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RESUMO  

ALCANTARA, G.K.S. Avaliação da microextração líquido-líquido dispersiva para 
determinação do levetiracetam e da risperidona por técnicas cromatográficas 
acopladas a espectrometria de massas. 2016. 115 f. Tese (Doutorado). Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto  Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2016. 

 
A microextração líquido-líquido dispersiva baseada no uso de solventes orgânicos 
(OS-DLLME) vem recebendo grande destaque devido a facilidade de operação, 
baixo custo, rapidez e um consumo mínimo de solventes. Previamente a OS-DLLME 
um pré-tratamento do plasma se faz necessário a fim de propiciar a formação de 
uma adequada fase sedimentada. O levetiracetam (LEV) é um dos fármacos mais 
prescritos para o tratamento de crises epilépticas parciais e com generalizações 
secundárias. Assim, foi desenvolvido e validado um método bioanalítico para a 
quantificação do LEV em amostras de plasma por cromatografia em fase gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (GC/MS). O pré-tratamento das amostras de 
plasma empregou ultrafiltros Amicon® (poros com tamanho de 10 kDa) que 
formavam um permeado adequado para a realização da OS-DLLME. A adição de 
130 µL de clorofórmio (solvente extrator) e 400 µL de isopropanol (solvente 
dispersor), sem alteração na força iônica e agitação da amostra, proporcionaram 33 
% de recuperação do LEV nas amostras de plasma. Tal análise foi realizada usando 
uma coluna de sílica fundida recoberta com Rtx-5MS (30 m × 0,25 mm x 0,25 µm) 
empregando uma rampa de aquecimento. O tempo total de corrida cromatográfica 
foi de 9 minutos. O método apresentou-se linear no intervalo de concentração de 2 - 
80 µg mL-1 (r ≥ 0,99), onde os resultados foram ponderados (peso =1/x). A validade 
da regressão foi confirmada aplicando o teste da falta de ajuste linear. O limite 
inferior de quantificação (LIQ) foi de 2 µg mL-1. Os parâmetros de precisão, exatidão, 
efeito matriz, efeito carry-over e estabilidade demonstraram-se em conformidade 
com o European Medicines Agency. Outro método foi desenvolvido e validado para 
a quantificação da risperidona (RSP) e seu metabólito 9-hidroxi-risperidona (9-OH-
RSP) em amostras de plasma. A RSP e 9-OH-RSP correspondem a “fração ativa” do 
medicamento responsável pela atividade anticonvulsivante. As amostras de plasma 
foram pré-tratadas com ácido tricloroacético (TCA 30 %). O sobrenadante límpido foi 
diluído com solução de NaCl (10 %) e ajustado para o valor de pH 12, no qual foi 
desenvolvido a OS-DLLME. Foi adicionado um volume de 500 µL de acetona 
(solvente dispersor) e 80 µL de clorobenzeno (solvente extrator). Após otimização da 
extração, foi alcançado 89 % e 42 % de recuperação da RSP e 9-OH-RSP, 
respectivamente. Para tais análises foi empregada a cromatografia líquida acoplada 
à espectrometria de massas sequencial com ionização por eletrospray (LC-MS/MS). 
Uma coluna Ascentis® C18 (10 cm x 4,6 mm x 2,7 µm), fase móvel composta por 
tampão acetato de amônio e acetonitrila, em modo de eluição gradiente, vazão de 
500 µL min-1 e temperatura da coluna de 40 ºC foram empregados. O tempo total da 
corrida cromatográfica foi de 8 minutos. O método foi linear na faixa de concentração 
de 5 - 80 ng mL-1 (r ≥ 0,99), para ambos os analitos. O LIQ foi de 5 ng mL-1. Todos 
os demais parâmetros estavam em conformidade com a agência regulatória. Ambos 
os métodos foram aplicados com sucesso em amostras de plasma de paciente em 
tratamento com LEV ou RSP. Desta forma foi possível demonstrar aplicabilidade dos 
métodos bioanalíticos desenvolvidos e averiguar a concentração plasmática dos 
devidos fármacos no paciente. 



 

Palavras chave: OS-DLLME; LEV; RSP; validação; plasma; técnicas 
cromatográficas acopladas à espectrometria de massas. 



