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RESUMO

Para este trabalho foi desenvolvido um sistema SPME para extração e análise
direta

de

Cocaína,

Dietilamida

do

Ácido

Lisérgico

(LSD),

[3,4

–

Metilenodioximetanfetamina] (MDMA) e Metanfetamina (MA) por espectrometria de
massas (MS) em uma fonte de ionização Probe Electrospray Ionization Mass
Spectrometry (PESI-MS). Fibras de polipirrol (PPy) foram eletrodepositadas em um
fio de platina, essas fibras foram submetidas à extração de drogas em fluidos
biológicos empregando os princípios da SPME. Após a extração, o fio de platina
contendo o revestimento de PPy foi posicionado na entrada do espectrômetro de
massas, uma diferença de potencial (ddp) foi aplicada ao fio e com auxílio de uma
solução de metanol (0,1% de ácido fórmico), observou-se a dessorção e detecção
dos analitos previamente extraídos.
Parâmetros como o número de ciclos de eletrodeposição e pH de extração foram
avaliados. O método se mostrou linear na faixa de concentração do LOQ a 500 ng.L1

(ppb). Os valores de LOQ variaram de 2 ng.L-1 a 10 ng.L-1. A precisão inter-dias

do método foi avaliada e mostrou valores entre 0,8 a 9,6% com exatidão de -0,6 a
13,7%. A precisão intra-dias apresentou valores de 1,7 a 10,8% com exatidão de 2,4 a 14.0%. A recuperação do método também foi avaliada e apresentou valores
de 97,6 a 114,0%.
O método proposto apresenta-se como alternativa promissora para rápida
extração e análise direta sem a realização de procedimentos dispendiosos e
laboriosos, com precisão e exatidão dentro dos parâmetros propostos pela ANVISA.

xvi

ABSTRACT

In this study, we developed a solid phase microextraction (SPME) method to
extract Cocaine, Lisergic Acid Diethylamide (LSD), Methamphetamine (MA) and [3,4
– Methylenedioxymethamphetamine] (MDMA), which allowed the direct analysis by
MS in a Probe Electrospray Ionization Mass Spectrometry (PESI-MS). PPy fibers
were deposited on a platinum wire. These fibers were subjected to drug extraction
from biological fluids employing SPME principles. After that, the coated platinum wire
was positioned in front of the MS and then a high voltage (HV) was applied on it. At
the same time, methanol (formic acid 0,1%) was used to assist the analytes
desorption, ionization, and detection.
Parameters as number of cycles in electrochemical process, pH, temperature of
extraction and matrix effect were evaluated. The coated PESI-MS method presented
linearity in a concentration range from the limit of quantification (LOQ) to 500 ng.L-1
(ppb). The LOQ values ranged from 2 ng.L-1 to 10 ng.L-1. The interday precision
presented values from 0.8 to 9.6% with accuracy ranging from -0.6 to 13.7%. The
intraday precision obtained values varied from 1.7 to 10.8% with accuracy ranging
from -2.4 to 14.0%. The absolute recovery was also evaluated and presented values
from 97.6 to 114.0%.
The proposed method is a promising alternative to fast sampling and analysis for
avoiding laborious process, and for showing precision and accuracy according to the
values proposed by ANVISA.
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INTRODUÇÃO
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1. INTRODUÇÃO
O Escritório da Organização das Nações Unidas para Drogas e Crimes, do inglês
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODOC) faz um levantamento anual
a respeito do tráfico de drogas e atividades ilícitas relacionadas às mesmas, o World
Drug Report (WDR). Esse relatório é publicado referente as atividades ilícitas de
dois anos anteriores à publicação, por exemplo: o relatório publicado em 2015 é
referente aos dados do ano de 2013, o de 2016 é referente a 2014, e assim por
diante.
De acordo com o WDR de 2015, para se ter uma ideia a respeito da quantidade
de usuários de drogas, de um total de 243 milhões de pessoas, 1 a cada 20 pessoas
com idades entre 15 e 64 anos, já usaram alguma droga ilícita. Desses, 1 em cada
10 sofrem com algum tipo de desordem decorrente do uso de drogas. Em outras
palavras, cerca de 27 milhões de pessoas são usuários problemáticos, essa
quantidade equivale à população inteira de um país como a Malásia, que possui leis
antidrogas extremamente rígidas. E esses dados se tornam ainda mais alarmantes
quando aproximadamente metade da população de usuários problemáticos (12,19
milhões), são usuários de droga injetáveis e estima-se que 1,65 milhões vivem com
o vírus HIV (WDR, 2015).
Genericamente, as drogas podem ser classificadas como lícitas ou ilícitas. As
drogas lícitas são aquelas que possuem sua fabricação, comércio e uso legalizados,
é o caso da nicotina, cafeína, álcool. As drogas ilícitas são as que tem nenhum tipo
de legalização, tornando-se proibido a fabricação, comércio e uso das drogas e de
seus derivados, como o caso da cocaína, as anfetaminas e cannabis. Porém, de
acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), não há uma distinção entre
drogas lícitas e ilícitas, o termo ilícito é usado para descrever drogas que são
internacionalmente controladas, podendo ou não ter aplicações médicas lícitas, mas
que podem possuir a produção, tráfico e consumo ilícito (UNODOC, 2017).
As drogas podem ser classificadas de várias maneiras, dependendo da sua
origem e efeito. Podem ser de ocorrência natural, semissintéticas (manipulações
químicas de substâncias extraídas de materiais naturais), e sintéticas (totalmente
2

criadas em laboratório). São classificadas em opiatos, depressores do sistema
nervoso central (SNC), estimulantes do SNC, alucinógenos e cannabis (UNODOC,
2017).
Os opiáceos é um nome genérico dado para drogas de ocorrência natural
derivadas da flor do ópio (Papaver somniferum), como o ópio, morfina, codeína. Já
a heroína e opioides são substâncias semissintéticas; e a metadona, petidina e
fentanil são totalmente sintéticas. Esta última classe de drogas afeta o SNC e são
usados terapeuticamente como analgésicos, supressores de tosse e diarreia; em
uso não medicinal, são utilizados como euforizantes e agentes contra ansiedade,
tédio, dor física e emocional (UNODOC, 2017).
Os depressores do SNC incluem os barbitúricos, depressores barbitúricos e as
benzodiazepinas. Estes compostos são terapeuticamente utilizados como
analgésicos e anticonvulsivos, no tratamento de tensão, ansiedade, insônia e
doenças mentais (UNODOC, 2003).
A classe dos estimulantes do SNC inclui drogas de ocorrência natural, como a
coca derivada da planta Erythroxylum coca, Khat (Catha edulis) e sementes de
Bétele (Piper betle), que são drogas que não estão sob controle internacional;
produtos derivados da coca, como a cocaína, pasta-base e crack; e substâncias
sintéticas

como

as

anfetaminas,

exemplificadas

pelo

Ecstasy

[3,4

–

Metilenodioximetanfetamina] (MDMA) e pela Metanfetamina (MA). Podem ser
utilizados como analgésicos, anorexígenos, no tratamento de narcolepsia e déficit
de atenção em crianças. O uso não terapêutico tem finalidade de elevar o humor,
superar a fatiga e melhorar o desempenho em atividades (UNODOC, 2003). Suas
representações estruturais estão apresentadas na Figura 1.
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Figura 1. Representação estrutural de drogas estimulantes do sistema nervoso central,
como a catinona (a), cocaína (b), MA (c) e MDMA (d).

Os alucinógenos incluem drogas de ocorrência natural, como a psilocibina
(extraída de cogumelos), mescalina (extraída do cacto Lophophora williamsiiI);
drogas semissintéticas como o Lysergic Acid Diethylamide (LSD); e sintéticas como
a fenciclidina (PCP). Possuem raros tratamentos terapêuticos em psiquiatria, e
utilizados ilegalmente como alucinógenos por seus “efeitos psicodélicos”
(UNODOC, 2003). A representação estrutural de algumas das drogas dessa classe
está apresentada na Figura 2.
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Figura 2. Representação estrutural dos alucinógenos psilocibina (a), mescalina (b), LSD (c)
e fenciclidina (d).

A cannabis é de longe a droga mais utilizada no mundo. É principalmente
consumida na forma de maconha (folhas secas da planta Cannabis sativa), hashish
(resina da planta), ou como óleo extraído da planta. O principal psicoativo
encontrado na cannabis é o Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). É consumida na
forma de fumo, muitas vezes misturada ao tabaco, mas podendo também ser
ingerida. A cannabis possui efeitos sedativos e alucinógenos que podem durar
horas (UNODOC, 2003).

