que em altas concentrações do íon 

ocorre redução na taxa de agregação, isto é, a formação das ligações interprotéicas é 
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desfavorecida por haver íons metálicos suficientes para todos os sítios das proteínas, saturando 

os sítios inviabilizando as ligações cruzadas; por isso é observada uma queda no percentual de 

remoção de proteína com o aumento do agente precipitante, como apresentado na Tabela 4.19. 

Tabela 4.19. Desproteinização de 0,5 g de fígado após dispersão celular, com 1 mL de solução 

de ZnSO4 (n = 3). Proteína determinada pelo método de Bradford. 

[ZnSO4] 

% ( m/v) 

Proteína 

removida 

(% ± σ) 

pH ± σ 

(Sobrenadante) 

0,5 33,6 ± 9,3 7,2 ± 0,03 

1 45,2 ± 8,4 6,8 ± 0,06 

2 72,0 ± 2,6 5,9 ± 0,09 

3 83,0 ± 0,7 5,4 ± 0,01 

4 85,0 ± 1,5 5,3 ± 0,03 

5 86,6 ± 1,4 5,1 ± 0,01 

6 88,6 ± 0,2 5,1 ± 0,01 

7 80,9 ± 3,1 5,2 ± 0,09 

8 83,0 ± 1,7 5,1 ± 0,01 

9 82,2 ± 1,2 5,0 ± 0,02 

10 84,1 ± 0,7 5,0 ± 0,01 

No cálculo da proteína residual foi considerada a diluição pela adição do 

agente desproteinizante e expressa em g % de BSA. 

Lembrando que o meio, após a dispersão enzimática, apresenta um pH em torno de 7,2 

e zinco nessas condições forma hidróxido insolúvel em pH entorno de 6, sendo consumido no 

meio reacional. Portanto, foi avaliado o ajuste de pH do homogenato, com 15 µL de H2SO4 3,5 

mol L-1 antes da adição do agente desproteinizante na condição de 6 % m/v de ZnSO4. 

Os resultados mostram um valor médio de remoção de proteína em (90,6 ± 0,3)% para 

n = 9, partindo de um pH inicial médio de 5,24 ± 0,9 e final de 4,05 ± 0,03. Não mostrando 

ganho significativo na eficiência do processo. 

4.1.3.2. Ajustes da concentração da mistura citrato de sódio/ cloreto de alumínio 

No estudo realizado pelo projeto “Desproteinizantes catiônicos e aniônicos e seu 

emprego na preparação de amostras de sangue com finalidade forense” (SPINELLI et al., 
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2012), observou-se que tanto o AlCl3 quanto o citrato, isoladamente, apresentavam propriedade 

desproteinizantes, mas quando em associação, a eficiência era superior à soma de ambos. 

O agente desproteinizante resultante da mistura citrato/cloreto de alumínio apresentou 

uma queda no pH com o aumento da concentração (Tabela 4.20). O fenômeno observado no 

zinco quando há um aumento de concentração acima da eficiência máxima não foi observado 

na mistura citrato/ cloreto e alumínio, indicando até uma certa robustez do desproteinizante. 

Tabela 4.20. Desproteinização com 0,5 mL de solução de AlCl3 e 0,5 mL de citrato de sódio 

em concentrações equimolares em 500 mg de fígado disperso (n=3). Proteína determinada pelo 

método de Bradford. 

[mol L-1]1 

Proteína 

removida 

(% ± σ) 

pH ± σ 

(Sobrenadante) 

0,3 59,6 ± 5,5 5,4 ± 0,22 

0,4 73,3 ± 1,3 4,8 ± 0,01 

0,5 82,9 ± 0,3 4,4 ± 0,01 

0,6 91,6 ± 0,1 4,0 ± 0,01 

0,7 94,5 ± 0,5 3,8 ± 0,03 

0,8 95,8 ± 0,4 3,5 ± 0,03 

0,9 95,9 ± 0,3 3,4 ± 0,01 

1Concentração das soluções sem considerar a mistura final. Foi adicionado ao 

homogenato a solução de AlCl3 seguida da solução de citrato de sódio. 

No cálculo da proteína residual foi considerada a diluição pela adição do agente 

desproteinizante, sendo expressa em g % de BSA. 

Para especular os mecanismos envolvidos na desproteinização do agente citrato-

alumínio, é preciso conhecer as interações que cada componente é capaz de realizar, e quais 

possivelmente ocorrem em ambientes proteicos. 

O Al+3 é um cátion pequeno, facilmente hidrolisável em soluções aquosas na ausência 

de ligantes; também é um poderoso competidor por ligantes com oxigênio doador de par 

eletrônico (MAHER, 2000; RUBINI et al., 2002; PRIEST, 2004) podendo formar uma gama 

de espécies iônicas e neutras que são dependentes da concentração dos ligantes e do metal, além 

do pH do meio (BODOR et al., 2002b). 
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Geralmente Al+3 realiza interações envolvendo ligação iônica ou eletrostática com seus 

ligantes, e se coordena preferencialmente com bases de Lewis fortes como OH-, F-, SO4
2-, PO4

3-

, CH3COO-, ROH, RO- e RNH2 (RUBINI et al., 2002; YOKEL, 2002). Os complexos mais 

estáveis são ligantes multidentados formados com átomos de oxigênio com carga negativa 

(RUBINI et al., 2002; YOKEL, 2002; DESCHAUME et al., 2008). 

O quelante se liga ao metal com pelo menos dois grupos funcionais, onde cada um doa 

um par de elétrons para formar um anel heterocíclico com o metal. Quanto mais básico o ligante 

maior a eficiência da complexação, e os anéis quelantes mais estáveis são os de seis membros 

(Figura 4.7 B) (YOKEL, 2002). 

A 
B 

Figura 4.7 (A) Estrutura do ácido cítrico (H3Cit). Seus grupos carboxilicos apresentam valores 

pKa: 2,87; 4,35 e 5,69 (BELL, 1993; AQUINO et al., 2001). (B) Exemplo do complexo 

equimolar monomérico de citrato-alumínio da espécie [Al.(H-1Cit)]-1 em meio aquoso 

interagindo com uma molécula de citrato com uma estrutura tridentada, e com três moléculas 

de água completando seis grupos de coordenação que torna o complexo estável (YOKEL, 

2002), formado [Al.(H2O)3.(H-1Cit)]-1. 

Deschaume et al. (2008) em seu estudo, consideraram que os aminoácidos que possuem 

oxigênio doador são usualmente os melhores ligantes. O ácido aspártico e ácido glutâmico 

(aminoácidos dicarboxilados) apresentam alta afinidade por espécies de alumínio. Também, 

podem ser incluídos os aminoácidos hidroxilados (serina e treonina) e aminoácidos com grupo 

fenol (tirosina) (REZABAL et al., 2007; DESCHAUME et al., 2008) (Figura 4.8). 
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Grupo Dicarboxílico 

Ácido aspártico Ácido glutâmico 

  

Grupo Metil-hidroxilato Grupo Fenol 

Serina Treonina Tirosina 

  
 

Figura 4.8. Estruturas dos aminoácidos com alta afinidade a coordenarem-se com o alumínio. 

Em destaque os possíveis sítios, na superfície proteica, de interação com o alumínio. 

Segundo Rezabal et al. (2007), há indícios de que exista baixa probabilidade do cátion 

alumínio encontrar sítios proteicos de ligação que não contenham pelo menos um grupo acetato. 

Variações no pH influenciam enormemente a agregação das proteínas, não apenas porque 

alteram a distribuição de cargas nas moléculas proteicas, mas também a distribuição das 

espécies de alumínio no meio e a habilidade reacional do sistema (GALE et al., 1998; 

DESCHAUME et al., 2006; LONG et al., 2008). 

Em relação ao citrato há relato de sua capacidade de promover a precipitação de 

proteínas (SHILCHER et al.; 2012). Segundo Brewer et al., (2005), em pH 4,6 pode interagir 

com BSA nos sítios positivos, devido ao grande número de lisinas protonadas na superfície, 

formado interações “salt-bridge” por meio destes grupos promovendo ligações cruzadas entre 

os sítios proteicos. Então uma cadeia lateral de um aminoácido com carga positiva, isto é, um 

grupo amina protonado (-NH3
+), poderá favorecer a interação do citrato com a superfície 

proteica (Figura 4.9). 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAxY7glI3ZAhWGvZAKHcbDBGcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.merckmillipore.com/BR/pt/product/L-Serine,MDA_CHEM-107769&psig=AOvVaw1DIMNflnUvul-6iPLYGAAQ&ust=1517864633571825
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_8-7LlY3ZAhWIFJAKHUsdCvAQjRx6BAgAEAY&url=http://proteinas-aminoacidos.blogspot.com/2011/11/treonina-aminoacido.html&psig=AOvVaw0cTK0ivMkymq3sJN6ZS-K7&ust=1517864884351653
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8rbq6mY3ZAhUKkJAKHRCBBaEQjRx6BAgAEAY&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amminoacido_tirosina_formula.svg&psig=AOvVaw0d66XDOZwmhfA0X_Tcr_4H&ust=1517865854941320
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Figura 4.9. Aminoácidos com estruturas positivas em sua cadeia lateral (resíduos na superfície 

proteica). Esses sítios podem favorecer a interação do citrato com a superfície da proteína. O 

destaque em azul na estrutura ressalta a parte da molécula comprometida com a ligação 

peptídica. 

O ácido cítrico tem três grupos carboxila e um grupo hidroxila (Figura 4.7A), o que 

fornece várias possibilidades para a formação de complexos (mono-, bi- ou tridentado) com o 

cátion alumínio, por combinação de suas formas desprotonadas (AQUINO et al., 2001). 

Como o citrato forma complexo estável com o aluminio, a espécie ou as espécies 

predominantes no meio podem estar agindo como agentes precipitantes. Os estudos de Malone 

et al. (2003) em meio aquoso, demonstram que em pH baixo (entre 1-3) as espécies 

monoméricas de citrato predominam, enquanto espécies triméricas predominam em regiões de 

pH mais elevados (3-9). 