 

ABSTRACT 

ALCANTARA, G.K.S. Evaluation of the dispersive liquid liquid microextraction 
for the determination of levetiracetam and risperidone by chromatographic 
techniques coupled mass spectrometry. 2016. 115 f. Thesis (Doctoral). School of 
Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto  University of São Paulo, Ribeirão Preto, 
2016. 
 
Dispersive liquid-liquid microextraction technique based on the use of organic 
solvents (OS-DLLME) has received highlighted due to the easily, rapidity, low cost 
and low consumption of organic solvent. Prior to OS-DLLME, plasma pretreatment is 
necessary to provide the formation of a suitable settled phase. Levetiracetam (LEV) 
is one of the most prescribed drugs for the treatment-refractory partial onset seizures 
with or without secondary generalization. So, it was developed and validated a 
bioanalytical method for the quantification of LEV in plasma samples by Gas 
Chromatography Mass Spectrometry (GC/MS). The pretreatment of the plasma 
samples employed tubes of ultrafiltration Amicon® (pore size 10 kDa) in order to form 
a suitable permeated to carry out the OS-DLLME. The addition of 130 µL of 
chloroform (extraction solvent) and 400 µL of isopropanol (disperser solvent), without 
ionic strength and agitation of samples, have reached 33 % of recovery of LEV from 
plasma samples. This analysis was carried out using a fused silica coated Rtx-5MS 
column (30 m × 0.25 mm × 0.25 µm) and a heating ramp. The run time was 9 
minutes. The method was linear in the concentration range of 2 - 80 µg mL-1 (r ≥ 
0.99) and the results were weighted (1/x). The linear regression was confirmed by 
applying the lack of fit test. The lower limit of quantitation (LLOQ) was 2 µg mL-1. The 
precision, accuracy, matrix effect, carry-over and stability were in agreement with 
European Medicines Agency. Another method was developed and validated for the 
quantification of risperidone (RSP) and its 9-hydroxy-risperidone metabolite (9-OH-
RSP) from plasma samples. The RSP and 9-OH-RSP constitutes the total active 
moiety responsible for the anticonvulsant activity. Plasma samples were pretreated 
with trichloroacetic acid (TCA 30%). The clear supernatant was diluted with NaCl 
solution (10%) and adjusted to pH 12, where was developed the OS-DLLME. It was 
added 500 µL of acetone (dispersing solvent) and 80 µL of chlorobenzene (extraction 
solvent). After the parameters optimization, the recovery was 89% and 42% for RSP 
and 9-OH-RSP, respectively.  It was employed liquid chromatography-electrospray-
tandem-mass spectrometry (LC/ MS/MS). Ascentis® C18 column (10 cm x 4.6 mm x 
2.7 µM), ammonium acetate buffer and acetonitrile as mobile phase in gradient 
elution mode, at flow rate 500 µL min-1 and column temperature of 40 °C for this 
analysis. The run time was 8 minutes. The method was linear in the concentration 
range 5 - 80 ng mL-1 (r ≥ 0.99) for both analytes. The LLOQ was 5 ng mL-1. All other 
parameters were in agreement with the regulatory agency. Both methods have been 
successfully applied in plasma samples from patient that receive diary doses of LEV 
or RSP. In this way, it was possible to present the applicability of developed 
bioanalytical methods and the quantitation of plasmatic concentration of these 
studied drugs. 
 
Key words: OS-DLLME; LEV; RSP; validation; plasma samples; chromatographic 
techniques coupled mass spectrometry. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A complexidade das matrizes biológicas e a quantificação dos analitos em 

concentrações extremamente baixas são alguns problemas encontrados na química 

analítica (PAYÁN et al., 2011). Isto pode ser explicado devido ao elevado conteúdo 

de proteínas, lipídeos, fosfolipídeos, o que torna incompatível a injeção direta destas 

matrizes no sistema cromatográfico, uma vez que a adsorção destes componentes 

na fase estacionária leva à perda da eficiência da coluna e ao aumento da pressão 

do sistema (REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010). Desta forma, é imprescindível uma 

etapa de preparo de amostras provenientes de matrizes complexas (plasma, soro, 

sangue total, homogeneizado de tecidos, saliva ou urina) (De OLIVEIRA et al., 2008) 

com a finalidade de isolar e pré-concentrar os analitos de interesse, eliminar os 

interferentes, tais como, compostos endógenos e outros fármacos administrados 

concomitantemente, manter os analitos em meio compatível com o instrumento de 

análise e atingir o limite de quantificação adequado, conforme o objetivo do estudo 

(QUEIROZ; LANÇAS, 2005). 