1.1. Cocaína
Registros históricos relatando o uso da cocaína precedem há mais de três mil
anos pelos índios dos Andes peruanos. Apenas em 1850 que o atual tipo de cocaína
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foi refinado, e suas propriedades estimulantes chegaram a ser muito apreciadas no
passado (Johanson, 1988 p.13-15).
A cocaína é um alcalóide extraído da Erythroxylon coca, as folhas são prensadas
juntamente com ácido sulfúrico, querosene ou gasolina até a formação de uma
pasta, com até 90% de sulfato de cocaína. Essa pasta é tratada com ácido clorídrico
e produz o cloridrato de cocaína, pó branco e cristalino que pode ser introduzido no
organismo por inalação, ingestão ou injeção.
A cocaína age diretamente no SNC, ampliando os efeitos da norepinefrina, um
neurotransmissor que atua diretamente aumentando a atividade dos neurônios. Em
uma pessoa sã, a norepinefrina atua no neurônio e logo em seguida retorna à célula
nervosa de onde foi liberado, a cocaína atua bloqueando esse retorno, fazendo com
que a norepinefrina fique livre por muito mais tempo no organismo (Johanson, 1988
p.23-30).
1.2. Anfetaminas
As anfetaminas são drogas sintéticas, sendo a primeira sintetizada na
Alemanha, pelo químico Lazar Edeleanu em 1887 (MUAKAD, 2013). Cerca de 40
anos depois, as anfetaminas passaram a ser utilizadas medicinalmente como
brônquio dilatador e para aliviar a fadiga.
As anfetaminas interferem em dois tipos de neurônios no SNC: um deles
transmite impulsos nervosos, liberando dopamina; o outro atua liberando
noradrenalina. Esses dois neurotransmissores atuam em estados mentais como
sono e vigília, apetite e saciedade. A alta concentração desses neurotransmissores
faz com que o usuário fique hiperativo, sendo capaz de exercer várias atividades
por

um

longo

período

de

tempo

sem

sentir

cansaço.

O

[3-4

–

Metilenodioximetanffetamina] (MDMA) e a Metanfetamina (MA) estão entre as
anfetaminas mais utilizadas atualmente (MASUR, 2004 p. 41-45).
Essa classe de drogas foi amplamente utilizada durante as Segunda Guerra
Mundial por todos os países envolvidos, o que trouxe inúmeras consequências
deletérias para soldados e aviadores. Nos Estados Unidos, o uso por parte dos
6

soldados foi autorizado a partir da Guerra da Coréia, e no Japão, operários de
fábricas de munição recebiam elevados suprimentos de anfetaminas com o objetivo
de aliviar o sono, cansaço e desânimo, além de inibir o apetite, trazendo uma falsa
sensação de saciedade (MUAKAD, 2013).
1.3. Dietilamida do Ácido Lisérgico (LSD)
O LSD é um derivado semissintético do ácido lisérgico, um alcalóide encontrado
no fungo Claviceps purpúrea. É comercialmente encontrado na forma de selos,
onde a solução contendo o LSD é borrifada sobre o papel, que por sua vez é
consumido via ingestão.
Foi primeiramente sintetizado pelo químico suíço Albert Hofmann em 1938,
porém apenas 5 anos mais tarde que suas propriedades alucinógenas foram
descobertas, quando Hofmann ingeriu acidentalmente uma pequena quantidade da
droga. Na época seus efeitos eram comparados aos da esquizofrenia (MASUR,
2004 p. 99-104).
O LSD produz efeitos variados dependendo da dosagem e do usuário. As
reações psíquicas são extremamente ricas e variáveis, produzindo às vezes
sensações agradáveis, até mesmo a chamada sinestesia, onde um único estímulo
provoca resposta dupla: um som que adquire forma e cor, por exemplo. Mas
também, às vezes produz sensações desagradáveis, visões de horror e sensações
de deformação externa do próprio corpo (MASUR, 2004 p. 99-104).

1.4. Técnicas de análises
A análise de drogas ilícitas tem ganhado bastante espaço na química forense
atual. Com as frequentes mudanças na legislação, o aumento no número de
fiscalizações policiais e até mesmo como forma de controlar o uso dessas drogas
por parte da população, requerem uma análise mais refinada.
Convencionalmente, são colhidas amostras de urina, cabelo e sangue dos
usuários. Por meio das análises na urina, pode-se constatar o uso ou não da droga,
7

identificando metabólitos específicos dessas substâncias. Por meio do cabelo é
possível ter uma noção da cronologia do uso, onde através das quantidades
encontradas em determinadas regiões do fio, pode-se fazer um mapeamento
cronológico deste uso. E por fim, no sangue se tem as maiores concentrações, tanto
da droga como de seus metabólitos, porém é uma amostragem muito invasiva e o
número de profissionais capacitados para este tipo de amostragem é limitado
(DINIS-OLIVEIRA, R. J. et al., 2010).
Os métodos atuais de análise têm sido, no geral, a cromatografia líquida (do
inglês Liquid Chromatography - LC) ou gasosa (do inglês Gas Chromatography GC) acoplados a um espectrômetro de massas (do inglês Mass Spectrometer - MS).
Como matrizes biológicas são extremamente ricas em compostos endógenos, que
podem ser interferentes para as análises de drogas ilícitas, é necessário um
tratamento prévio da amostra. Na Tabela 1 é possível comparar alguns métodos
recentes de análise de drogas ilícitas em matrizes biológicas.
Tabela 1. Métodos de análises de drogas ilícitas em matrizes biológicas
Matriz

Analito

Técnica
Instrumental

Observações do
método

Referência

Urina

Anfetaminas

ASAP-MS/MS

LOD: 0.10 ng/mL

CREVELIN, E. J.
et al., 2016

Cabelo

Anfetamina,
Cocaína, MDMA

DART-HRMS

LOD: 0.04 ppm

DUVIVIER, W.
F. et al., 2016

Saliva, Urina
e Sangue

Metadona, Cocaína,
MDMA

SALDI-MS

Etapa de
Lavagem

Impressão
digital

MA

LC-MS

Urina e
Sangue

MA, Anfetamina,
Meperidinam
Metadona

GC/MS

F.O

14 drogas

TS-MS

LOD: 20 ng/mL
LOD: 1.5 ng/FS

HF-LPME
UA-LDS-DLLME
LOD: 1ng/mL
-

GUINAN, T. M.
et al., 2015
ZHANG, T. et
al., 2015
MENG, L. et al.,
2015
PIRRO, V. et al.,
2015

Continuação da Tabela 1 na página seguinte.
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Continuação da Tabela 1.
Matriz

Analito

Técnica
Instrumental

Observações
do método
HF-LPME

Plasma,
Urina

Rosiglitazona

HPLC

LOD:0.12 e 0.36
ng/mL

Urina

110 agentes
dopantes

UHPSFCMS/MS

LOD: 0,002 –
15,0 ng/mL

Urina,
Cabelo

MA, Epinefrina,
Metadona

EME-CZE

LOD: 1,51 – 6,06
ng/mL

Urina,
Sangue

Anfetamina, MA

EM-SPME

LOD ≤ 2,0 ng/mL

S/EME

ASAP – Atmospheric Solids Analysis Probe
F.O – Fluido Oral
DART – Direct Analysis in Real Time
HRMS – High Resolution Mass Spectrometry
SALDI – Surface-assisted Laser Desorption
HF-LPME
–
Hollow
Fiber
Liquid-phase
Microextraction
UA-LDS-DLLME – Ultrasound-assisted LowDensity
Solvent
Dispersive
Liquid-Liquid
Microextraction
TS – Touch Spray

Referência
BEN-HANDER, G. M. et
al., 2015
NOVÁKOVÁ, L. et al.,
2015
K. S. HASHEMINASAB, K.
S.; FAKHARI, A. R., 2015
REZAZADEH, M; YAMINI,
Y.; SEIDI, S., 2015

HF-HPLC – Hollow Fiber High Performance Mass
Spectrometry
UHPSFC – Ultra High Performance Supercritical
Fluid Chromatography
EME-CZE – Electromembrane Extraction Capillary
Zone Electrophoresis
S/EME – Surfactant Assisted Electromembrane
Extraction
EM-SPME – Electromembrane Solid Phase
Microextraction

1.5. Microextração em Fase Sólida (SPME)
A amostra é previamente tratada por técnicas como a extração líquido-líquido
(do inglês Liquid-liquid Extraction - LLE), pela extração em fase sólida (do inglês
Solid Phase Extraction – SPE) e extração em Soxhlet, com o objetivo de eliminar o
maior número de compostos endógenos possível e concentrar o analito. Estas
técnicas de preparo de amostras são bastante laboriosas, visto que demandam
bastante tempo, necessitam de várias etapas de extração, o que pode acarretar em
perdas de analitos, grande quantidade de solventes (em sua maioria orgânicos e
tóxicos), o que torna esses métodos difíceis de serem integrados a sistemas
automatizados de LC E GC.
Como forma de contornar as desvantagens das técnicas clássicas de preparo
de amostras, ARTHUR e PAWLISZYN (1990) propuseram a microextração em fase
sólida (do inglês Solid Phase Microextraction – SPME). Esta técnica é constituída
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de um filme fino de fase extratora impregnada em um suporte, que normalmente é
confeccionado em sílica fundida (Figura 3).

Figura 3. Representação do dispositivo de SPME (PAWLISZYN et al., 1990).