Salifoglou (2002) e Harris et al. (2003) observaram que em meio aquoso, os trímeros 

predominam em pH neutro. A literatura também relata que a formação das espécies é tempo-

dependentes, principalmente no tocante a estruturas oligoméricas (SALIFOGLOU et al., 2002; 

MUJIKA et al., 2012). 

Como se pode observar muitas são as possiveis espécies que podem ocorrer no 

desproteinizado resultante do agente aluminio-citrato. Podemos supor que o alumínio possa 

interagir com alguns grupos protéicos já relatados, e desta forma alterar a estrutura 
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conformacional e seu ponto isoelétrico. O citrato isoladamente, também, poderia contribui na 

precipitação pela interação com sítios positivos. Assim como, também, a interação aluminio-

citrato na forma de complexo interagindo simultaneamente em sítios na superfície da proteina. 

Considerando as condições experimentais aplicadas na desproteinização no presente 

estudo, com alumínio-citrato em concentração equimolar e pH final entre 3,5-4,0, e partindo 

das informações fornecidas pela literatura podemos supor que as possíveis espécies 

predominantes, sejam [Al.(H-1Cit)]-1 (e/ou [Al.(OH).(H-1Cit)]-2), e o dímero [Al2(H
-1Cit)2]

-2, 

por serem predominantes na faixa de pH 3-7 (HARRIS et al., 2003; MUJIKA et al., 2012). 

Segundo Harris et al. (2003) em pH = 3,8 as espécies predominantes são [Al.(H-1Cit)]-1 e 

[Al2(H
-1Cit)2]

-2, que compõe 14 e 20% das espécies do sistema, respectivamente, e diminuem 

seu quantitativo em pH acima de 4. 

Neste ponto podemos pensar que, como as espécies são aniônicas, sua interação com as 

proteínas seria em sítios catiônicos. Isto realmente pode ocorrer, mas não podemos esquecer 

que o a reação ocorre in situ, então o alumínio além de interagir com uma molécula citrato 

(Figura 4.5B), também, pode ligar-se por coordenação a outros grupos, principalmente com 

bases fortes de Lewis que são reladas como tendo grande afinidade pelo alumínio, que podem 

estar presentes nas estruturas proteicas (WILLIAMS, 2002; LONG et al., 2008). 

4.1.3.3. Avaliação do volume dos agentes desproteinizantes na eficiência da desproteinização 

Blanchard (1981) e Polson et al. (2003) compararam diferentes agentes 

desproteinizantes em plasma, variando a razão entre os volumes. Os resultados mostram uma 

razão ideal entre o volume de desproteinizante e de amostra, obtendo resultados entre 96 a 

100% de remoção de proteína. Foi realizado então um ensaio para verificar um possível ajuste 

fino na quantidade de desproteinizante (Tabela 4.21). 
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Tabela 4.21. Desproteinização de 0,5 g de fígado (n = 3), com volumes variáveis de cada agente 

desproteinizante. Proteína determinada pelo método de Bradford. 

Desproteinizante 
Volume 

(mL) 

Proteína 

removida 

pH 

(Sobrenadante) 

% ± σ Media ± σ 

ZnSO4 

(6 % m/v) 

0,5 88,1 ± 3,1 5,12 ± 0,05 

1,0 91,5 ± 0,5 4,89 ± 0,02 

1,5 91,4 ± 0,6 4,82 ± 0,00 

2,0 89,4 ± 1,5 4,83 ± 0,01 

2,5 90,6 ± 0,4 4,78 ± 0,03 

3,0 89,6 ± 1,9 4,79 ± 0,05 

Citrato de 

sódio/AlCl3 

equimolar 

(0,7 mol L-1) 

0,5 93,2 ± 0,4 3,97 ± 0,02 

1,0 95,6 ± 0,1 2,99 ± 0,03 

1,5 94,8 ± 0,4 2,63 ± 0,02 

2,0 94,5 ± 0,1 2,50 ± 0,02 

2,5 93,8 ±0,3 2,41 ± 0,01 

3,0 94,4 ± 1,1 2,26 ± 0,09 

No cálculo da proteína residual expressa em g % de BSA, sendo 

considerado a diluição pela adição do agente desproteinizante. 

Os resultados indicam que não houve acréscimo na eficiência na remoção de proteínas. 

Aplicando ANOVA aos resultados, constatou-se que não há diferença estatística entre os 

volumes testados em ambos agentes desproteinizantes (Tabela 4.22), indicando que há uma 

robustez no processo. Isso é importante, pois como já mencionado anteriormente, o zinco em 

excesso promove uma perda na eficiência da desproteinização. 

Tabela 4.22. Resultados do tratamento estatístico por ANOVA do ensaio com volumes 

variáveis dos agentes desproteinziantes para amostras de 0,5 g de fígado (α=0,05) 

Agente desproteinzante Fcalculado Fcrítico 

ZnSO4 1,8818 
3,1059 

Na3Cit/AlCl3 1,6375 
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4.2. IMPLEMENTAÇÃO DO MÉTODO PARA LC-MS 

Inicialmente, na avaliação das condições cromatográficas para o LC-MS, optou-se por 

uma coluna com fase C18, por ser muito citada na literatura na pesquisa de substâncias 

anfetamínicas (Tabela 4.23). 

Tabela 4.23. Publicações que utilizaram coluna cromatográfica C18 em diferentes matrizes para 

pesquisa de anfetamínicos associada a abuso de substâncias psicoativas e a doping desportivo. 

MATRIZ EQUIPAMENTO REFERÊNCIA 

Urina LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Dikunets et al., 2009. 

  UPLC-MS/MS (triplo quadrupolo) Fernández et al., 2010. 

 LC-MS/MS (quadrupolo-íon trap) Dowling et al., 2010. 

 
UPLC-MS/MS (triplo quadrupolo-íon 

trap) 
Chiuminatto et al., 2010 

 LC-MS/MS (triplo-quadrupolo) Hsu et al., 2011 

 LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Lin et al., 2013. 

 UHPLC-MS (orbtrap) Musenga & Cowan, 2013. 

 LC-MS/MS (íon-trap) Deventer et al., 2016. 

Esgoto LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Gonzales-Mariño et al., 2009. 

 LC-MS/MS (orbitrap) Emke et al., 2014. 

 LC-MS/MS (triplo-quadrupolo) Senta et al., 2015. 

Cabelo UPLC-MS (TOF) Nielsen et al., 2010. 

 LC-MS/MS (orbitrap) Miyaguchi & Inoue, 2011. 

 LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Chang et al., 2014. 

 HPLC-DF 
Argente-García et al., 2016a 

Argente-García et al., 2016b. 

Sangue 
LC-MS/MS/MS (triplo quadrupolo-íon 

trap) 
Cesari et al., 2010. 

 UPLC-MS/MS (triplo quadrupolo) Bjørk et al., 2013. 

Plasma LC-MS/MS (Ion-trap) Vlase et al., 2009. 

Saliva LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Concheiro et al., 2008. 

Plasma e saliva LC-MS/MS (triplo quadrupolo-íon trap) Newmeyer et al., 2014. 

   

 CONTINUAÇÃO  

Saliva e suor LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Samyn et al., 2002. 

Urina, sangue e cabelo LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Chèze et al., 2007. 

Sangue e mancha de sangue seco 
LC-MS/MS (quadrupolo-hexapolo-

quadrupolo) 
Saussereau et al., 2012. 

Urina e sangue UPLC-MS/MS (triplo quadrupolo) Berg et al., 2014. 

Sangue venoso e cardíaco, bile, 

conteúdo estomacal, fígado, rim, 

baço, pâncreas, pulmão, musculo 

cardíaco e esquelético 

LC-MS/MS (triplo quadrupolo) Wurita et al., 2016. 
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Nas condições descritas em 3.2.2 e 3.2.3 avaliou-se as fases móveis aquosas para cada 

condição de pH, com base nos sinais dos íons M+1/z dos analitos e padrões deuterados. Os 

resultados estão ilustrados na Figura 4.10. 

 

Figura 4.10. (A) Gráfico das áreas médias absolutas de 4 injeções de padrões a 25 µg L-1 em 

metanol/água (1:1): (A) apenas com as anfetaminas; (B) incluindo a famprofasona. 

Considerando a média das áreas absolutas, o pH 3 ajustado com ácido fórmico oferece 

maior resposta para as anfetaminas e metanfetaminas (Figura 4.10, Gráfico A). Como a 

famprofasona apresentou áreas médias absolutas bem superiores em relação às anfetaminas em 

todos os pH (Figura 4.10, Gráfico B), optou-se por privilegiar analitos de menor resposta, e 

uma fase móvel de preparo mais simples e rápido, ou seja, pH 3, com ácido fórmico a 

aproximadamente 0,015 %. 
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Na Tabela 4.24 estão listados o tempo de retenção médio em cada condição de pH, onde 

pode-se observar que a famprofasona sofreu maior influência na mudança de pH de 3 para 4. 

Tabela 4.24. Tempo de retenção em minutos (média ± σ) em cada condição de pH (n=4) 

pH Anfetamina 
Anfetamina-

D5 
Metanfetamina 

Metanfetamina-

D5 
Famprofasona 

3  
(ácido) 

2,92 ± 0,11 2,91 ± 0,11 3,18 ± 0,09 3,18 ± 0,09 6,94 ± 0,04 

3 
(tampão) 

2,95 ± 0,02 2,94 ± 0,02 3,20 ± 0,01 3,19 ± 0,01 7,57 ± 0,01 

4 2,98 ± 0,01 2,97 ± 0,01 3,22 ± 0,01 3,22 ± 0,01  10,12 ± 0,01 

5 3,10 ±0,07 3,09 ± 0,06 3,36 ±0,04 3,34 ± 0,05 10,27 ± 0,01 

6 3,18 ± 0,04 3,16 ± 0,05 3,46 ±0,03 3,45 ± 0,04 10,31 ± 0,02 

Ao considerar-se que, não foram encontrados na literatura valores experimentais para o 

pKa da famprofasona e, que o valor disponível (10,28) é um valor calculado (EBML-EBI, 

2016), a mudança de no tempo de retenção, que foi observada, indica que, possivelmente, houve 

mudança na ionização, talvez por conta da desprotonação de um dos nitrogênios da molécula 

da famprofasona. A estrutura da famprofasona (Figura 4.11) possui três nitrogênios, sendo que 

um possivelmente tem o seu par de elétrons comprometido com a ressonância da carbonila. 