No início da década de 90 houve um crescente interesse por parte da 

comunidade científica no desenvolvimento e no emprego de novas técnicas de 

preparo de amostras e procedimentos de clean-up, recebendo destaque as técnicas 

de microextração (LEE et al., 2009), com atenção especial para: i) miniaturização 

das técnicas de extração, ii) utilização de menores quantidades de amostras, iii) 

potencial de automação ou utilização de métodos “on-line”, iv) uso de quantidade 

mínima ou nenhuma de solventes orgânicos (química verde) e, v) redução nas 

etapas de preparo de amostras (De OLIVEIRA et al., 2008; SARAFRAZ-YAZDI; 

AMIRHASSAN, 2010).  

Visto que a miniaturização das técnicas de preparo de amostras era o fator 

chave para alcançar estes objetivos (REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010), Arthur e 

Pawliszyn (1990) despertaram o interesse dos analíticos com o desenvolvimento da 

microextração em fase sólida (SPME, do inglês, Microextraction Solid-Phase) 

(ARTHUR; PAWLISZN, 1990). Esta técnica baseia-se na extração de analitos de 

baixa e média polaridade a partir de uma fibra de sílica revestida por um material 

adsorvente (FARAJZADEH; KHOSHMARAM; SHEYKHIZADEH, 2014), sendo que, o 

coeficiente de partição dos analitos e o material de revestimento da fibra são fatores 

que determinam a eficiência de extração dos analitos (REZAEE; YAMINI; FARAJI, 
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2010). Entretanto, a fim de superar algumas desvantagens da SPME, como a 

dependência de fornecedores para a concessão das fibras, efeito carry-over, 

limitações no uso de determinados solventes, entre outras (REZAEE; YAMINI; 

FARAJI, 2010; SARAFRAZ-YAZDI; AMIRHASSAN, 2010), em meados da década de 

90 foi desenvolvida a microextração em fase líquida (LPME, do inglês, 

Microextraction Liquid-Phase) baseada no uso mínimo de solvente orgânico (µL) 

(fase aceptora) para a extração de analitos provenientes de uma matriz aquosa (fase 

doadora) (SARAFRAZ-YAZDI; AMIRHASSAN, 2010). Assim, a LPME foi dividida em 

três principais categorias: i) microextração em gota suspensa (SDME, do inglês, 

Single Drop Microextraction); ii) microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME, do 

inglês, Dispersive Liquid-Liquid Microextraction) e, iii) microextração em fase-líquida 

com fibras ocas (HF-LPME, do inglês, Hollow Fiber Liquid-Phase Microextraction) 

(De OLIVEIRA et al., 2008; SARAFRAZ-YASZDI; AMIRHASSAN, 2010). Dentre 

estas, a DLLME é uma das técnicas que vem recebendo atenção e se destacando 

na área de preparo de amostras (HERRERA et al., 2010). 

  

1.1 Princípios da DLLME 
 

Rezaee e colaboradores (2006) desenvolveram esta nova abordagem de 

microextração, a qual é constituída por um sistema ternário de solventes: solvente 

extrator, solvente dispersor e fase aquosa (REZAEE et al., 2006). O procedimento 

desta técnica consiste na injeção rápida, através de uma seringa, de uma mistura de 

solvente extrator e dispersor, dentro da fase aquosa (contendo o analito de 

interesse). Esta injeção “brusca” leva à formação de um “ponto nuvem” no interior do 

tubo cônico (água / solvente extrator / solvente dispersor) composto por inúmeras 

gotículas de solvente extrator as quais estão dispersas na solução aquosa, 

permitindo a extração do analito em poucos segundos. Isto pode ser explicado 

devido à formação de uma infinita área superficial entre as gotículas de solvente 

extrator e as gotículas da fase aquosa, alcançando o estado de equilíbrio 

rapidamente. Após a centrifugação, a quantificação do analito na fase sedimentada 

(FS) é analisada conforme a técnica analítica mais apropriada (HU; WU; QI-FENG, 

2010; REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010; SARAFRAZ-YAZDI; AMIRHASSAN, 2010; 

MA; LU; CHEN, 2012). As etapas da técnica encontram-se ilustradas na figura I.1.  
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Figura I.1 Etapas do procedimento da DLLME (Martins et al., 2012). 