O transporte dos analitos para a fase extratora se inicia no momento em que a
fase é posta em contato com a amostra de acordo com o modo de extração SPME
específico, como mostrado na Figura 4, as setas representam o fluxo de transporte
do analito para a fase. Esse transporte é considerado completo quando a
concentração do analito na matriz atinge o equilíbrio de distribuição entre a matriz,
a fase gasosa (caso o sistema seja fechado) e a fase extratora. Portanto, uma vez
que esse equilíbrio é atingido, a quantidade de analito na fase extratora se torna
constante e independe do aumento do tempo de extração (PAWLISZYN, 1997).
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Figura 4. Modos de operação da SPME: extração direta (a), SPME headspace (b), SPME
protegida por membrana (c) (PAWLISZYN, 1997).

Na extração direta a fibra é inserida diretamente na amostra e o analito é
transferido diretamente da matriz para a fase extratora. Neste modo de extração,
normalmente se utiliza de agitação da amostra para garantir o transporte dos
analitos do meio da solução para as vizinhanças da fase extratora. Para amostras
gasosas, a simples convecção do ar é suficiente para garantir rápido equilíbrio, já
para amostras aquosas, são necessárias técnicas de agitação mais eficiente, como
agitação magnética ou por ultrassom (CHAI, M.; PAWLISZYN, J., 1995; MOTLAGH,
S.; PAWLISZYN, J., 1993).
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Na extração em modo headspace, a fase extratora é colocada em contato com
a fase gasosa da amostra. É normalmente utilizada para extração de compostos
voláteis e essa configuração garante a proteção da fase extratora de compostos
interferentes de alto peso molecular presentes na matriz. Este modo também
garante modificações na amostra sem afetar a fibra, como a mudança de pH por
exemplo. Como descrito por PAWLISZYN, 1997, a quantidade de analito extraído
pelo modo direto e pelo modo headspace é o mesmo, desde que o volume de
amostra utilizado na extração seja exatamente igual. Porém, para compostos muito
voláteis pode haver uma diferença significativa entre as quantidades extraídas nos
dois modos apresentados acima.
Existem alguns parâmetros experimentais que afetam diretamente a eficiência
de extração na SPME. Como descrito por PAWLISZYN, 1997, a concentração de
sais e o controle de pH podem aumentar a extração por um princípio muito parecido
com os processos de extração que utilizam solventes. Outro parâmetro muito
importante para a otimização de pH é a temperatura de extração. Altas temperaturas
favorecem a dissociação do analito na matriz, movendo-o então para a fase gasosa,
favorecendo o modo headspace. Contudo, o aumento de temperatura provoca uma
queda no coeficiente de distribuição entre amostra e a fase extratora, resultando em
quantidades menores de analitos extraídos no equilíbrio quando comparado aos
modos que utilizam baixas temperaturas de extração. Então, para prevenir a perda
de sensibilidade, a fase extratora pode ser resfriada simultaneamente enquanto a
amostra é aquecida.
A SPME é amplamente utilizada para extração de antidepressivos (CHAVES, A.
R.; JÚNIOR, G. C.; QUEIROZ, M. E. C., 2009), compostos orgânicos voláteis
polares (ZHANG, Z. et al., 2013), antibióticos (SZULTKA, M. et al., 2010) e analitos
iônicos (WU, J.; MULLETT, W.; PAWLISZYN, J. et al., 2002) e é facilmente acoplada
a sistemas de LC e GC, de modo online e offline.
Por mais que a SPME consiga contornar diversos empecilhos da LLE e da SPE,
a microextração em fase sólida ainda possui algumas limitações. O número de fases
extratoras SPME disponíveis comercialmente é limitado, e em sua maioria não são
14

fases eletricamente condutoras, o que limita as aplicações da técnica para
acoplamento direto no espectrômetro de massas; o suporte em sílica fundida é
extremamente frágil, podendo se quebrar facilmente; e possuem elevado custo de
aquisição. As fases comercialmente disponíveis têm sido o polidimetilsiloxano
(PDMS), o carvão grafitizado (Carboxen), Polidimetilsiloxano-Divinilbenzeno
(PDMS-DVB), poliacrilato (PA), Polietileno glicol e Metoxipolietileno glicol
(Carbowax).

As

representações

estruturais

destas

fases

comercialmente

disponíveis estão representadas na Figura 5.

Figura 5. Representação estrutural do polidimetilsiloxano (a), carboxen (b), poliacrilato (c),
polidimetilsiloxano-divinilbenzeno (d), polietileno glicol (e) e metoxipolietileno glicol (f).

Nesse cenário, o Poli(pirrol) (PPy) surge como uma promissora fase extratora.
O PPy é um polímero condutor, biodegradável que promove diversos tipos de
interações moleculares, tais como: hidrofóbica, π-π (estrutura de coloração
vermelha na Figura 6), dipolo-dipolo, ácido-base, ligação de hidrogênio (estrutura
de coloração verde na Figura 6) e trocas entre polímero e analito. O PPy pode ser
obtido através de síntese química ou eletroquímica.
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Figura 6. Representação estrutural do polipirrol.

A síntese eletroquímica do PPy é amplamente utilizada por permitir sua
deposição em suportes condutores de diversas formas e tamanhos (CHAVES, A.
R.; JÚNIOR, G. C.; QUEIROZ, M. E. C., 2009; ZHANG, Z. et al., 2013; SZULTKA,
M. et al., 2010; WU, J.; MULLETT, W.; PAWLISZYN, J. et al., 2002). A
eletrodeposição permite o depósito de PPy em superfícies metálicas, diminuindo a
fragilidade, presente nas fibras de sílica fundida. A voltametria cíclica tem sido
empregada na eletrodeposição do PPy sobre superfícies condutoras, permitindo o
controle da espessura dos filmes eletrodepositados por meio da variação do número
de ciclos voltamétricos aplicados.

1.6. Espectrometria de massas
Apesar de a SPME ser uma técnica bastante eficiente no preparo de amostras,
ela é uma técnica de extração e necessita de acoplamento com outras técnicas para
separação e detecção dos analitos extraídos.
Neste sentido, como apresentado na tabela 1, as técnicas mais empregadas na
análise de drogas têm sido a LC-MS e GC-MS. Para essas técnicas de análise, é
necessário um preparo de amostra laborioso, e mesmo após esse preparo, o tempo
de análise pode ser longo (ELLEFSEN, K. N. et al., 2016; SCHAFFER, M. et al.,
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2016; MONTESANO, C. et al., 2015). É possível evitar as etapas de separação e
realizar infusão direta no espectrômetro de massas, porém a amostra deve ser
minuciosamente preparada a fim de evitar efeitos de supressão iônica, formação de
adutos e contaminação.
A espectrometria de massas tem sido uma das técnicas mais utilizadas para
identificação e elucidação de compostos (PERCHALSKI, R. J.; WILDER, B. J.;
YOST, R. A., 1982; READING, E. et al., 2016; MEYER, M. R.; MAURER, H. H.,
2012). A alta resolução e sensibilidade da técnica permite a confirmação inequívoca
de compostos.
Existem espectrômetros de massas com diversos tipos de analisadores. Os mais
comuns são o Triplo-quadrupolo, Ion-Trap, Time of Flight (TOF) e Orbitrap. Em
ordem decrescente de resolução, tem-se o Orbitrap, um analisador bastante
sensível com poder de resolução capaz de discriminar razões massa/carga (m/z)
com exatidão até a quinta casa decimal; o TOF, é um equipamento robusto, e
também possui alta resolução; o Ion-Trap e o Triplo-quadrupolo que apesar de
possuírem resolução unitária são amplamente utilizados pelo seu poder de
quantificação (Triplo-quadrupolo) e pela alta performance em experimentos de
espectrometria de massas tandem (MARCH, R. E., 1998).
O espectrômetro de massas é constituído de basicamente 5 componentes
principais (Figura 7). A amostra é introduzida e segue para a fonte de ionização,
esta pode estar ou não sob vácuo. A fonte de ionização tem a função e ionizar os
compostos presentes na amostra, com exceção das fontes análogas ao
Electrospray Ionization Mass Spectrometry (ESI) onde a ionização ocorre
previamente em solução e a fonte de ionização tem o papel de passar íons da
solução para o estado gasoso. O analisador realiza a discriminação dos íons em
função de sua razão m/z e o detector tem o papel de detectar esses íons, gerando
assim uma corrente imagem que é tratada por equações da Transformada de
Fourier, gerando assim o espectro de massas.
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Ionização

Discriminação

Fonte de
Ionização

Analisador
m/z

Detecção Vácuo

Detector

Análise de dados
Infusão da
Amostra
Espectro de
Massas

Figura 7. Esquema do espectrômetro de massas.

No presente estudo, será destacado o espectrômetro de massas com o
analisador do tipo Ion-trap modelo LCQ Fleet, da Thermo Scientific por ser um dos
equipamentos mais robustos para testes com novas fontes de ionização.
O LCQ é um espectrômetro de massas que possui um analisador do tipo Iontrap 3D. Este tipo de Ion-trap foi proposto em 1953 (PAUL, W.; STEINWEDEL, H.,
1953; PAUL, W.; DEHMELT, H. G., 1993; PAUL, W., 1990), e é composto por três
eletrodos hiperbólicos: dois end caps e um eletrodo ring (STAFFORD, G. C. et al.,
1984) (Figura 8).
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Figura 8. Representação das principais partes de um analisador ion-trap 3D.