Portanto, há uma possibilidade do valor calculado do pKa para a famprofasona não estar de 

acordo com o valor pKa real da molécula. 

 

Figura 4.11. Estrutura da famprofasona. 

Buscando redução no tempo de corrida de 15 para 12 min, o gradiente descrito em 3.2.5 

foi alterado, elevando a inclinação da rampa do gradiente (Figura 4.12). 
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Figura 4.12. Perfil cromatográfico dos analitos a 25 µg L-1, nas condições cromatográficas 

descritas em 3.2.4. 

As novas condições aceleraram o tempo de retenção da famprofasona, sendo portanto, 

consideradas satisfatórias para os estudos posteriores. 

Os parâmetros de trabalho estabelecidos para o espectrômetro de massa foram: spray 

voltage de 4500 V; fluxo do “sheath gas” de 35 (anfetamina e metanfetamina) e 30 

(famprofazona) e do auxiliary gas de 20; capillary temperature de 300 ºC. As energias de 

colisão otimizadas para espectrometria sequencial (MS/MS) para os íons de quantificação 

foram: 28 para anfetamina (m/z 119), 25 para metanfetamina (m/z 119) e 28 para a 

famprofasona (m/z 162). 

Quando foram aplicadas as condições de operação para o LC-MS/MS, observou-se que 

a metanfetamina-D5 produzia o íon m/z 91. Isso representa uma ação interferente do padrão 

interno no analito, já que esse íon é o qualificador do analito (Figura 4.13). 
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Figura 4.13. Cromatograma nas condições do LC-MS/MS, de anfetamina-D5 e metanfetamina-

D5 na concentração de 250 µg L-1. (1) Filtro do fragmento de massa 119 (quantificador de 

anfetamina e metanfetamina) que se encontra ausente conforme o esperado; (2) filtro do 

fragmento massa 91 (qualificador de anfetamina e metanfetamina), que se esperava ausente, 

mas aparece no tempo de retenção da metanfetamina-D5; (3) fragmento 124, quantificador da 

anfetamina-D5; (4) fragmento 121, quantificador da Metanfetamina-D5; (5) fragmento 92, 

qualificador da Anfetamina-D5 (menor intensidade) e da Metanfetamina-D5 (maior 

intensidade). 

Na Figura 4.13, pode-se observar que não há fragmento 119, quantificador de 

anfetamina e de metanfetamina, que poderia ser gerado se o padrão tivesse espécies não 

deuteradas. Na literatura há citações que indicam que os padrões deuterados apresentam 

comportamentos inesperados que pode comprometer a precisão na quantificação do analito 

(CHAVEZ-ENG et al., 2002; EECKHAUT et al. 2009; BERG et al., 2014; REEDY, 2017). 

Wang et al. (2007) em seu estudo, reportaram uma permuta de deutério do padrão interno com 

o hidrogênio da água na presença de solvente. Possivelmente foi o que aconteceu com a 

metanfetamina-D5, produzindo o fragmento 91 nas condições de trabalho do equipamento, pois 

não se observou metanfetamina não deuterada no padrão interno como impureza no modo LC-

MS. 
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Como o íon 91 é o íon qualificador para a metanfetamina, sua superestimação afetaria a 

razão entre os íons (quantificador/qualificador), que é um dos critérios de identificação da 

molécula. Por conseguinte, a espectrometria de massa em tandem não foi aplicada nos ensaios 

posteriores, além disso, considerando que o procedimento tem por objetivo ser aplicado em 

amostras de suínos sob condições controladas, não haveria prejuízo no estudo. 

4.3. EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE) PARA AS MATRIZES FÍGADO E SANGUE 

Os métodos de extração em fase sólida, em geral requerem uma etapa de 

condicionamento e outra de equilíbrio para preparar o sorvente para a introdução da amostra 

(Figura 4.14). 

 

Figura 4.14. Esquema das etapas de extração de amostra em solução aquosa por meio de fase 

sólida (SPE). 

O condicionamento é necessário para umedecer o sorvente fazendo com que o líquido 

abra e/ou preencha os poros da resina, permitindo a penetração e retenção do analito. Após o 

condicionamento o sorvente deve ser equilibrado para o carregamento da amostra. Em geral é 

equilibrado com uma solução semelhante ao do meio da amostra, normalmente uma solução 

aquosa (WATERS, 2017a). Essa solução remove o excesso do solvente de condicionamento e 

coloca o leito do sorvente num ambiente tão semelhante ao da matriz quanto possível. Isto 

permite a máxima interação matriz-sorvente e recuperações mais reprodutíveis (FRITZ, 1999). 

Após o condicionamento faz-se uma lavagem com uma solução ácida ou tampão para 

garantir a não eluição dos analitos durante a lavagem orgânica, além de remover alguns 
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componentes da matriz que tenham afinidade por esse meio, por exemplo, substâncias polares, 

(Jardim, 2010). 

Na etapa seguinte o cartucho é submetido a uma nova lavagem com um solvente 

orgânico, em geral metanol, para remover substâncias não-polares e não-básicas (FRITZ, 1999; 

WATERS, 2017a), antes da eluição do analito com um solvente orgânico alcalino, que desfaz 

as interações iônicas do analito com o sorvente pela neutralização da carga do analito. Cabe 

ressaltar que a presença de água durante a lavagem orgânica afeta negativamente a eficiência 

da lavagem minimizando o contato do sorvente com o solvente orgânico. Por conseguinte, é 

importante que o sorvente seja seco para remover a água residual antes da lavagem orgânica 

(AGILENT, 2016). 

Outro fator a ser considerado é o suporte da fase, que pode ser de sílica ou polimérica. 

As fases suportadas em sílica são limitadas na faixa de pH de trabalho entre 2-8, além da 

possibilidade dos grupos silanóis residuais reterem irreversívelmente os analitos básicos; 

enquanto que os em suporte polimérico apresentam estabilidade em geral na faixa de pH 1-14 

(FRITZ, 1999; JARDIM, 2010). 

O cartucho de base polimérica usado nesse trabalho é conhecido como Oasis MCX e 

sua interação apolar ocorre nos centros aromáticos da fase polimérica (Figura 4.15). 

 

Figura 4.15. Estrutura da fase do Oasis MCX e sua interação com um analito de caráter básico. 

4.3.1. Avaliação preliminar das condições de extração para o cartucho de SPE sem matriz 

4.3.1.1. Otimização das velocidades de carregamento e de eluição 
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O carregamento e a eluição são duas etapas fundamentais, e a velocidade da vazão 

nessas etapas devem ser avaliadas de modo que se possa observar as gotas discretas que eluem 

do dispositivo. Uma vazão rápida demais resultará na não retenção do analitos durante o 

carregamento, e/ou na não remoção na eluição, resultando em uma recuperação muito baixa 

(WATERS, 2017b). 

Nos ensaios preliminares os analitos foram adicionados a um meio formando por 

tampão borato e desproteinizante de modo a mimetizar as condições de pre-tratamento para a 

amostra de fígado, principalmente por ser uma condição mais salina em relação a condição de 

pre-tratamento do sangue, conforme descrito em 3.3.2.1. 

Nos primeiros testes foi usado o eluente metanol/NH4OH (95:5), por ser o mais 

comumente usados nos trabalhos com os cartuchos Oasis MCX (GONZÁLEZ-MARIÑO et al., 

2009; DUBOIS et al., 2010; MARCHI et al., 2010; DE CASTRO et al., 2013; FERNÁNDEZ 

et al., 2014). Contudo, como inicialmente o desproteinizante cloreto de alumínio-citrato não 

apresentou resultado satisfatório para esse eluente (Tabela 4.25), arbitrou-se por fazer uso de 

acetato de etila/metanol/NH4OH (70:20:10) para o ensaio. 

Tabela 4.25. Estudo sem matriz: avaliação da vazão do cartucho frente a recuperação dos 

analitos por comparação das áreas absolutas (n = 2). 

DESPROTEINIZANTE: ZnSO4 

Eluente 
Velocidade Recuperação (% ± σ) 

Carreamento Eluição Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Metanol/ 

NH4OH 

(95:5) 

1 gota/ 2-3 s 1 gota/ 2-3 s 74,5 ± 9,1 65,2 ± 9,3 57,9 ± 5,6 

1 gota/ 4-5 s 1 gota/ 2-3 s 92,3 ± 3,0 78,4 ± 5,1 60,5 ± 1,4 

1 gota/ 4-5 s 1 gota/ 4-5 s 86,6 ± 2,0 80,8 ± 2,6 66,7 ± 2,4 

DESPROTEINIZANTE: Citrato de sódio/ AlCl3 

Eluente 
Velocidade Recuperação (% ± σ) 

Carreamento Eluição Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Metanol/ 

NH4OH 

(95:5) 

1 gota/ 2-3 s 1 gota/ 2-3 s 56,7 ± 41,6 51,1 ± 39,5 78,8 ± 6,2 

1 gota/ 4-5 s 1 gota/ 4-5 s 43,1 ± 12,0 36,8 ± 10,6 68,1 ± 5,5 

Acetato 

de etila/ 

metanol/ 

NH4OH 
(70:20:10) 

Gravidade Gravidade 70,1 ± 3,0 68,2 ± 0,8 60,8 ± 11,5 

1 gota/ 4-5 s 1 gota/ 2-3 s 65,6 ± 13,0 48,6 ± 11,0 60,5 ± 2,2 

1 gota/ 4-5 s 1 gota/ 4-5 s 88,7 ± 3,8 75,9 ± 4,2 78,5 ± 3,7 
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Pode-se observar na Tabela 4.25 que o desproteinizante cloreto de alumínio-citrato teve 

a melhor resposta com o carregamento e eluição com vazão de 1 gota/4-5 s, com o eluente 

acetato de etila/MeOH/NH4OH. Contudo o mesmo resultado não foi obtido quando 

metanol/NH4OH foi empregado. 

Para o sulfato de zinco a melhor resposta no geral, também, foi observada quando o 

carregamento e a eluição foram mais lentos. 