  

Este procedimento ilustrado na figura I.1 é baseado no processo de 

distribuição de equilíbrio do analito entre as fases aquosa e extratora (SARAJI; 

BOROUJENI, 2014). O coeficiente de distribuição (K) é calculado através da razão 

entre a concentração do analito na fase extratora e na amostra aquosa. Sendo 

assim, a DLLME é adequada para analitos que possuam K > 500, ou seja, para 

compostos que apresentam alta ou moderada lipofilicidade. Ainda, a técnica é 

adequada a compostos ionizáveis, uma vez que o coeficiente de distribuição pode 

ser modificado controlando-se o valor do pH da fase aquosa (ZANG, 2009). 

O fator de enriquecimento (FE) e a recuperação (R) são dois parâmetros que 

podem expressar a eficiência de extração e são calculados conforme a equação I.1 

e I.2, respectivamente (REZAEE et al., 2006). 

O FE é obtido pela razão entre a concentração do analito na FS (Csed) e a 

concentração inicial do analito (C0) em solução aquosa.  

 

Equação I. 1                               

 

A recuperação da extração, calculada pela equação I.2, se refere a 

porcentagem da quantidade total de analito transferido para a fase extratora, ao final 

da extração. 

FE = Csed / C0 
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Equação I. 2  

                                                        

Onde, 

Vsed e Vaq correspondem aos volumes de FS e da amostra aquosa, 

respectivamente. 

 

1.2 Parâmetros que influenciam a eficiência de extração 
 

De acordo com CALDAS et al. (2011), a eficiência de extração dos analitos 

pode ser influenciada por muitos fatores, dentre eles: tipo de solvente extrator e 

dispersor, bem como, o volume destes, o tempo de extração, o pH da amostra e sua 

força iônica. 

 

1.2.1 Tipo e volume de solvente extrator 

 

A seleção do solvente extrator é considerada o parâmetro mais importante da 

técnica (MASHAYEKHI et al., 2010; REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010). Os solventes 

extratores devem apresentar características, tais como: i) maior densidade que a 

água, ii) baixa solubilidade em água, iii) compatibilidade com a técnica analítica e, iv) 

alta capacidade de extração dos compostos de interesse (ZANG et al., 2009; ZHAO 

et al., 2009). Dentre os mais empregados estão os compostos clorados 

(clorobenzeno, clorofórmio, tetracloreto de carbono, diclorometano e 

tetracloroetileno) (ZANG et al., 2009; REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010; WU et al., 

2012).  

Sendo assim, a DLLME baseada no uso de solventes orgânicos como 

solventes extratores é denominada OS-DLLME (Organic Solvent - Dispersive Liquid 

Liquid Microextraction) e difere da microextração líquido-líquido dispersiva baseada 

no uso de líquido iônico (IL-DLLME, do inglês, Ionic Liquid - Dispersive Liquid Liquid 

Microextraction) na qual emprega líquido iônico como solvente extrator (TIAN; 

CHEN; BAI, 2012). 

R (%) = (Vsed / Vaq ) x FE x 100 
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Em relação ao volume de solvente extrator, este é selecionado em função da 

maior recuperação obtida e da menor quantidade de solvente clorado empregado 

(REZAEE et al., 2006; REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010; ZHAO et al., 2009).  

 

1.2.2 Tipo e volume de solvente dispersor 

 

Os solventes dispersores são selecionados baseados na sua miscibilidade 

entre a fase orgânica e a fase aquosa (RANJBARI et al., 2012). Dentre os mais 

comumente empregados estão a acetona, a acetonitrila, o metanol, o etanol e o 

tetraidrofurano (ANDRUCH et al., 2013; ZANG, 2009).  