Os íons formados na fonte de ionização são conduzidos até o analisador. No
analisador, a sobreposição de potenciais de corrente direta (DC) e alternada (AC)
cria uma espécie de armadilha (trap) tridimensional, onde todas as razões m/z são
aprisionadas. Como os íons se repelem no interior do trap, suas trajetórias
aumentam em função do tempo. Para evitar perda de íons por meio da expansão
de suas trajetórias, o sistema é refrigerado com gás Hélio (HOFFMANN, E.;
STROOBANT, V., 2007).
Ao entrarem no analisador pelo orifício presente no eletrodo end cap, os íons de
diferentes massas estão trapeados juntos. Uma voltagem de radiofrequência (RF)
é aplicada ao eletrodo ring (frequência constante e amplitude variável) e voltagens
RF adicionais podem ser aplicadas aos eletrodos end cap para produzir o trap dos
íons. Então, com o aumentando da amplitude da RF aplicada ao eletrodo ring, íons
com razões m/z maiores se tornam instáveis e são ejetados do analisador,
passando pelo orifício presente no end cap de saída, chegando ao detector
(WATSON, J. T.; SPARKMAN, O. D., 2008)
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Os analisadores Ion-trap são considerados instrumentos de espectrometria de
massas tandem-in-time, onde conseguem realizar experimentos de seleção do íon
precursor, ativação do íon e aquisição do íon fragmento ao mesmo tempo (GROSS,
J. H., 2004). Essa característica permite o Ion-trap realizar experimentos chamados
de MSn. Dependendo da abundância do íon precursor, pode-se chegar à
fragmentações MS6 (MARCH, R. E., 1998).

1.7. Técnicas de ionização
Existem diversas fontes de ionização, sendo elas comercialmente disponíveis
ou não. A escolha para o uso de cada fonte leva em consideração o tipo de molécula
a ser analisado, bem como as limitações instrumentais de cada técnica.

1.7.1. Electrospray Ionization Mass Spectrometry (ESI-MS)
A técnica do ESI-MS foi proposta pelo pesquisador John Fenn em 1990 (FENN,
J. B. et al., 1990) para análises de compostos com alta polaridade. A ionização dos
compostos ocorre previamente em solução, pela adição de um ácido (caso o analito
tenha caráter básico) ou de uma base (caso o analito tenha caráter ácido). Essa
adição de ácido/base tem a função de doar/abstrair um ou mais prótons do analito.
Uma das características mais marcantes do ESI é a possibilidade de formação de
moléculas multicarregadas, permitindo a técnica a análise de macromoléculas
(HOGAN, C. J. et al., 2009; LOO, J. A., 2000; KALTASHOV, I. A.; ABZALIMOV, R.
R., 2008).
Essa técnica é constituída por um capilar por onde escoará a solução
previamente ionizada. A esse capilar é aplicada uma diferença de potencial (ddp),
formando um campo elétrico entre o capilar e a entrada do espectrômetro de
massas (MS inlet), esse campo elétrico favorece a formação de um spray
eletrolítico. Existem duas abordagens para a evaporação dos íons presentes nas
gotículas do spray. A primeira é o Modelo de Carga Residual, onde as gotículas do
spray são evaporadas (com o auxílio de um gás de secagem e aquecimento da
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câmara). A medida que a gotícula evapora, as cargas ali presentes ficam cada vez
mais próximas, e a gota se parte em gotas menores. Esse mecanismo se repete até
que reste apenas um íon por gota (KEBARLE, P.; VERKERK, U. H., 2009). A
segunda abordagem é o Modelo de Evaporação dos Íons, onde ao contrário do
modelo de Carga Residual, a gota não se parte. Ela permanece evaporando e a
repulsão Coloumbica ejeta um íon para a fase gasosa. Esse mecanismo se
perpetua até que todos os íons tenham sido ejetados (KEBARLE, P.; VERKERK, U.
H., 2009). O mecanismo do ESI e dos modelos de transferência de íons para a fase
gasosa estão representados na Figura 9.
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Capilar
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Evaporação do solvente

Fissão da
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Figura 9. Representação da técnica de ESI com suas respectivas abordagens de formação
e íons em fase gasosa: Modelo de Evaporação dos Íons (a) e Modelo de Carga Residual
(b).

1.7.2. Probe Electrospray Ionization Mass Spectrometry (PESI-MS)
A técnica do PESI-MS foi proposta em 2007 (HIRAOKA, K. et al., 2007) como
uma maneira de evitar alguns problemas que são intrínsecos do ESI, como
problemas de entupimento do capilar, maior dificuldade na formação do spray em
capilares menores que 1 µm devido a tensão superficial do solvente (HONG, C. M.
et al., 1999; KUO, C. P.; SHIEA, J., 1999; KUO, C. P.; YUAN, C. H.; SHIEA, J., 2000;
JENG, J.; SHIEA, J., 2003; JENG, J.; LIN, C. H.; SHIEA, J., 2005).
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É constituída de uma haste (probe) que se move verticalmente. Na posição mais
baixa, a haste permanece em contato com a solução amostra, e ao retornar para a
posição mais alta, uma gotícula da solução amostra é formada na ponta desta haste.
Neste momento uma ddp é aplicada entre a haste e o MS inlet, formando um campo
elétrico, que por sua vez, gera a formação do spray eletrolítico a partir da gota (de
forma análoga ao ESI) (Figura 10).
Haste metálica

Gerador de ddp

Gotícula da
Amostra

Solução Amostra

MS inlet

Analitos
carregados

Figura 10. Representação da técnica de PESI-MS.

No entanto, por mais que o PESI-MS contorne alguns problemas apresentados
pelo ESI, os dois ainda precisam de uma etapa de preparo de amostras. Uma vez
que os dois sofrem muito com efeitos de supressão iônica e formação de adutos. E
com o objetivo de minimizar esses efeitos, e integrar uma etapa de clean-up,
concentração e extração do analito, hastes com fases SPME suportadas podem ser
empregadas na técnica do PESI-MS.
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Neste sentido, hastes metálicas revestidas com polímeros condutores, tais como
PPy podem aumentar a seletividade e condutividade das fases SPME, permitindo
seu acoplamento direto no espectrômetro de massas.
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2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

2.1. Objetivo Geral
Desenvolvimento e validação do método PESI-MS com haste recoberta por PPy
para análises de Cocaína, LSD, MA e MDMA em amostras de saliva e urina.

2.2. Objetivos Específicos
✓ Otimização das condições de eletrodeposição;
✓ Otimização das condições de análise no espectrômetro de massas;
✓ Otimização das condições de extração SPME;
✓ Quantificação de Cocaína, LSD, MA, e MDMA utilizando o método PESI-MS;
✓ Figuras de mérito do método proposto.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Padrões e Reagentes
O metanol, grau HPLC, foi adquirido do fornecedor J.T. Baker (Phillipsburg, NJ,
Estados Unidos). O perclorato de sódio, cloreto de sódio e hidróxido de amônio
foram adquiridos da Acros Organics (Somerville, NJ, Estados Unidos). O monômero
Pirrol, acetonitrila e ácido acético glacial foram adquiridos da Sigma Aldrich (São
Paulo, SP, Brasil). Água grau ultrapurificada (MS2000 WFI, Gehaka). As fibras
SPME comerciais de polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB 65 µm) e
Carboxen (CAR 75 µm) foram adquiridos da Supelco (Bellefonte, PA, Estados
Unidos). Os padrões das drogas foram adquiridos da Sigma Aldrich (São Paulo, SP,
Brasil) e gentilmente doados pelo professor Wanderson Romão, da Universidade
Federal do Espírito Santo.
As amostras de fluido oral e urina foram coletadas de 10 voluntários do
Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas do Instituto de Química
da Universidade Federal de Goiás, confirmados livres de drogas, após a
higienização da área e antes da primeira refeição do dia. A confirmação da ausência
de drogas foi realizada por meio de experimentos de full-scan no espectrômetro de
massas, observando-se a ausência dos picos referentes às respectivas drogas.

3.2. Eletrodeposição do filme de PPy
A

polimerização

eletroquímica

do

PPy

foi

realizada

utilizando

um

potenciostato/galvanostato Omnimetra Intrumentos modelo PG-3901, com o
software PG39A, cedido gentilmente pela professora Maria Eugênia C. Queiroz do
Departamento de Química da Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto. A célula
eletroquímica consistia de três eletrodos: o eletrodo de referência foi um eletrodo de
Ag°/AgCl; o eletrodo de trabalho foi um fio de platina (0,5 mm x 3 cm) e o contra
eletrodo foi um eletrodo de grafite (Figura 11).
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Ag°/AgCl – E.R.
Cgraf – E.A

Figura 11. Arranjo experimental para a eletrodeposição de PPy usando eletrodo de
Ag°/AgCl como eletrodo de referência (E.R.), um fio de platina como eletrodo auxiliar (E.A.)
e outro fio de platina como eletrodo de trabalho (E.T.).