4.3.1.2. Influência do solvente de eluição sobre eficiência da SPE. 

Para os testes subsequentes os eluentes selecionados foram baseados em trabalhos com 

anfetaminas em SPE com fase tipo mixed-mode (BJØRK et al., 2013; FERNÁNDEZ et al., 

2014; NEWMEYER et al., 2014; LIU et al., 2015). 

Os ensaios foram realizados nas condições como descritas em 3.3.2.2. O valor 

percentual foi obtido comparando a área absoluta dos analitos extraídos com a área absoluta de 

uma mistura de padrões na mesma concentração. 

Os resultados indicam que em meio a sulfato de zinco (Figura 4.16, Gráfico A) o eluente 

mais indicado seria a mistura metanol/NH4OH (95:5 ou 90:10), porque essa mistura favoreceu 

as anfetaminas, que são as que apresentaram, de modo considerável, uma amplitude de sinal 

muito menor quando comparadas a famprofasona. 

Para o desproteinizante citrato de sódio / cloreto de alumínio (Figura 4.16, Gráfico B) o 

eluente mais indicado seria acetonitrila/NH4OH (90:10), no entanto, esse eluente arrastou sais 

em ambos desproteinizantes. Nesse caso para fazer as injeções o resíduo foi inicialmente 

redissolvido em 100 µL de metanol, filtrado e despois adicionado 150 µL de fase móvel. Esse 

eluente não foi descartado nessa etapa, pois com o consumo dos desproteinizantes pela matriz, 

haveria a possibilidade de não apresentar sais no resíduo. 
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Figura 4.16. Eluentes: (1) MeOH/NH4OH (95:5); (2) MeOH/NH4OH (90:10); (3) 

ACN/NH4OH (95:5); (4) ACN/NH4OH (90:10); (5) Acetato de etila/MeOH/NH4OH (70:25:5); 

(6) Acetato de etila/MeOH/NH4OH (70:20:10); (7) Acetato de etila/MeOH/NH4OH (70:15:15). 

4.3.2. Ajustes das condições avaliadas anteriormente no sobrenadante desproteinizado da 

matriz biológica 

Nos ensaios seguintes optou-se por testar os eluentes sem os padrões para verificar o 

aspecto visual do eluato e do resíduo com a presença da matriz. 

4.3.2.1. Avaliação dos eluentes sobre a eficiência da SPE na presença de matriz não fortificada. 

Os testes foram realizados aplicando a procedimento de desproteinização apresentado 

na Figura 4.17, e utilizando apenas um cartucho de SPE sem padrão, seguindo conforme já 

descrito na Tabela 3.10. 
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Figura 4.17. Fluxograma do procedimento de desproteinização para o fígado e sangue. 

Conforme pode ser observado na Figura 4.18, o eluente acetonitrila/ NH4OH mesmo 

com a matriz, carreou sais (fotos 2 e 6) enquanto que, para ambos os desproteinizantes, o eluente 

MeOH/NH4OH extraiu mais artefatos de matriz que o eluente acetato de etila/MeOH/ NH4OH 

(fotos 1 e 5; 3 e 7). Então os dois primeiros foram descartados. O eluente acetato de etila/amônio 

arrastou visualmente menos resíduo (fotos 4 e 8). 
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Figura 4.18. Eluatos (fotos 1, 2, 3 e 4) e respectivos resíduos após evaporação das amostras de 

fígado (fotos 5, 6, 7 e 8) com desproteinizantes Na3Cit/AlCl3 (a) e ZnSO4 (b). 
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Misturar em vórtex por 10 s 

Banho-maria a 45 ºC por 15 min 

Misturar em vórtex por 10 s 

Centrifugar a 5000 rpm por 10 min 

Recolher e filtrar o sobrenadante 

2 1 3 
a 

b a b b a 

4 

a 
b 

7 
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Para o sangue procedeu-se da mesma forma para a escolha do eluente, isto é, fez-se a 

desproteinização, conforme esquematizado na Figura 4.17 e utilizando apenas um cartucho de 

SPE sem padrão, seguindo conforme já descrito em 3.3.2.1. 

Os resíduos ilustrados da Figura 4.19, mostram que os eluentes acetonitrila/amônio e 

acetato de etila/amônio se apresentaram mais limpos em relação aos demais. Diferentemente 

do fígado, no sangue o eluente acetonitrila/hidróxido de amônio não apresentou resíduo salino 

visível. 

Foram então selecionados para o fígado os eluentes acetato de etila/metanol/NH4OH 

(70:20:10) e acetato de etila/NH4OH (95:5). Para o sangue, os eluentes acetonitrila/NH4OH 

(90:10) e acetato de etila/NH4OH (95:5). 

Metanol/ 

NH4OH (90:10) 

Acetonitrila/ 

NH4OH 

(90:10) 

Acetato de etila/ 

metanol/ NH4OH 

(70:20:10) 

Acetato de 

etila/NH4OH (95:5) 

    

Figura 4.19. Resíduo seco dos eluatos da extração do sobrenadante do sangue desproteinizado. 

(a) desproteinizado por Na3Cit/AlCl3; (b) desproteinizado por ZnSO4. 

4.3.2.2. Avaliação da acidez dos líquidos de lavagem da SPE. 

Com essas observações buscou-se formas de aumentar a eficiência do clean-up 

aplicando algumas sugestões constantes no manual de aplicação do fabricante do cartucho e da 

literatura. Uma sugestão seria o uso de ácido clorídrico 100 mmol L-1 (FERNÁNDEZ et al., 

2014). 

 

 

 

 

a 
a 

a 
a 

b 
b b 
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Agente 

desproteiniz

ante 

Fígado Sangue 

Acetato de etila/ 

MeOH/NH4OH 

(70:20:10) 

Acetato de etila/ 

amônio (95:5) 

Acetonitrila/amônio 

(90:10) 

Acetato de etila/ 

amônio (95:5) 

ZnSO4 

    

Na3Cit/AlCl3 

    

Figura 4.20. Comparação entre a lavagem com (a) ácido fórmico (100 mmol L-1) e com (b) 

ácido clorídrico (100 mmol L-1). Resíduos dissolvidos em 250 µL fase móvel. 

Visualmente a lavagem com a solução de ácido clorídrico não apresentou vantagens 

relativamente ao ácido fórmico (Figura 4.20). Também, é possível notar que o eluato acetato 

de etila/NH4OH no fígado, visualmente apresentou-se mais límpido. 

4.3.2.3. Avaliação da eficiência da SPE no sobrenadante fortificado 

Para verificar a eficiência de extração dos eluentes em matriz fortificada estipulou-se, 

com base nos experimentos anteriores, que a lavagem ácida seria com uma solução de ácido 

fórmico a 100 mmol L-1 e a lavagem orgânica com metanol. 

Na Tabela 4.26 pode-se observar que o maior rendimento foi observado com o eluente 

acetato de etila/NH4OH, na presença de ambos os agentes desproteinizantes. 

 

 

 

 

a b a b 
a b 

a a b 
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b 
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Tabela 4.26. Eficiência dos eluentes selecionados na extração em fase sólida dos analitos 

adicionados aos sobrenadantes de fígado desproteinizado (n = 2). 

Desproteinizante Sulfato de zinco Na3Cit/AlCl3 

Eluente 

Acetato de 

etila/MeOH/NH4OH 

(70:20:10) 

Acetato de etila/ 

NH4OH (95:5) 

Acetato de 

etila/MeOH/NH4O

H (70:20:10) 

Acetato de etila/ 

NH4OH (95:5) 

Analito Média¹ (%±σ) 
C.V. 

% 

Média¹ 

(%±σ) 

C.V. 

% 

Média¹ 

(%±σ) 

C.V. 

% 

Média¹ 

(%±σ) 

C.V. 

% 

Anfetamina 60,1 ± 3,4 5,6 86,1 ± 6,8 7,9 69,7 ±3,2 1,8 85,4 ±4,3 5,0 

Metanfetamina 65,1 ± 1,1 1,7 84,9 ± 4,5 5,3 64,4 ±3,09 3,8 76,4 ± 6,5 6,8 

Famprofasona² 68,6 ± 1,8 2,6 96,4 ± 6,1 6,3 66,5 ±3,01 3,0 94,6 ± 8,0 8,5 

¹Cálculos foram baseados na razão analito/PI dos extratos. 

²Para a famprofasona o PI usados foi a metanfetamina-D5. 

Na Tabela 4.27 pode-se observar que o maior rendimento no desproteinizado do sulfato 

de zinco foi com o eluente acetonitrila/NH4OH, enquanto que para o agente desproteinizante 

Citrato de sódio-AlCl3, foi o eluente acetato de etila/NH4OH (95:5). 

Tabela 4.27. Recuperação obtida com os eluentes selecionados na extração em fase sólida dos 

analitos adicionados aos sobrenadantes de sangue desproteinizado (n = 2). 

Desproteinizante Sulfato de zinco Citrato de sódio/ Cloreto de alumínio 

Eluente 
Acetonitrila/ 

NH4OH (90:10) 

Acetato de etila/ 

NH4OH (95:5) 

Acetonitrila/ 

NH4OH (90:10) 

Acetato de etila/ 

NH4OH (95:5) 

Analito 
Média¹ 

(%±σ) 

C.V. 

% 

Média¹ 

(%±σ) 

C.V. 

% 

Média¹ 

(%±σ) 

C.V. 

% 

Média¹ 

(%±σ) 

C.V

. % 

Anfetamina 75,9 ± 1,7 2,2 79,7 ± 16,9 20,6 84,1 ± 0,2 0,3 89,2 ± 3,6 4,0 

Metanfetamina 67,10 ± 1,8 2,7 76,2 ± 17,9 23,5 86,2 ± 1,5 1,8 88,7 ± 6,1 6,9 

Famprofasona² 84,7 ± 3,7 4,4 79,1 ± 3,8 4,77 96,1 ± 3,8 3,9 111,8 ± 7,8 7,0 

¹Cálculos foram baseados na razão analito/PI dos extratos. 

²Para a famprofasona o PI usados foi a metanfetamina-D5. 