O volume de solvente dispersor afeta diretamente a formação do “ponto 

nuvem”, ou seja, o grau de dispersão do solvente extrator na solução aquosa, 

influenciando na eficiência de extração do analito de interesse (RANJBARI et al., 

2012; REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010). Neste caso, a área superficial entre o 

solvente extrator e a fase aquosa (amostra) é infinitamente grande, aumentando a 

eficiência de extração (ZANG, 2009). Contudo, volumes menores de solvente 

dispersor podem ocasionar dispersão insuficiente do solvente extrator, assim como, 

volumes maiores podem, muito provavelmente, diminuir a solubilidade do analito 

pelo solvente extrator e aumentar pela fase aquosa, reduzindo a eficiência da 

extração (MELWANKI et al., 2009; SHAMSIPUR; FATTAHI, 2011).  

 

1.2.3 Tempo de extração e pH 

 

O tempo de extração é definido como o tempo entre a injeção da mistura de 

solventes extrator e dispersor, na fase aquosa, e a centrifugação (REZAEE et al., 

2006). Como a transferência de massas é um processo tempo-dependente, os perfis 

da extração em relação ao tempo devem ser estabelecidos (REZAEI et al., 2008). 

Todavia, como a DLLME promove muito rapidamente o equilíbrio de partição do 

analito entre as fases aquosa e orgânica (MARTINS et al., 2012), muitos autores 

consideram que o tempo não é um parâmetro diferencial para a extração (REZAEI et 

al., 2008; SHAMSIPUR; FATTAHI, 2011; YAZDI; RAZAVI; YAZDINEJAD, 2008).  

Em relação ao pH da fase aquosa este é ajustado baseado na acidez ou 

basicidade de cada composto, de forma que o mesmo esteja na forma não-ionizada 

(forma molecular) facilitando sua partição para o solvente orgânico, quando 
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comparado à forma ionizada do composto (CAMPONE; PICCINELLI; RASTRELLI, 

2012; MASHAYEKHI et al., 2010; MELWANKI et al., 2009). 

 

1.2.4 Força iônica  

 

A influência da força iônica pode influenciar na eficiência de extração uma vez 

que a adição de sal na solução aquosa (contendo o analito) pode reduzir a 

solubilidade do analito na fase aquosa (MARTINS et al., 2012; ZANG et al., 2009) 

aumentando sua transferência para a fase orgânica (MOREIRA; YOKOYA; De 

GAITANI, 2014). Assim, este fenômeno pode promover o efeito salting out pois as 

moléculas de água formam esferas de hidratação ao redor dos íons de NaCl em 

solução aquosa diminuindo sua disponibilidade para a dissolução das moléculas do 

analito. Sendo assim, os analitos tendem a migrar para o solvente extrator. 

Entretanto, outro processo pode ocorrer concomitantemente, envolvendo moléculas 

mais polares, as quais podem participar das interações eletrostáticas com os íons do 

sal em solução, reduzindo sua habilidade de mover-se para a fase extratora e, 

consequentemente, prejudicando a eficiência de extração (MELWANKI; FUH, 2008). 

  

1.3 Vantagens/desvantagens e aplicações da DLLME 
 

Desde o desenvolvimento da DLLME por Rezaee et al. (2006) esta técnica de 

microextração vem sendo bastante utilizada pelos pesquisadores (ANDRUCH et al., 

2013), refletindo no aumento do número de publicações sobre o tema (Figura I.2). 

Isto é devido à sua simplicidade de operação, rapidez, baixo custo (SARAFRAZ-

YAZDI; AMIRHASSAN, 2010; ZHAO et al., 2009) e compatibilidade com diferentes 

técnicas analíticas (YAN; WAN, 2013).  
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Figura I.2 Evolução do número publicações empregando a DLLME como procedimento de 
preparo de amostras (Web of Science, 2016). 