O eletrólito de suporte foi avaliado com o objetivo de obter a maior eficiência de
eletrodeposição do PPY. Neste trabalho foram avaliados separadamente o
Perclorato de Sódio e o Cloreto de Sódio como eletrólitos de suporte.
O recobrimento de PPy foi preparado como descrito por CHAVES, A. R.;
JÚNIOR, G. C. e QUEIROZ, M. E. C. 2009. O PPy foi eletrodepositado na superfície
do eletrodo de trabalho em uma solução contendo 0,1 mol L-1 do eletrólito de suporte
e 0,01 mol L-1 de monômero pirrol, em acetonitrila. A faixa de potencial aplicada foi
de 0 a 1,2 V com velocidade de varredura de 50 mV s-1. O número de ciclos de
eletrodeposição (5, 10, 15 e 25) foi avaliado. A fibra resultante do processo
eletroquímico foi colocada para extração direta nas soluções como apresentado na
Figura 12.
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Figura 12. Ilustração da extração e dimensões da haste recoberta por PPy.

3.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia de Força
Atômica (AFM)
A morfologia das fibras de PPy foi avaliada por meio da Microscopia Eletrônica
de Varredura (MEV), utilizando um equipamento JSM – 6610 (JEOL Ltda., Tóquio,
Japão) com potencial de aceleração de 7 kV e magnificação de 5000. E Microscopia
de Força Atômica (AFM) (Agilent Technologies 5500) como descrito por PATOIS, et
al., 2011.

3.4. Preparo de amostras
A solução estoque dos padrões das drogas foi preparada à concentração de 1
mg L-1 diluindo a mistura dos padrões das drogas na forma de “pool” em amostras
brancas de fluido oral e urina. A solução estoque foi diluída com fluido oral e urina
para a faixa de concentração de 1 a 500 µg L-1, e em seguida extraídas com a haste
recoberta com PPY e analisadas pelo método de PESI-MS.
A lavagem da fibra para uma nova extração foi realizada em triplicata, utilizando
5 mL de metanol sob agitação de 1200 rpm por 5 minutos em cada etapa.
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3.5. Parâmetros de extração SPME
As amostras foram preparadas a partir do branco das matrizes (matriz livre de
analito) dopadas com a mistura dos padrões das drogas. Foram preparadas
soluções com concentrações variando de 1 a 500 µg.L-1.
A haste recoberta com PPy foi imersa diretamente nas amostras (durante 5, 15,
30, 40 e 60 minutos) sob agitação magnética a 1200 rpm (CHAVES, JÚNIOR e
QUEIROZ, 2009). Em seguida, a haste foi lavada com água ultrapurificada e
posicionada em frente ao espectrômetro de massas tanto para dessorção quanto,
ionização.
O pH das soluções de extração foi avaliado. Foram usadas soluções de ácido
acético e hidróxido de amônio para o ajuste dos valores de pH 3,4, 6,9 e 10,6. Após
a extração, a intensidade dos picos no espectro de massas foi avaliada para verificar
a eficiência de extração frente as variáveis estudadas, visando obter condições que
resultassem em maiores intensidades de sinal no espectro de massas.

3.6. Condições de espectrometria de massas
As análises foram realizadas em um espectrômetro de massas Thermo LCQFleet com o software Thermo Tune Plus. A haste recoberta com PPY foi posicionada
a uma distância de 5 a 7 mm da entrada do espectrômetro. Uma alta voltagem (2,5,
3, 4 e 5 kV) foi aplicada à probe para a geração do spray e posteriormente do
espectro PESI(+)-MS.
A fonte de ionização ESI-MS originalmente instalada no equipamento não foi
removida. A fonte ESI-MS foi utilizada para gotejar solução de metanol com 0.1%
de ácido fórmico no recobrimento de PPy para auxiliar na ionização e dessorção do
analito (Figura 13).
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Capilar ESI-MS

Haste recoberta

Solução Metanol 0,1% ácido fórmico

MS inlet

Analitos Carregados

Gerador de ddp

Figura 13. Arranjo experimental do PESI-MS recoberto com PPy.

Todas as curvas analíticas foram analisadas em saliva e urina utilizando
espectrometria de massas tandem. Também foi analisada uma solução com
concentração de 150 µg L-1 em água no modo full-scan para avaliar a capacidade
de extração da fibra de PPy.

3.7. Figuras de mérito
A validação analítica para o método de PESI-MS recoberto com PPy foi realizado
com amostras brancas das matrizes dopadas com o padrão das drogas em
concentrações de 1 a 500 µg.L-1. A linearidade foi avaliada utilizando a regressão
linear da intensidade dos picos dos íons fragmentos no espectro de massas (y)
versus concentração das drogas (x, µg.L-1).
A exatidão e precisão intra-dias foi determinada como descrito pela ANVISA,
pelas curvas analíticas utilizando ensaios em quintuplicata das soluções das
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amostras a 1, 350 e 500 µg.L-1 e foi calculada de acordo com a equação 1 (precisão)
e com a equação 2 (exatidão).
𝑑𝑝𝑒

𝑃𝑖 (%) = 𝐶𝑀𝐸 . 100

Equação 1:
Onde:
Pi (%) = Precisão intra-dias

dpe = Desvio padrão experimental
CME = Concentração média experimental

Equação 2:

𝐸𝑖 (%) =

𝐶𝑀𝐸−𝐶𝑇
𝐶𝑇

. 100

Onde:
Ei (%) = Exatidão intra-dias
CME = Concentração média experimental
CT = Concentração teórica

A precisão e exatidão inter-dias foi determinada como descrito pela ANVISA,
pelas curvas analíticas em ensaios em quintuplicata das soluções das amostras a
1, 350 e 500 µg.L-1 e foram calculadas a partir das equações 3 (precisão) e 4
(exatidão).

Equação 3:

𝑑𝑝𝑒
𝑃𝑒 (%) = 𝐶𝑀𝐸
. 100

Onde:
Pe(%) = Precisão inter-dias
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dpe = Desvio padrão experimental
CME = Concentração média experimental
Equação 4:

𝐸𝑒 (%) =

𝐶𝑀𝐸−𝐶𝑇
𝐶𝑇

. 100

Onde:
Ee (%) = Exatidão inter-dias
CME = Concentração média experimental
CT = Concentração teórica

Os valores de recuperação foram calculados comparando as intensidades dos
picos dos íons fragmentos das drogas extraídas das matrizes, com as mesmas
concentrações em soluções padrões, de acordo com a equação 5, como descrito
por ZHAO, X.; JIANG, C., 2015.

Equação 5:

𝐶𝑃𝐸−𝐶𝑁𝐸
) . 100
𝐶𝐸

𝑅𝑒 = (

Onde:
Re = Recuperação
CPA = Concentração do padrão enriquecido
CNA = Concentração da amostra não enriquecido
CA = Concentração enriquecido
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Os limites de quantificação (LOQ) e detecção (LOD) empíricos foram avaliados
de acordo com a Resolução n° 899, de 29 de maio de 2003 e estão apresentados
nas equações 6 e 7.

Equação 6:

𝐿𝑂𝑄:

10 . 𝑑𝑝
𝑎

Equação 7:

𝐿𝑂𝐷:

3 . 𝑑𝑝
𝑎

Onde:
dp: desvio padrão de dez análises do branco
a: coeficiente angular da reta na curva analítica
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A proposta do presente estudo foi o desenvolvimento e validação do método
PESI-MS com haste recoberta por PPy para análises de Cocaína, LSD, MA e MDMA
em amostras de saliva e urina. Para tanto, foram avaliadas as condições de
eletrodeposição, de extração e dessorção no MS.
4.1. Eletrodeposição do filme de PPy
A eficiência do recobrimento de PPy foi avaliada tendo em vista a intensidade
do sinal gerado no MS, entretanto a durabilidade do polímero e o tempo de
eletrodeposição também foram considerados para obtenção de um método
eficiente. A eletrodeposição foi realizada empregando uma célula eletroquímica
constituída de três eletrodos com dimensões e geometria pré-estabelecidos
segundo o trabalho de CHAVES, A. R.; JÚNIOR, G. C. e QUEIROZ, M. E. C. 2009.
O eletrólito de suporte presente no eletrólito de suporte possui papel essencial
na especificidade e seletividade do polímero resultante, além de atuar nas
características físicas, como a morfologia do filme eletrodepositado.
CHAVES, A. R.; JÚNIOR, G. C. e QUEIROZ, M. E. C. 2009 desenvolveram uma
fase extratora SPME baseada na eletrodeposição do PPy. Neste trabalho, os
autores avaliaram os eletrólitos de suporte perclorato de lítio e perclorato de
tetrabutilamônio, e obtiveram maior eficiência de extração com os filmes
eletrodepositados em meio a solução de perclorato de lítio.
Como descrito por PATOIS et al., 2011, a natureza do eletrólito de suporte afeta
diretamente a morfologia dos filmes eletrodepositados, uma vez que eletrólitos de
suporte diferentes possuem tamanhos de ânions variados. Esta propriedade afeta
não só a morfologia, como também a espessura dos filmes obtidos.
No presente estudo, cloreto de sódio e perclorato de sódio foram avaliados como
eletrólitos de suporte presentes na solução. Os experimentos realizados, utilizando
cloreto de sódio no eletrólito de suporte, visualmente não apresentaram deposição
de PPy no eletrodo de trabalho, contrário aos experimentos realizados com
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perclorato de sódio, portanto este último foi utilizado como eletrólito de suporte para
o processo eletroquímico.
A voltametria cíclica é uma ferramenta analítica importante para processos de
eletrodeposição. A possibilidade de se aumentar o número de ciclos de
eletrodeposição, permite um controle maior sobre a espessura do filme obtido.
Desta forma, o número de ciclos de eletrodeposição (5, 10, 15 e 25) foram avaliados
para a avaliar a eficiência de extração e também de dessorção dos analitos.
As áreas dos voltamogramas são diretamente proporcionais ao volume do filme
depositado (TÜKEN, T., 2006; ZHOU, M.; HEINZE, J., 1999) e foram calculadas por
integração no software Origin 8.0, e os resultados estão dispostos da Tabela 2.
Tabela 2. Área dos voltamogramas nos diferentes números de ciclos estudados