4.3.2.4. Avaliação da recuperação nos processos de desproteinizacão e SPE. 

No estudo com o fígado, os padrões foram adicionados à matriz após a dispersão 

enzimática, conforme descrito em 3.3.3.4. Na desproteinização procedeu-se como ilustrado na 

Figura 4.17. 
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Pelos resultados obtidos (Tabela 4.28), o sulfato de zinco demonstrou não ser adequado 

para a famprofasona na matriz fígado, enquanto que para o sangue, não foi favorável a nenhum 

dos analitos, apresentando o pior resultados para a famprofasona. Talvez, a condição mais ácida 

do desproteinizante alumínio-citrato seja mais favorável para esse analíto, além de apresentar 

uma lipofilicidade maior que as anfetaminas. Com isso o agente desproteinizante alumínio-

citrato foi selecionado para os ensaios seguintes. 

Tabela 4.28. Recuperação do processo de desproteinização e SPE com adição de 50 ng dos 

analitos à amostra de fígado depois da dispersão enzimática (n = 4), e 25 ng nas amostras de 

sangue (n = 4). 

FÍGADO 

Analito 

Desproteinizante 

Sulfato de zinco 
Cloreto de alumínio/ 

citrato de sódio 

% ± σ¹ C.V.% % ± σ¹ C.V.% 

Anfetamina 78,5 ± 1,6 2,0 82,02 ± 1,0 1,3 

Metanfetamina 85,5 ± 2,9 3,4 91,07 ± 2,4 2,7 

Famprofasona² 24,4 ± 4,4 17,9 51,25 ± 5,3 10,4 

SANGUE 

Analito 

Desproteinizante 

Sulfato de zinco 
Cloreto de alumínio/ 

citrato de sódio 

% ± σ¹ C.V.% % ± σ¹ C.V.% 

Anfetamina 29,2 ± 0,9 3,0 27,6 ± 1,0 3,5 

Metanfetamina 31,0 ± 0,6 1,5 29,6 ± 2,1 7,0 

Famprofasona² 7,7 ± 1,0 13,4 28,3 ± 2,3 8,0 

¹Cálculos foram baseados na razão analito/PI dos extratos. 

²Para a famprofasona o PI usados foi a metanfetamina-D5. 

Procurando aumentar a recuperação fez-se inicialmente um ensaio aplicando avaliação 

visual, uma lavagem do precipitado com diferentes ácidos em diferentes concentrações, 

conforme descrito em 3.3.3.5.1, para verificar qual a melhor condição que não arrastasse mais 

artefato da matriz. A Figura 4.21 mostra que para o sangue, quanto mais ácido, maior o arraste 

de artefatos da matriz. 
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Matriz 

Soluções ácidas 

H2SO4 HCl 

0,05 mol L-1 0,05 mol L-1 0,01 mol L-1 

Sangue 

   

Fígado - 

  

Figura 4.21. Aspecto visual dos lavados dos precipitados com soluções ácidas. (a) sobrenadante 

do desproteinizado;(b) lavado do precipitado. 

No fígado foram feitos apenas ensaios com as soluções de ácido clorídrico, tomando por 

base os resultados obtidos pelo sangue. A solução mais concentrada apresentou uma coloração 

ligeiramente mais amarelada quando comparada com a solução ácida mais diluída, indicando 

que uma condição de lavagem mais ácida para o fígado, também, promove um maior arraste de 

impurezas. 

Portanto ficou estabelecido uma lavagem do precipitado com 1 mL de solução de HCl 

0,01 mol L-1, após o sobrenadante ser recolhido; homogeneizado por 10 min em vortex, e 

centrifugando em seguida, e juntado esse lavado ao sobrenadante. Como o precipitado do 

sangue desproteinizado se apresentou muito compactado, e de difícil ressuspensão aplicando 

apenas o vortéx, foram adicionadas 20 esferas de aço inox de 3 mm de diâmetro antes da 

desproteinização; o que auxiliou em muito na dispersão do precipitado na água acidificada. 

Repetiu-se então a avaliação da recuperação com acréscimo desse procedimento, tanto 

para o sangue quanto para o fígado. Na Tabela 4.29 pode-se observar que as estratégias 

aplicadas favoreceram no aumento da recuperação. Sendo assim incluídas no procedimento do 

método. 
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Tabela 4.29. Recuperação da desproteinização com adição de 50 ng dos analitos a matriz antes 

da desproteinização (n = 3) para as amostras de fígado. Para as amostras de sangue foram 

adicionados 25 ng dos analitos antes da desproteinização (n = 4). 

Analito 

RECUPERAÇÃO 

Fígado Sangue 

% ± σ¹ C.V.% % ± σ¹ C.V.% 

Anfetamina 84,0 ± 1,8 2,1 72,5 ± 2,8 3,8 

Metanfetamina 85,3 ± 3,0 3,5 76,1 ± 2,6 3,4 

Famprofasona 72,8 ± 6,7 2,1 61,7 ± 2,9 4,7 

¹Cálculos foram baseados na razão analito/PI dos extratos. 

²Para a famprofasona o PI usados foi a metanfetamina-D5. 

Em relação ao processo de dispersão enzimática do fígado (Tabela 4.30), ele não afetou 

significativamente a recuperação, sendo considerado satisfatório. 

Tabela 4.30. Recuperação do método de dispersão enzimática/desproteinização/SPE com 

adição de 50 ng dos analitos à matriz antes da dispersão enzimática (n = 3) para as amostras de 

fígado. 

Analito 
Recuperação % 

% ± σ¹ C.V.% 

Anfetamina 80,3 ± 1,4 1,7 

Metanfetamina 76,3 ± 3,3 4,4 

Famprofasona² 65,3 ± 0,6 1,1 

¹Cálculos foram baseados na razão analito/PI dos extratos. 

²Para a famprofasona o PI usados foi a metanfetamina-D5. 

O método final está esquematizado na Figura 4.22, a seguir: 
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Figura 4.22. Fluxograma com todas as etapas do método. 

4.4. VALIDAÇÃO DO MÉTODO DESENVOLVIDO 

4.4.1. Avaliação das interferências e estabilidade no amostrador das amostras pós-preparo 

Após a seleção dos íons dos analitos e dos padrões internos em dez brancos de matriz 

não foram observados, em seus tempos de retenção, picos capazes de interferir na identificação 

e quantificação (Apêndice 7.1). 

Os padrões internos deuterados, também, não apresentaram interferentes na região dos 

analitos, que poderiam ser gerados por estruturas não marcadas com deutério, se apresentando 

como impurezas dos padrões. Assim como os analitos não apresentaram picos na região dos 

padrões internos (Apêndice 7.2). 

A avaliação da supressão/incremento do sinal está demonstrada na Figura 4.23. Os 

valores foram negativos indicando que há supressão, e estão abaixo do limite de 25%, 

adicionalmente o coeficiente de variação percentual (C.V.%) das médias obtidas das amostras, 

também, estão abaixo do limite aceitável de 15%. 

Sangue Fígado 

0,5 g de amostra de 

fígado 

Dispersão 

enzimática com 

colagenase 

Desproteinização com 

Na
3
Cit/AlCl

3
 

Adicionar 0,5 mL de AlCl
3
 e 0,5 mL e Na

3
Cit (ambos 

a 0,7 mol L
-1

), homogeneizar. 

1 mL de 

sangue 

Banho-maria por 15 min a 45 ºC, centrifugar por 10 min a 5000 rpm, recolher o sobrenadante. 

Adicionar ao precipitado 1 mL de HCl a 0,01 mol L
-1

, homogeneizar, centrifugar por 10 min a 

5000 rpm, recolher o 2º sobrenadante e juntar ao 1º. 

Extração por SPE 
Evaporar o eluato sob N

2
 a 37 ºC com 50 µL de 

ácido fórmico a 1% em metanol. Resíduo 
redissolvido em 250 µL de fase móvel (90% de 

solução de ácido fórmico a 0,015% e 10% de 
acetonitrila com 0,015% de ácido fórmico 

1 mL de solução de colagenase com 1600-

1700 CDU mL
-1

, em incubadora a 37 ºC 

por 4 h com agitação de 280 rpm. 

Condicionamento: metanol 
Equilíbrio: água ultrapura 
Lavagem: água, ácido 

fórmico a 100 mmol L
-1

, 

metanol 
Eluição: Acetato de 
Etila/NH

4
OH (95:5) 

Adicionar 1 mL de AlCl
3
 e 1 mL e Na

3
Cit 

(ambos a 0,4 mol L
-1

), homogeneizar. 
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Figura 4.23. Gráficos da avaliação da supressão/incremento das matrizes em estudo. 

Na avaliação de estabilidade no amostrador de injeção, os resultados (Figura 4.24), A 

famprofasona apresentou uma visível queda após 24h, tanto no fígado quanto no sangue, mas 

foi inferior a 10% em ambas matrizes, sendo resultados aceitáveis para o tempo total de 48 h. 

 

 

Figura 4.24. Gráficos da avaliação da estabilidade no amostrador do sistema de injeção a 20ºC. 

4.4.2. Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) 

Um intervalo de concentração entre 5 e 15 ng g-1 foi usado na estimativa do LD e do LQ 

para anfetamina em fígado. No cálculo usando regressão, o valor médio do LD foi estimado em 

1,3 ng g-1. Mas a relação sinal ruído, no nível de concentração mais baixo (5 ng g-1) apresentou 
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valores que variaram de 4 a 7 (Apêndice 7.3 a 7.5). Considerando que o LD deve ser estimado 

numa razão sinal ruído igual ou maior 3, podemos dizer que o LD para a anfetamina está 

estimado em 5 ng g-1. Para a metanfetamina o valor aproximou-se ao da famprofasona e o LD 

foi estimado em 5 ng g-1, utilizando os mesmos critérios aplicados a anfetamina. O LQ foi 

estimado em 5 ng g-1 para os três analitos, pois a imprecisão e inexatidão nesse ponto ficaram, 

no geral, abaixo de 6% e com valores  15 %, respectivamente. 

Igualmente na estimativa do LD no sangue, os mesmos critérios foram aplicados. 

Avaliando o LD para a anfetamina por regressão, obteve-se o valor de 0,6 ng mL-1. O menor 

nível de concentração (1,0 ng mL-1) em relação a S/R apresentou valores que variaram de 6 a 9 

(Apêndice 7.8 a 7.10), indicando que o LD realmente pode ser estimado em 0,6 ng mL-1. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, o LD para a metanfetamina e famprofasona foi estimado em 

1,0 ng mL-1. E para o LQ foi estimado 1,0 ng mL-1 para os três analitos, com valores de 

imprecisão abaixo de 10% e, abaixo de 15% para a inexatidão. 

4.4.3. Linearidade, modelo de calibração e efeito residual (carryover) 

No início da validação foi avaliado o efeito residual com injeções intercaladas de branco 

de amostras (fígado e sangue) entre os três últimos pontos da curva, não foi observado efeito 

residual. 

Avaliando a linearidade das curvas em fígado, o coeficiente de correlação (R) foram 

maior que 0,99 para os três analitos. O mesmo ocorrendo para as curvas em sangue. Mas ao 

aplicar o Teste de Cochran nas curvas do fígado, com todos os pontos e replicatas, a curva da 

anfetamina e da famprofasona mostraram ser heterocedástica, enquanto que a curva da 

metanfetamina foi homocedástica. Observamos que mesmo reduzindo o intervalo de 

concentração entre 5 a 50 ng g-1, tanto para a anfetamina quanto para a famprofasona, o teste 

continuou indicando ser hererocedástica (Tabela 4.31). 

Aplicou-se, então, a transformação logarítmica (logX versus logY) dos dados nos pontos 

da curva da anfetamina e da famprofasona. Isso porque esse tipo de transformação tem sido 

aplicada há muito tempo com sucesso, sendo amplamente usada em análise de regressão (PINO, 

2014). 

Após a transformação logarítmica e aplicando a análise das variâncias, as curvas se 

apresentaram homocedástica (Tabela 4.31). 
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Tabela 4.31. Valores de Ccalculado e Ccrítico para o Teste de Cochran, para k = 10 e n = 5, para as 

curvas em fígado. 

 Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Ccalculado sem transformação 0,647 0,296 0,557 

Ccalculado com transformação logarítmica 0,244 - 0,302 

Ccrítico 0,331 

Com a matriz sangue seguiu-se as mesmas etapas. Na avaliação da homogeneidade das 

variâncias, as curvas dos três analitos foram heterocedásticas, mesmo reduzindo para os seis 

primeiros pontos da curva. Então aplicou-se a mesma transformação feitas para as curvas 

heterocedásticas em fígado. Analisando a homogeneidade das variâncias, todas após a 

transformação ficaram homocedástica (Tabela 4.32). 

Tabela 4.32. Valores de Ccalculado e Ccrítico para o Teste de Cochran, para k = 11 e n = 5, para as 

curvas em sangue. 

 Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Ccalculado sem transformação 0,524 0,404 0,507 

Ccalculado com transformação logarítmica 0,263 0,306 0,232 

Ccrítico 0,308 

Com a definição do modelo de calibração, foi definida a faixa de trabalho, 

arbitrariamente, para cada analito em cada matriz, conforme demonstrado na Tabela 4.33, para 

os ensaios subsequentes. 

Tabela 4.33. Faixa de concentração dos analitos arbitrada em cada matriz. 

Matriz 
Analitos 

Anfetamina Metanfetamina Famprofasona 

Fígado (ng g-1) 5 a 200 5 a 150 5 a 150 

Sangue (ng mL-1) 1 a 40 1 a 40 1 a 50 
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4.4.4. Avaliação da precisão e exatidão das amostras controle 

A avaliação da precisão e da exatidão foram consideradas satisfatórias dentro dos 

parâmetros previamente estabelecidos, ficando todos os valores abaixo de 15 %. (Tabela 4.34) 

Tabela 4.34. Avaliação da precisão e exatidão dos três analitos nas duas matrizes de estudo. 

M
A

T
R

IZ
 

ANALITO 
Níveis de 

concentração 

PRECISÃO (CV%) EXATIDÃO 

(erro relativo %) Repetibilidade Precisão 

intermediária 1º dia 2º dia 3º dia 1º dia 2º dia 3º dia 

F
ÍG

A
D

O
 

Anfetamina 7,5 ng g-1 5,8 3,2 2,3 4,0 8,1 6,8 -2,7 

 75 ng g-1 4,0 3,1 2,9 4,4 0,6 -5,3 1,6 

 175 ng g-1 1,6 3,4 2,1 2,9 -5,2 1,6 -1,5 

Metanfetamina 7,5 ng g-1 5,5 3,5 2,5 3,7 0,1 -0,1 0,5 

 75 ng g-1 5,7 3,9 3,0 4,2 -1,9 -0,3 0,7 

 125 ng g-1 0,5 2,0 2,1 7,7 -2,5 13,4 0,1 

Famprofasona 7,5 ng g-1 3,2 2,7 2,6 2,9 -10,0 -13,0 -2,3 

 75 ng g-1 4,4 2,4 3,0 4,5 -0,5 1,5 -6,4 

 125 ng g-1 4,3 2,1 2,7 5,4 1,1 4,7 -6,0 

S
A

N
G

U
E

 

Anfetamina 3 ng mL-1 3,7 2,5 2,6 3,4 3,5 0,8 5,4 

 15 ng mL-1 2,8 1,2 2,4 2,1 0,4 -0,1 0,6 

 30 ng mL-1 2,6 2,0 2,5 2,5 -4,8 -2,4 -5,1 

Metanfetamina 3 ng mL-1 2,1 1,6 2,3 2,9 5,7 1,2 1,7 

 15 ng mL-1 2,0 2, 3,1 2,8 -2,5 0,2 0,1 

 30 ng mL-1 1,3 1,8 2,8 3,5 -2,4 -9,0 -3,2 

Famprofasona 4 ng mL-1 2,9 10,4 1,6 6,6 -2,2 -7,0 -0,7 

 20 ng mL-1 2,8 2,5 2,3 2,8 -3,3 -0,4 -0,2 

 40 ng mL-1 2,7 2,9 2,7 2,5 0,2 0,0 -0,1 

4.4.5. Aplicação em amostras real. 

A metodologia desenvolvida foi aplicada a amostras de fígado e sangue. 
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Tabela 4.35. Valores de concentração de cada analito nas matrizes analisadas. 

ANALITO 

MATRIZ 

Fígado Sangue 

Concentração 

(ng g-1) 
CV % 

Concentração 

(ng mL-1) 
CV % 

Anfetamina 16,7 10,0 11,3 3,5 

Metanfetamina 24,3 5,6 3,9 5,2 

Famprofasona 9,3 5,7 1,3 5,1 

Os valores de concentração apresentados na Tabela 4.36, são preliminares, pois por 

questões operacionais não foi possível envolver mais animais ao experimento. Mas pode-se 

observar que no sangue as concentrações de metanfetamina e famprofasona estão inferiores à 

de anfetamina. Provavelmente por apresentar uma maior lipossolubilidade, a metanfetamina e 

famprofasona estejam mais distribuídas nos tecidos. Vale ressaltar que no único trabalho 

encontrado na literatura que envolve outras matrizes além de urina, com administração de 

famprofasona, os autores apenas dosaram a metanfetamina no plasma (OH et al., 1992). 

Em relação às concentrações encontradas no fígado, assim como no sangue, não há 

parâmetros para avaliarmos esses resultados com amostras de um único indivíduo, mas é de 

surpreender que a famprofasona apresente uma concentração baixa, com o abate do animal após 

2 h de administração da medicação. Há a possibilidade do tempo gasto para a evisceração ter 

contribuído para isso. 
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5. CONCLUSÕES 

Foi desenvolvido e aplicado um método para determinação de anfetamina, 

metanfetamina e famprofasona em amostras de fígado e sangue por HPLC-MS. A interferência 

gerada pelo padrão deuterado da metanfetamina não permitiu usar a espectrometria sequencial. 

Para as amostras de fígado, o método envolve três etapas de pre-tratamento: dispersão 

enzimática do tecido, desproteinização e extração por SPE, enquanto para as amostras de 

sangue, as etapas de pre-tratamento envolvem a desproteinização e a extração por SPE. 

Antes da otimização da dispersão enzimática foi necessário desenvolvimento de um 

método simples e rápido para quantificar o colágeno, e assim avaliar a eficiência da dispersão 

aplicando hidrólise alcalina. O método desenvolvido tem um tempo de execução muito menor 

do que outros rotineiramente utilizados, além de dispensar a etapa de filtração. Na validação 

constatou-se equivalência entre o método com hidrólise alcalina e o método com hidrólise ácida 

preconizado pela AOAC, apresentando como vantagem, a diminuição de tempo de hidrólise de 

16 h para 40 min, isto é, uma redução de aproximadamente 96% no tempo de reação. O 

procedimento mostrou-se adequado ao controle do processo de dispersão enzimática proposto, 

como também apresenta a vantagem de ser aplicável em qualquer laboratório com 

instrumentação básica de baixo custo. 

No desenvolvimento da dispersão enzimática do tecido hepático, foram consideradas as 

dificuldades operacionais no preparo das amostras, como os recipientes de dispersão que se 

adequassem as etapas do processo, como pesagem da amostra e centrifugação. Foram avaliadas 

as variáveis potencialmente relevantes sobre a eficiência como pH, agitação, concentração da 

enzima e a estratégia de usar esferas em aço inox para contribuir no rompimento da trama do 

tecido. O procedimento otimizado de favoreceu o uso de pequenas quantidades de amostras 

sem as perdas que geralmente ocorre nos processos de trituração ou moagem. 

As condições para desproteinização das amostras de fígado foram ajustadas a partir das 

condições avaliadas nas amostras de sangue no estudo do projeto “Desproteinizantes catiônicos 

e aniônicos e seu emprego na preparação de amostras de sangue com finalidade forense” 

(SPINELLI et al., 2012). Nesse processo a concentração e o volume dos agentes 

desproteinizantes foram ajustados, e a remoção de proteína variou entre 91 e 95%, para o sulfato 

de zinco e a mistura de cloreto de alumínio-citrato de sódio, respectivamente. Seguida a 
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desproteinização, a extração por SPE foi otimizada, onde foi selecionado o agente 

desproteinizante composto pela mistura cloreto de alumínio-citrato de sódio por apresentar 

maior recuperação, principalmente em relação a famprofasona tanto para amostra sangue 

quanto para amostra de fígado. 