Número de Ciclos
5
10
15
25

Área Calculada
6,167 E-5
1,399 E-4
1,756 E-4
1,919 E-4

A Figura 14 apresenta os voltamogramas obtidos em 5, 10, 15 e 25 ciclos de
eletrodeposição. Quando se analisa as áreas dos voltamogramas, é possível
observar que em 25 ciclos, tem-se uma maior área depositada. Isso significa que a
extração realizada com a fibra de 25 ciclos seria melhor comparada com as outras
fibras confeccionadas, uma vez que esta possui uma maior superfície de contato.
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Figura 14. Voltamogramas resultantes da eletrodeposição do PPy em 5, 10, 15 e 25 ciclos.

As fases de PPy tem apresentado mecanismo de interação típicos de processos
de adsorção. Nestes casos, há competição entre os analitos pelos sítios ativos
presentes na superfície da fibra. Assim, fibras de PPY contendo alta área superficial
proporcionam maior eficiência de extração (WU, J.; PAWLISZYN, J., 2001).
Em SPME as extrações não são exaustivas, o que ocorre é que a extração se
processa até que o equilíbrio entre as fases: analito, amostra e fase gasosa, seja
alcançado. Assim sendo, filmes mais espessos proporcionam extrações mais
rápidas.
Entretanto, quando a alta voltagem do espectrômetro de massas é aplicada à
haste (≈ 3 kV), os recobrimentos mais espessos mostraram baixa estabilidade
mecânica, apresentado rachaduras em sua estrutura. Essas rachaduras
inviabilizam a reutilização da fibra. O processo de degradação (Figura 15) do PPy
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foi observado visualmente nos filmes eletrodepositados em 10, 15 e 25 ciclos com
dessorção no MS.

Figura 15. Rachadura proveniente da baixa estabilidade mecânica dos filmes
confeccionados em 10, 15 e 25 ciclos.

Com o objetivo de aumentar a vida útil da fibra de PPy, foram escolhidos 5 ciclos
de eletrodeposição para realizar as demais extrações. Nessa condição, foi possível
a realização de aproximadamente 60 experimentos (extração/análise direta) antes
que o processo de degradação fosse suficiente a ponto de afetar diretamente a
extração.
Embora, nestas condições não se tenha observado a máxima eficiência de
extração, a fase SPME de PPy eletrodepositada em 5 ciclos apresentou
sensibilidade e exatidão dentro dos valores preconizados pela ANVISA.
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4.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia de Força
Atômica (AFM)
Os filmes desenvolvidos foram submetidos à análise por microscopia eletrônica
de varredura (MEV) e de força atômica (AFM), afim de se obter informações sobre
a morfologia e espessura dos filmes resultantes.
As imagens de MEV realizados utilizando potencial de aceleração de 7 kV e
magnificação de 5000 apresentaram uma superfície rugosa para os filmes de PPy.
As análises de AFM corroboram as de MEV e apresentam resultados de morfologias
muito semelhantes com as descritas por TRUONG, V. T., 1992, que avaliou
degradação térmica de filmes de PPy de diferentes espessuras (Figura 16).
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a)

b)

c)

Figura 16. Imagens de MEV (a) e AFM (b, c) dos filmes de PPY sintetizados.

Os parâmetros de eletrodeposição influenciam diretamente na morfologia do
filme. De acordo com PATOIS et al., 2011, quanto mais lento for a taxa de varredura,
maior será a porosidade do filme; e se o potencial aplicado for o mais próximo
possível do potencial de oxidação do PPY (próximo de 1,0 V como descrito por XU,
L. et al., 2005), o filme apresentará vários grânulos de pequeno tamanho, gerando
assim uma alta área superficial. Quando esse potencial aplicado é maior que o
potencial de oxidação do monômero, são formados grânulos grandes, e em menor
número, diminuindo sua superfície de contato e afetando diretamente a eficiência
de extração.
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Portanto, como justificado por PATOIS et al., 2011, os filmes de PPy
confeccionados utilizando as condições de eletrodeposição descritas neste estudo
(faixa de potencial aplicado: 0 – 1,2 V; velocidade de varredura: 50 mV.s-1; eletrólito
de suporte: perclorato de sódio; concentração de monômero pirrol: 0,01 mol.L -1;
concentração de eletrólito de suporte: 0,1 mol.L-1) terão superfície rugosa. Devido à
faixa de potencial aplicado e a velocidade de varredura, foi possível obter um filme
que continha pequenos grânulos em grande quantidade. Em outras palavras, o filme
de PPy confeccionado neste estudo apresentou área superficial capaz de garantir
ótima sensibilidade e precisão ao método proposto.
4.3. Parâmetros de Extração
Com a fibra SPME eletrodepositada em 5 ciclos, as principais variáveis SPME
foram avaliadas afim de se obter maior eficiência de extração em menor tempo de
análise.
Para a otimização das condições SPME, o pH de soluções amostras (1,5 mL)
de urina e fluido oral foram ajustados com ácido acético 0,1 mol.L-1 aos pH de 3,4 e
6,9 e com solução de hidróxido de amônio 0,1 mol.L-1 até o pH de 10,6. E
posteriormente, enriquecidas com solução contendo a mistura das drogas em
estudo na concentração final de 150 µg.L-1.
As fibras de PPy eletrodepositadas em 5 ciclos foram então inseridas
diretamente na solução e mantidas por 5, 15, 30, 40 e 60 minutos, sob agitação de
1200 rpm.
A temperatura de extração é um parâmetro muito importante na adsorção do
analito na fase, uma vez que influencia na transferência de massa e no coeficiente
de partição do analito (WU, J. et al., 2000). O PPy nas condições de eletrodeposição
não possui estabilidade térmica (CHAVES, JÚNIOR e QUEIROZ, 2009), portanto
todas as extrações foram realizadas a temperatura ambiente, o que favorece tanto
a estabilidade do recobrimento, como também, a estabilidade dos componentes das
matrizes, mas pode aumentar o tempo necessário para que o equilíbrio entre as
fases seja alcançado.
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De acordo com WU e PAWLISZYN, 2004, valores de pH muito ácidos (≤ 5,0)
não são aconselhados para extração de analitos de caráter básico, como a cocaína,
LSD, MA e MDMA. Isso se dá pelo fato de que neste pH, as drogas (pKa entre 7,8
e 10,2) estão parcialmente ou totalmente na forma iônica, e existe uma repulsão
eletrostática entre os analitos e o filme de PPY, que se encontra positivamente
carregado nessa faixa de pH. Para o MDMA (pKa 10,2) o processo competitivo de
adsorção é sobressalente ao efeito de interação eletrostática, uma vez que no pH
10,6 este analito se encontra na forma não ionizada. A eficiência de extração diminui
na medida em que o pH da solução diminui. As intensidades dos picos no espetro
de massas foram avaliadas em três diferentes valores de pH: 3,4, 6,9 e 10,6 (Figura
17). Todos os ensaios foram realizados em triplicata.
6.00E+04

5.00E+04

Intensidade Absoluta

4.00E+04
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2.00E+04

MDMA
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0.00E+00
3.4

6.9
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Figura 17. Intensidade absoluta das drogas em soluções de concentração de 150 µg.L-1
em soluções com diferentes valores de pH.