A validação foi baseada no protocolo da SWGTOX, com calibradores contendo os três 

analitos na mesma concentração. Para o fígado os resultados foram satisfatórios, com limites 

de detecção e de quantificação estimados em 5 ng g-1 para os três analitos. Os dados das curvas 

analíticas da metanfetamina apresentaram homocedasticidade, e a faixa de trabalho ficou 

estabelecida no intervalo de concentração entre 5–150 ng g-1, mas os dados da anfetamina e da 

famprofasona apresentaram heterocedasticidade. Aplicou-se então a transformação logX e 

logY no intervalo de concentração de 5–200 ng g-1 e 5–150 ng g-1, para a anfetamina e 

famprofasona respectivamente. Fazendo a análise de variância após a transformação, ambas 

apresentaram homocedasticidade. Na avaliação da precisão, por meio da repetibilidade e 

precisão intermediária, os três níveis de concentração apresentaram coeficientes de variação 

menores que 6% e valores de erro relativo menores que 8% para os três analitos. Para a exatidão, 

os três níveis apresentam valores inferiores a 14% para os três analitos. 

Para o sangue os resultados também foram satisfatórios, com limites de detecção 

estimados em 0,6 ng mL-1 para a anfetamina, e 1,0 ng mL-1 para a metanfetamina e 

famprofasona. O limite de quantificação ficou estimado em 1 ng mL-1, para todos os analitos. 

Os dados das curvas analíticas dos três analitos apresentaram heterocedasticidade, sendo 

necessário fazer a mesma transformação aplicada nas curvas de fígado. A transformação foi 

aplicada no intervalo de concentração de 1–40 ng mL-1 para a anfetamina e metanfetamina, e 

de 1–50 ng mL-1 para a famprofasona. Fazendo a análise de variância após transformação, 

apresentaram homocedasticidade. E na precisão, os três níveis de concentração apresentaram 

coeficientes de variação abaixo de 11%, e os valores de erro relativos menores que 7% para os 

três analitos. Na exatidão nos três níveis apresentaram valores abaixo de 10% para os três 

analitos.  

A aplicação do método em amostras reais mostrou a necessidade de realizar o teste em 

mais alguns indivíduos, para ter mais convicção das razões dos analitos encontradas nessas 

matrizes. 
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7. APÊNDICES 

7.1. EXEMPLOS DE CROMATOGRAMAS DE BRANCOS DE MATRIZ COM SELEÇÃO DOS ÍONS 

F
ÍG

A
D

O
 

 

 

 

S
A

N
G

U
E

 

 

 

 

 

 

Anfetamina 

tR: 2,95 

Anfetamina-D5 

tR: 2,97 

Metanfetamina 

tR: 3,21 

Metanfetamina-D5 

tR: 3,23 

Famprofasona 

tR: 6,41 

Anfetamina 
tR: 2,95 

Anfetamina-D5 
tR: 2,97 

 

Metanfetamina 
tR: 3,21 

Metanfetamina-D5 
tR: 3,23 

Famprofasona 
tR: 6,41 

 



- 163 - 

7.2. CROMATOGRAMA DE MATRIZES FORTIFICADAS COM SELEÇÃO DE ÍONS. 

FÍGADO SANGUE 
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7.3. FÍGADO: CURVA A 

MASSA 

(g) 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

0,498 5,0 1659 6 1970 3 5,0 6628 2 27065 30616 0,061 0,064 0,245 0,216 

0,501 5,0 1626 4 2166 2 5,0 6525 1 27750 31554 0,059 0,069 0,235 0,207 

0,500 10,0 3902 8 4064 10 10,0 14535 6 28975 29345 0,135 0,138 0,502 0,495 

0,498 10,0 4126 7 3867 8 10,0 14394 9 31321 29696 0,132 0,130 0,460 0,485 

0,496 15,0 5126 14 6474 14 15,0 22647 11 28012 32716 0,183 0,198 0,808 0,692 

0,501 15,0 4788 19 6136 10 15,0 21665 9 27518 31882 0,174 0,192 0,787 0,680 

0,502 20,0 6883 14 8086 11 20,0 27222 11 26731 30463 0,257 0,265 1,018 0,894 

0,505 20,0 6726 18 7475 20 20,0 29870 14 27536 29786 0,244 0,251 1,085 1,003 

0,502 25,0 8509 28 10571 65 25,0 37883 18 28115 32022 0,303 0,330 1,347 1,183 

0,503 25,0 7826 23 9338 57 25,0 33129 25 25361 29014 0,309 0,322 1,306 1,142 

0,505 50,0 15357  19161  50,0 68531  25711 29777 0,597 0,643 2,665 2,301 

0,505 100,0 31932  37442     25224 29163 1,266 1,284   

0,497 150,0 48628  55299  150 185634  25786 28871 1,886 1,915 7,199 6,430 

0,497 200,0 65361  71651     24651 27518 2,651 2,604   

0,500 250,0 78889  83000  250 245308  25651 28699 3,075 2,892 9,563 8,548 

0,501      350 404434  24980 28014   16,190 14,437 

0,500      450 406625  23188 26157   17,536 15,546 

 



165 

7.4. FÍGADO: CURVA B 

MASSA 

(g) 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

0,498 5,0 1796 5 1897 4 5,0 7037 2 26541 29280 0,068 0,065 0,265 0,240 

0,500 5,0 1594 6 1929 8 5,0 6641 1 26587 30536 0,060 0,063 0,250 0,227 

0,495 10,0 3713 13 3611 16 10,0 13518 6 26782 27544 0,139 0,131 0,505 0,443 

0,503 10,0 3634 12 3420 13 10,0 12813 9 24391 27171 0,149 0,126 0,525 0,472 

0,500 15,0 4918 15 5814 17 15,0 21258 11 25464 27524 0,193 0,211 0,835 0,772 

0,502 15,0 4614 13 5043 18 15,0 19835 9 24056 27965 0,192 0,180 0,825 0,709 

0,495 20,0 6665 20 7382 19 20,0 24529 11 25357 28704 0,263 0,257 0,967 0,855 

0,497 20,0 5877 15 6854 19 20,0 22811 14 23478 27499 0,250 0,249 0,972 0,830 

0,502 25,0 7755 31 9826 32 25,0 33142 18 26524 30561 0,292 0,322 1,250 1,084 

0,497 25,0 7594 19 8783 28 25,0 30005 25 24767 27109 0,307 0,324 1,211 1,107 

0,498 50,0 14477  16921  50,0 60916  24464 27752 0,592 0,610 2,490 2,195 

0,504 100,0 30855  33886     25979 27582 1,188 1,229   

0,499 150,0 44340  50847  150 157013  24615 27518 1,801 1,848 6,379 5,706 

0,498 200,0 61244  67232     25634 27114 2,389 2,480   

0,502 250,0 70782  79715  250 234881  25852 26495 2,738 3,009 9,086 8,865 

0,499      350 319654  24431 26154   13,084 12,222 

0,502      450 389960  23544 25256   16,563 15,440 
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7.5. FÍGADO: CURVA C 

MASSA 

(g) 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

0,497 5,0 1573 7 1990 6 5,0 7081 2 24632 28954 0,064 0,069 0,287 0,245 

0,499 5,0 1601 5 1912 8 5,0 6771 1 24471 28502 0,065 0,067 0,277 0,234 

0,504 10,0 3222 7 3996 16 10,0 13661 6 23666 28942 0,136 0,138 0,577 0,479 

0,503 10,0 3521 13 3625 15 10,0 12576 9 23983 29324 0,147 0,124 0,524 0,429 

0,500 15,0 4607 12 5507 26 15,0 19273 11 22728 28982 0,203 0,190 0,848 0,665 

0,497 15,0 4326 15 5543 31 15,0 17137 9 23307 28451 0,186 0,195 0,735 0,602 

0,498 20,0 5819 18 7139 31 20,0 25394 11 22416 27470 0,260 0,260 1,133 0,924 

0,501 20,0 6003 21 7930 42 20,0 25850 14 23984 29031 0,250 0,273 1,078 0,890 

0,504 25,0 6153 17 8511 33 25,0 25829 18 22128 26359 0,278 0,323 1,167 0,980 

0,495 25,0 6909 21 9221 48 25,0 30406 25 23431 29340 0,295 0,314 1,298 1,036 

0,498 50,0 11814  16123  50,0 54064  22122 25007 0,534 0,645 2,444 2,162 

0,505 100,0 27098  34894     23289 25052 1,164 1,393   

0,495 150,0 34128  45937  150 140677  20847 23172 1,637 1,982 6,748 6,071 

0,500 200,0 44751  58253     21044 23271 2,127 2,503   

0,500 250,0 58059  70787  250 240802  19952 23534 2,910 3,008 12,069 10,232 

0,498      350 302148  19616 23476   15,403 12,871 

0,500      450 421926  18982 23367   22,228 18,056 
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7.6. FÍGADO: CURVA D 

MASSA 

(g) 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

0,497 5,0 1672 5 1877 8 5,0 6381 5 23388 25788 0,071 0,073 0,273 0,247 

0,502 10,0 3406 7 2764 13 10,0 10983 9 23884 22116 0,143 0,125 0,460 0,497 

0,498 15,0 4730 14 4753 17 15,0 18303 14 22978 23984 0,206 0,198 0,797 0,763 

0,498 20,0 6329 17 6478 19 20,0 25896 19 24096 25673 0,263 0,252 1,075 1,009 

0,499 25,0 7458 23 8275 21 25,0 31032 23 25031 26269 0,298 0,315 1,240 1,181 

0,502 50,0 13883  16602  50,0 84170  22886 25596 0,607 0,649 3,678 3,288 

0,504 100,0 29963  33407     25107 25498 1,193 1,310   

0,502 150,0 42365  44694  150,0 157108  23809 23851 1,779 1,874 6,599 6,587 

0,501 200,0 57119  55712     22731 21574 2,513 2,582   

0,500 250,0 69243  64434  250,0 220330  24066 21185 2,877 3,041 9,155 10,400 

0,495      350,0 342079  21749 20336   15,728 16,821 

0,505      450,0 406170  20342 22239   19,967 18,264 
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7.7. FÍGADO: CURVA E 