Segundo resultados obtidos e apresentado no gráfico da Figura 17, foi
selecionado o pH de 6,9 para a realização das demais extrações, visto que nesse
valor de pH foi observada a maior eficiência de extração para todos os analitos em
estudo. Isso se deve ao fato de que neste pH os analitos estão parcialmente
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ionizados e a fibra de PPy possui carga neutra em sua superfície. Sendo assim, no
pH de 6,9 não se tem os efeitos de repulsão eletrostática avaliados por WU e
PAWLISZYN, 2004, favorecendo assim as interações intermoleculares que são
proporcionadas pelos sítios do PPy.
Os tempos de extração avaliados foram 5, 15, 30, 40 e 60 minutos. Os maiores
valores de intensidade absoluta no espectro de massas foram observadas nas
extrações realizadas no tempo de 60 minutos para a cocaína e LSD e 40 minutos
para a MA e MDMA (Figura 18). Tempos menores mostraram intensidades
menores, visto que o tempo de extração não foi suficiente para o equilíbrio PPYanalito garantisse grande quantidade de analito extraído. A agitação magnética foi
definida a 1200 rpm para facilitar a difusão do analito na matriz. Os experimentos
realizados sem agitação não apresentaram resultados satisfatórios.
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Figura 18. Valores de intensidades absolutas para soluções das drogas em concentrações
de 150 µg.L-1 extraídas em diferentes tempos.

Embora, maior eficiência de extração tenha sido observada em 60 minutos, este
tempo ainda não foi suficiente para assegurar que o equilíbrio tivesse sido
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alcançado. O emprego de tempos maiores, tornariam a análise inviável, como em
40 minutos já se alcançou o equilíbrio para a MA e MDMA e foi obtido sensibilidade
adequada para cocaína e LSD, este tempo foi utilizado para as análises seguintes.
Segundo WU, MULLETT e PAWLISZYN, 2002 a extração SPME pode ser
realizada em condições de não-equilíbrio desde que se obtenha precisão e exatidão
adequados nas faixas de concentração avaliadas (WU, J.; MULLETT, W. M.;
PAWLISZYN, J., 2002).
As principais variáveis SPME empregando a fase PPY eletrodepositada foram
otimizadas e eficiência satisfatória foi obtida com extração de amostras de urina e
fluido oral (1,5 mL) enriquecidos com os analitos de interesse, acidificados com
solução ácido acético 0,1 mol.L-1 (pH 6,9) e imersão da fibra por 40 minutos. Após
esse processo, a fase foi lavada 200 µL de água e encaminha para dessorção no
MS.
Após a dessorção no MS, as fibras foram lavadas triplicata, utilizando 5 mL de
metanol sob agitação de 1200 rpm por 5 minutos em cada etapa.

4.4. PESI-MS
Após o processo de extração SPME, as fibras foram acopladas à uma fonte de
ionização ambiente localizada na entrada do espectrômetro de massas. A distância
entre a fibra e a entrada do MS pode melhorar significativamente os resultados
quando se emprega o PESI-MS.
Assim, neste trabalho as fibras foram mantidas a distância entre 5 e 7 mm da
entrada do espectrômetro de massas (Figura 19) para assegurar a eficiência e
reprodutibilidade do método proposto. Como descrito por LIU, J. et al., 2010, se a
distância entre a haste e o MS inlet for menor que 5 mm, o risco de descargas
elétricas devido à alta voltagem é grande, o que pode provocar curto circuitos e
consequentemente danos ao equipamento. Entretanto, se essa distância for maior
que 7 mm, o campo elétrico formado não será forte o suficiente para proporcionar a
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formação do spray eletrolítico. Portanto, a haste recoberta por PPy foi mantida a
uma distância entre 5 e 7 mm do MS inlet.

Figura 19. Dispositivo do método PESI-MS, destacando a haste recoberta por PPy (A), a
entrada do espectrômetro de massas (B) e o sistema de gotejamento da solução de metanol
0,1% de ácido acético (C).

O potencial aplicado na haste recoberta com PPY foi avaliado entre 2,5, 3, 4 e 5
kV. Para o potencial aplicado de 5 kV, a fibra de PPY apresentou baixa estabilidade
mecânica, apresentado os mesmos efeitos de quebra observados nas fibras de 10,
15 e 25 ciclos de eletrodeposição, como mostrado na Figura 15. Resultados
similares foram obtidos em 4 kV, inviabilizando a reutilização da fibra. Com o
potencial de 3 kV, a fibra apresentou boa estabilidade mecânica, visto que não
foram observadas rachaduras em sua extensão. Entretanto, o potencial de 2,5 kV
não foi suficiente para promover a dessorção do analito na fase de PPY. Portanto,
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o potencial utilizado para todas as análises de espectrometria de massas foi de 3
kV.
Para demonstrar que o filme de PPY extraiu e dessorveu os analitos no método
de PESI-MS, foi realizado um experimento de full-scan apresentado na Figura 20.
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Figura 20. Espectro de massas da cocaína (m/z 304), LSD (m/z 324), MA (m/z 150), MDMA
(m/z 194) para o método de PESI-MS com haste recoberta.

A extração/dessorção da técnica de PESI-MS com haste recoberta foi avaliada
comparando os cromatogramas totais de íons (TIC) provenientes da realização do
experimento utilizando a fibra de PPY confeccionada neste estudo com duas fibras
comerciais, Carboxen e polidimetilsiloxano (PDMS). Os TICs estão representados
abaixo pela Figura 21. A fase comercial de PDMS não apresentou resposta quando
acoplada diretamente no MS, assim não se obteve um espectro para esse ensaio.
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Figura 21. Cromatogramas totais de íons utilizando o método de PESI-MS com fio de
platina revestido com PPY (a) e Carboxen (b).

Como descrito por NIU et al., 2007, o polímero PDMS não é eletricamente
condutor, e como esperado, esta haste não promoveu a formação do spray
eletrolítico no método de PESI-MS. Apesar da fase Carboxen ser uma fase
condutora, apresentou baixa estabilidade de sinal, visto que a quantidade de íons
que chegava ao espectrômetro de massas caiu rapidamente em função do tempo.
Ao comparar as fases comerciais com a fase de PPy utilizada neste estudo, esta
última apresentou melhor resposta e melhor estabilidade mecânica, visto que as
fases comerciais são suportadas em sílica fundida, e a fibra de PPy proposta é
suportada em fio de platina, o que evita problemas de quebra da haste. Além disso,
o spray formado pela haste recoberta com PPy apresentou melhor estabilidade que
os apresentados por MANDAL, M. K. et al., 2012 e MANDAL, M. K.; CHEN, L. C.;
HIRAOKA, K., 2011, que utilizaram como haste de PESI-MS um fio de titânio com
diâmetro de 0,5 mm, e foi capaz de formar uma gotícula com volume estimado de
20 a 50 nL na extremidade do fio.
O método de PESI-MS com haste recoberta apresentou ótima sensibilidade,
visto que promove facilmente a dessorção do analito, redução da supressão iônica
e redução de formação de adutos, muito comuns nas técnicas de ESI-MS e PESIMS.
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4.5 – Figuras de mérito

Todas as curvas analíticas foram construídas a partir da análise por
espectrometria de massas tandem, no experimento de MS/MS e a quantificação foi
realizada empregando a intensidade do íon fragmento de maior intensidade para
cada droga (Figura 22 e 23). A Tabela 3 apresenta as estruturas das drogas
protonadas [M-H]+, o íon fragmento utilizado na curva analítica e suas respectivas
razões m/z.
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Figura 22. Espectro de massas PESI(+)-MS/MS para a cocaína (a) e LSD (b).
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Figura 23. Espectro de massas PESI(+)-MS/MS para a MA (a) e MDMA (b).
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Tabela 3. Íon protonado [M-H]+ e íon fragmento com suas respectivas razões m/z

[M-H]+

Droga
H3C

Íon Fragmento
H3C

O

N

O

CH3

+

O

N

CH3

O

Cocaína

+OH

CH2

O

m/z 182

m/z 304

H

H3C
H3C

+

C
+NH

O

H
N

H

CH3
H

LSD

N
CH3

N
H

N
H

m/z 223

m/z 324
+NH2
CH3

MA

+

C

CH3

CH3

m/z 119

m/z 150
+NH 2

O

O

+

C

CH3

MDMA

O

CH3

m/z 194

CH3

O

m/z 163

LSD - Dietilamida do Ácido Lisérgico; MA - Metanfetamina; MDMA - [3,4 - Metilenodioximetanfetamina].

O perfil de fragmentação foi o mesmo tanto para fluido oral quanto para urina.
As curvas analíticas estudadas para todas as drogas foram realizadas como
descrito por CARVALHO, T. C. et al., 2016. A linearidade do método proposto foi
determinada através do coeficiente de correlação da regressão linear das
concentrações de amostras de fluido oral e urina enriquecidas com soluções padrão
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das drogas, resultante da faixa de concentração do LOQ a 500 µg.L-1. O LOD e LOQ
do médoto foi avaliado empiricamente como descrito por LONG 1983 e descrito nas
páginas 33, 34 e 35. Os resultados são apresentados na Tabela 4.
Tabela 4. Linearidade, LOD e LOQ do método de PESI-MS com haste recoberta
Droga
Cocaína
LSD
MA
MDMA

Matriz

Regressão Linear
(LOQ:500 µg L-1)

r²

F.O
Urina
F.O
Urina
F.O
Urina
F.O
Urina

y = 0.4474x + 3.3652
y = 0.0752x + 2.6171
y = 0.4516x - 3.9886
y = 0.0496x + 0.4381
y = 0.0425x + 0.1394
y = 0.0118x - 0.0376
y = 0.1791x + 8.1192
y = 0.0199x + 0.2743

0.995
0.999
0.997
0.999
0.998
0.997
0.994
0.999

LOD µg L-1
T
E
0.61
0.80
2.65
3.00
0.28
0.50
1.47
1.50
1.33
1.50
1.46
1.50
0.51
0.70
1.31
1.40

LOQ µg L-1
T
E
2.05
2.00
8.78
10.00
0.92
1.00
4.90
5.00
4.45
5.00
5.02
5.00
1.69
2.00
4.23
5.00

F.O - Fluido Oral; LSD - Dietilamida do Ácido Lisérgico; MA - Metanfetamina; MDMA - [3,4 Metilenodioximetanfetamina]; T – Empírico; E – Experimental.

A precisão intradias do método de PESI-MS com haste recoberta apresentou
valores de 1,7 a 10,8%, com precisão de -2,4 a 14,0%. A precisão e exatidão
interdias também foram avaliadas. Os valores de precisão interdias se
apresentaram na faixa de 0,8 a 9,6% com exatidão variando de -0,6 a 13,7%, com
valores de recuperações variando de 97,6 a 114,0%. Todos os resultados dos
ensaios analíticos estão apresentados na Tabela 5.
Tabela 5. Valores de precisão e exatidão intra-dias e entre-dias e recuperação para o
método de PESI-MS com haste recoberta

Droga

Matriz

Concentração
µg L-1

Intradia

Interdia

Recuperação
(%)

1
350

Precisão
(%) n = 5
8.9
3.2

Exatidão
(%) n = 5
8.5
2.8

Precisão
(%) n = 5
9.6
2.5

Exatidão
(%) n = 5
5.2
0.8

500
1

3.0
10.8

-2.4
5.7

1.5
3.2

0.4
5.6

97.6
105.7

350
2.8
-2.1
500
2.0
-1.7
Continuação da tabela 5 na página seguinte.

1.6
0.8

0.2
0.1

97.9
98.3

F.O
Cocaína
Urina

108.5
102.8
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Continuação da tabela 5.
Droga

Matriz

LSD

Concentração
µg L-1

F.O

Urina

F.O
MA
Urina

F.O
MDMA
Urina

Intradia

Interdia

Recuperação
(%)

1
350

Precisão
(%) n = 5
6.4
2.2

Exatidão
(%) n = 5
7.5
-1.0

Precisão
(%) n = 5
3.0
2.6

Exatidão
(%) n = 5
3.8
-0.3

500

1.7

0.7

2.6

1.2

100.7

1

9.4

11.9

5.8

13.7

111.7

350

1.9

-0.4

0.9

0.01

99.6

500
1

2.6
4.0

-0.6
14.0

1.6
9.2

-0.6
13.5

99.4
114.0

350
500

3.8
2.7

1.0
-0.1

1.8
3.0

0.2
0.1

101.0
99.9

1
350

7.5
1.9

7.8
-0.2

7.5
1.8

7.9
-0.01

107.8
99.8

500
1

1.9
6.1

-0.5
4.2

1.0
9.3

0.7
8.0

99.5
104.2

350
500

3.1
2.5

0.7
-0.3

4.2
1.6

1.4
-0.2

100.7
99.7

1
350

9.0
2.4

6.2
-0.2

7.2
1.4

5.1
-0.4

106.2
99.8

500

1.9

-0.2

2.0

0.6

99.7

107.5
99.0

F.O - Fluido Oral; LSD - Dietilamida do Ácido Lisérgico; MA - Metanfetamina; MDMA - [3,4 Metilenodioximetanfetamina].

Como descrito por VAS e VÉKEY, 2004, a SPME apresenta baixas taxas de
recuperação, próximos a 60%, uma vez que se trata de uma técnica não exaustiva
realizada em uma única etapa. Entretanto, os elevados resultados de recuperação
neste estudo estão de acordo com os resultados reportados por JURADO, C. et al.,
2000; BOUAID, A. et al. 2001 e por PSILLAKIS, E.; KALOGERAKIS, N., 2001, que
apresentaram elevadas taxas de recuperação ( ≥ 72% e ≤ 114%) utilizando a técnica
de SPME. O aumento da espessura da fase extratora está diretamente ligado ao
aumento da recuperação e explicado também pelo efeito da matriz na etapa de
extração, como descrito por PSILLAKIS, E.; KALOGERAKIS, N., 2001 e VAS, G.;
VÉKEY, K., 2004.
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Uma comparação entre o método estudado e métodos descritos na literatura
análise de drogas em matrizes biológicas foi realizada. O método proposto
apresentou valores de LOQ, LOD e linearidade próximos aos métodos clássicos,
com a vantagem da exclusão da etapa de pré-tratamento da amostra, melhorando
consideravelmente o custo e tempo de análise (Tabela 6).

Tabela 6. Comparação entre métodos da literatura com o método proposto neste estudo

Método
D-µ-SPEHPLC-UV

Amostra

Urina

Analito

Benzodiazepinas

Linearidade

LOD

Referência

5-2000 µg L-1

1.5 µg L-1

10-1000 µg L-

-1

ASGHARINE
ZHAD, A. A.
et al 2014.
BJØRK, M. K.
et al. 2009

HPLCMS/MS

Sangue

Cocaina

LC-MS/MS

Fluido Oral

MDMA

1 – 50 µg L-1

1 µg L-1

DI RAGO, M.
et al, 2016.

SPME-GCMS

Cabelo

MA

0.51-54.61 µg
L-1

0.5 µg L-1

JUNKUY, A.
et al. 2014.

1

0.4 µg L

LC-MS/MS

Soro, Urina

LSD

0.1-10 µg L-1

0.10 µg L-1

DOLDER,
P.C;
LIECHTI, M.
E.;
RENTSCH,
K. M., 2015.

Presente
Estudo

Urina,
Fluido Oral

Cocaina, LSD, MA,
MDMA

LOQ-500 µg
L-1

0.7 – 3 µg L-1

-

D-µ-SPE: Dispersive Micro-Solid-Phase Extraction

SPME: Solid-Phase Microextraction

HPLC: High Performance Liquid Chromatography

MA: Metanfetamina

LC: Liquid Chromatography

MDMA: [3,4 – Metilenodioximetanfetamina]

GC: Gas Chromatography

LSD: Dietilamida do Ácido Lisérgico

Por meio dos resultados apresentados neste estudo, a fibra de PPy aplicada à
técnica de PESI-MS se mostrou eficiente na extração e análise direta de drogas
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ilícitas em matrizes biológicas, apresentado resultados de precisão, exatidão e
recuperação dentro dos valores preconizados pela ANVISA. O método proposto se
mostrou robusto e de baixo custo, quando comparado a SPME comercial, visto que
normalmente cada análise utilizando as fases comercias custam em torno de R$
75,00, caso se consiga realizar vinte análises com a mesma fibra. Já com a haste
utilizada neste estudo, o preço de cada análise está por volta de R$ 1,50, visto que
foi possível realizar 60 análises antes da substituição da fibra. Isso faz com que
futuramente possa ser aplicado à extrações e análises em campo (in loco), através
de seu acoplamento a espectrômetros de massas portáteis.
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

Os filmes de PPY eletrodepositados em fio de platina apresentaram superfície
rugosa, responsável pela adequada capacidade de extração. Condições ideais para
o processo eletroquímico avaliadas, visando a obtenção de fases extratoras
robustas e eficientes capazes de serem aplicadas ao método de PESI-MS foram de
5 ciclos de eletrodeposição utilizando perclorato de sódio como eletrólito de suporte.
O método de PESI-MS com haste recoberta por PPy se mostrou eficiente na
extração e análise direta de drogas ilícitas em matrizes complexas (fluido oral e
urina). Os resultados de LOQ (1,0 – 10,0 µg.L-1) e LOD (0,5 – 3,0 µg.L-1)
acompanhados dos resultados de precisão e exatidão (abaixo de 15%) e
recuperação (entre 80 e 120%) confirmaram que o método de PESI-MS com haste
recoberta aumenta a sensibilidade das análises e contorna os problemas comuns
encontrados no ESI-MS. Esse método é uma alternativa promissora e barata para
rápida extração (visto que pode ser realizado em batelada) e análise sem a
necessidade de realização de procedimentos dispendiosos e laboriosos de preparo
de amostras.
Os resultados obtidos neste trabalho proporcionaram a participação e
apresentação de trabalho em 2 congressos científicos, além da redação e
submissão de um artigo completo.

5.1. Perspectivas
As etapas futuras para este trabalho serão:
✓ Avaliar o método utilizando outros polímeros condutores;
✓ Avaliar o método utilizando hastes de outros materiais;
✓ Avaliar a aplicação de fases extratoras mais seletivas;
✓ Avaliar amostras reais.
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