MASSA 

(g) 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

0,503 5,0 1554 5 1684 10 5,0 5713 6 23028 24028 0,067 0,070 0,248 0,238 

0,498 10,0 3467 7 3204 15 10,0 11842 9 23870 24570 0,145 0,130 0,496 0,482 

0,498 15,0 4762 16 4561 19 15,0 18389 12 25162 23762 0,189 0,192 0,731 0,774 

0,497 20,0 5142 20 6261 25 20,0 23266 17 24039 23039 0,214 0,272 0,968 1,010 

0,498 25,0 6954 24 8169 32 25,0 28246 19 23761 24861 0,293 0,329 1,189 1,136 

0,505 50,0 13145  15522  50,0 54308  21949 23767 0,599 0,653 6,075 2,285 

0,500 100,0 28976  34390     23767 25649 1,219 1,341   

0,501 150,0 39234  39077  150,0 133343  21837 20437 1,797 1,912 9,359 6,525 

0,495 200,0 50997  48785     23149 19149 2,203 2,548   

0,501 250,0 64420  61919  250,0 204371  22171 21171 2,906 2,925 13,009 9,653 

0,496      350,0 288422  20943 21943   13,772 13,144 

0,496      450,0 372972  20403 21645   18,280 17,231 
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7.8. SANGUE: CURVA A 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

1,0 654 7 726 4 1,0 1594 2 5344 6442 0,122 0,113 0,298 0,247 

1,0 576 7 762 3 1,0 1655 3 5159 6411 0,112 0,119 0,321 0,258 

2,5 1061 10 1469 6 2,5 3897 9 5307 6859 0,200 0,214 0,734 0,568 

2,5 1091 11 1387 5 2,5 3848 8 5102 5875 0,214 0,236 0,754 0,655 

5,0 2688 40 4157 12 5,0 9840 10 6192 8055 0,434 0,516 1,589 1,222 

5,0 2860 38 3948 10 5,0 9420 10 6560 8009 0,436 0,493 1,436 1,176 

7,5 4118 48 5429 16 7,5 13557 15 6197 7161 0,665 0,758 2,188 1,893 

7,5 4234 43 5611 23 7,5 13012 14 6296 7508 0,672 0,747 2,067 1,733 

10,0 5133 110 7111 30 10,0 18852 31 5483 7448 0,936 0,955 3,438 2,531 

10,0 5602 109 7900 34 10,0 20428 38 5957 7701 0,940 1,026 3,429 2,653 

15,0 7544  10221  15,0 27296  5748 7437 1,312 1,374 4,749 3,670 

20,0 10134  13440  20,0   5755 6766 1,761 1,986   

     25,0 43150  5810 6792   7,427 6,353 

40,0 20405  27160  40,0   5755 6766 3,351 3,723   

     50,0 84492  6003 6896   14,075 12,252 

60,0 31721  41506  60,0   6246 6845 5,079 6,064   

80,0 41521  54361  80,0   6171 6802 6,728 7,992   

100,0 52633  66281  100,0 180760  6163 6632 8,540 9,994 29,330 27,256 

     150,0 246527  5750 6573   42,874 37,506 

     250,0 339010  5833 5791   58,119 58,541 
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7.9. SANGUE: CURVA B 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

1,0 674 8 934 6 1,0 2052 6 5483 7414 0,123 0,126 0,374 0,277 

1,0 439 9 539 5 1,0 1503 6 4675 5808 0,094 0,093 0,321 0,259 

2,5 1247 19 1746 11 2,5 4184 11 5695 6736 0,219 0,259 0,735 0,621 

2,5 1263 27 2012 8 2,5 3829 8 5735 6859 0,220 0,293 0,668 0,558 

5,0 2816 24 3769 13 5,0 8344 15 6093 6982 0,462 0,540 1,369 1,195 

5,0 2670 29 3824 11 5,0 8602 16 5700 6953 0,468 0,550 1,509 1,237 

7,5 4261 66 5730 15 7,5 14953 18 5864 7385 0,727 0,776 2,550 2,025 

7,5 4700 54 5902 27 7,5 15052 19 6162 7660 0,763 0,770 2,443 1,965 

10,0 5639 44 7750 28 10,0 18062 18 5888 7727 0,958 1,003 3,068 2,338 

10,0 5624 119 7654 36 10,0 18435 22 5733 7521 0,981 1,018 3,216 2,451 

15,0 7609  9935  15,0 27401  5683 6709 1,339 1,481 4,822 4,084 

20,0 11607  15326     6122 7388 1,896 2,074   

     25,0 45239  6058 6741   7,468 6,711 

40,0 21134  27116     5674 6446 3,725 4,207   

     50,0 90115  6042 7200   14,915 12,516 

60,0 34778  45234     5866 7026 5,929 6,438   

80,0 43571  55321     6036 6365 7,219 8,691   

100,0 55474  69368  100,0 183447  6130 6472 9,050 10,718 29,926 28,345 

     150,0 224408  5719 6019   39,239 37,283 

     250,0 359232  5759,0 6196   62,377 57,978 
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7.10. SANGUE: CURVA C 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

1,0 823 6 806 5 1,0 1461 3 6141 6473 0,134 0,125 0,238 0,226 

1,0 642 8 864 5 1,0 1796 2 5667 6514 0,113 0,133 0,317 0,276 

2,5 1054 13 1361 7 2,5 3691 6 5174 6485 0,204 0,210 0,713 0,569 

2,5 1195 13 1497 6 2,5 2814 7 5629 6571 0,212 0,228 0,500 0,428 

5,0 2261 41 3025 11 5,0 7546 8 5445 6457 0,415 0,468 1,386 1,169 

5,0 2598 39 3612 12 5,0 8784 8 6119 6971 0,425 0,518 1,436 1,260 

7,5 3621 52 4197 15 7,5 10600 15 4994 5817 0,725 0,722 2,123 1,822 

7,5 3591 54 4778 14 7,5 9950 16 5261 6163 0,683 0,775 1,891 1,614 

10,0 4347 71 5489 25 10,0 14909 21 4709 5513 0,923 0,996 3,166 2,704 

10,0 4850 84 6097 30 10,0 15217 40 5062 5772 0,958 1,056 3,006 2,636 

15,0 6643  8133  15,0 21317  5001 6280 1,328 1,295 4,263 3,394 

20,0 8778  10792     5177 5496 1,696 1,964   

     25,0 38570  5349 6143   7,211 6,279 

40,0 16648  22329     4691 5738 3,549 3,891   

     50,0 67174  4695 5398   14,308 12,444 

60,0 27927  34495     5504 5742 5,074 6,007   

80,0 35115  43473     5057 5374 6,944 8,090   

100,0 48615  58317  100,0 148643  5788 5716 8,399 10,202 25,681 26,005 

     150,0 214473  5238 5605   40,946 38,265 

     250,0 287444  4985 5025   57,662 57,203 
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7.11. SANGUE: CURVA D 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

1,0 635 6 772 5 1,0 1476 4 4967 6024 0,128 0,128 0,297 0,245 

2,5 1152 14 1579 9 2,5 3451 7 5590 6611 0,206 0,239 0,617 0,522 

5,0 2649 22 3723 12 5,0 8306 13 5813 6790 0,456 0,548 1,429 1,223 

7,5 4088 30 5075 14 7,5 12189 18 6097 6545 0,670 0,775 1,999 1,862 

10,0 5199 41 6923 35 10,0 17075 23 5519 6597 0,942 1,049 3,094 2,588 

15,0 7265  9430  15,0 26249  5502 6917 1,320 1,363 4,771 3,795 

20,0 10173  13186     5720 6634 1,778 1,988 0,000 0,000 

     25,0 37130  5113 5778   7,262 6,426 

40,0 19396  25535     5590 6352 3,470 4,020   

     50,0 71956  5046 5837   14,260 12,328 

60,0 31475  40412     5698 6697 5,524 6,034   

80,0 40069  51052     5786 6468 6,925 7,893   

100,0 52241  61655  100,0 159313  5899 5937 8,856 10,385 27,007 26,834 

     150,0 198942  5018 5189   39,646 38,339 

     250,0 288583  4916 4823   58,703 59,835 
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7.12. SANGUE: CURVA E 

CONC 

(ng g-1) 

ANFETAMINA METANFETAMINA CONC 

(ng g-1) 

FAMPROFASONA ANFTD5 METD5 RAZÃO 

AREA S/R AREA S/R AREAS S/R AREA AREA Anfet Metanf Famp1 Famp2 

1,0 644 6 657 6 1,0 1485 5 5183 5388 0,124 0,122 0,287 0,276 

2,5 1089 15 1492 9 2,5 3330 9 5125 5387 0,212 0,277 0,650 0,618 

5,0 2586 23 2718 13 5,0 8032 12 5550 5135 0,466 0,529 1,447 1,564 

7,5 4043 36 4289 22 7,5 9891 15 5482 5759 0,738 0,745 1,804 1,717 

10,0 5115 46 5873 33 10,0 14978 20 5139 5825 0,995 1,008 2,915 2,571 

15,0 7426  7351  15,0 23017  5612 5691 1,323 1,292 4,101 4,044 

20,0 9192  9980     5380 5051 1,709 1,976 0,000 0,000 

     25,0 33611  4673 5137   7,193 6,543 

40,0 18891  19789     5370 5164 3,518 3,832   

     50,0 71931  4973 5770   14,464 12,466 

60,0 31352  33188     5408 5363 5,797 6,188   

80,0 37343  43144     5216 5203 7,159 8,292   

100,0 50044  60552  100,0 150586  5593 5937 8,948 10,199 26,924 25,364 

     150,0 207090  5198 5489   39,840 37,728 

     250,0 302564  5053 5182   59,878 58,387 
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8. ANEXO: DOSAGEM DE ATIVIDADE ENZIMÁTICA POR CDU 
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