 

No entanto, esta microextração tem sido amplamente empregada na extração 

de contaminantes em amostras ambientais simples, como a água, demonstrando 

excelente desempenho analítico na determinação de diferentes compostos 

(CAMPONE; PICCINELLI; RASTRELLI, 2012; ZANG et al., 2009). Por outro lado, é 

observada baixa aplicação da DLLME em amostras altamente complexas (ex: solo, 

plasma, sangue total, alimentos, entre outras) devido à falta de seletividade e, 

consequentemente, a coextracão de compostos interferentes da matriz, o que vem 

justificar a razão de tantos trabalhos reportarem a aplicação desta técnica em 

matrizes simples (CAMPONE; PICCINELLI; RASTRELLI, 2012; SARAFRAZ-YAZDI; 

AMIRHASSAN, 2010). A figura I.3 apresenta dados da aplicação da DLLME em 

diferentes amostras durante o período de 2010 - 2015. 

 

 

Figura I.3 Aplicação da DLLME em diferentes amostras (Web of Science, 2016). 
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A proposta em trabalhar com matrizes complexas e DLLME pode abordar 

diferentes estratégias para superar estas desvantagens (baixa seletividade e 

capacidade de clean-up) e obter uma FS límpida de qualquer interferente da matriz 

(MOREIRA; YOKOYA; De GAITANI, 2014; REZAEE; YAMINI; FARAJI, 2010). A 

mais simples delas consiste na diluição da amostra biológica reduzindo o efeito da 

matriz, porém procedimentos de filtração, centrifugação e precipitação também 

podem ser desenvolvidos. No caso de matrizes mais complexas, como o plasma, 

uma das maneiras mais utilizadas é a precipitação de proteínas empregando 

quantidade adequada de reagentes (ex: acetonitrila, metanol, acetona e ácido 

tricloroacético) (SARAJI; BOROUJENI, 2014). A tabela I.1 apresenta as aplicações 

da DLLME em diferentes matrizes biológicas, bem como, o pré-tratamento da matriz. 
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Tabela I.1 Aplicação da DLLME em diferentes matrizes biológicas  
Analitos Matriz 

Biológica 
Pré-tratamento da 

amostra 
Solvente extrator; 

volume (µL) 
Solvente dispersor; 

volume (µL) 
Técnica 

de análise 
Referência 

7-aminoflunitrazepam Urina Amônia (0,2 M)  250 µL 
diclorometano 

500 µL isopropanol LC-ESI-MS/MS Melwanki et al., 2009 

Clozapina e clorpromazina Urina Centrifugação a 
4000rpm/15 min 

40 µL tetracloreto de 
carbono 

200 µL etanol HPLC-UV/Vis Chen et al., 2011 

 
Amitriptilina, clomipramina 
e tioridazina 

 
Urina 

 
Centrifugação a 
4000 rpm/15min e 
filtração (0,45 µm) 
do sobrenadante 

 
20 µL tetracloreto de 
carbono 

 
500 µL acetonitrila 

 
HPLC-UV/Vis 

 
Xiong et al., 2009 

 
Fentanil, alfentanil e 
sufentanil 

 
Plasma 
e urina 

 

 
Plasma: filtração 
(0,45 µm), diluição 
(1:4) e precipitação 
com metanol (1:2); 
Urina: filtração (0,45 
µm) e diluição (1:2) 

 
142 µL clorofórmio 

2 mL metanol HPLC-UV/Vis Saraji et al., 2011 

 
Carbamazepina 

 
Plasma e 

urina 
 

 
Plasma: precipitação 
com acetonitrila, 
centrifugação, 
filtração (0,45 µm) e 
diluição (1:10) 
 
Urina: diluição (1:5) 

 
78 µL clorofórmio 

 
1 mL etanol  

 
HPLC-UV/Vis 

 
Mashayekhi et al.,  
2010 

Piroxicam Urina Centrifugação, 
desconjugação 
enzimática, 
incubação 6hs e 
centrifugação 
 

 
70 µL clorofórmio 

700 µL metanol Espectrofotômetro Tabrizi; Tutunchi, 
2013 
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Losartam e  
carvedilol 

Plasma 
e urina 

 

Plasma: precipitação 
com acetona (1:1) e 
diluição (1:5) 
Urina: ajuste de pH 
(ácido) 
 

Plasma:100 µL 
clorofórmio 
Urina: 160 µL 
clorofórmio 

Plasma: 500 µL 
acetona 
Urina: 400 µL acetona 

HPLC-UV/Vis Soltani et al., 2012 
 

Metadona Plasma, urina, 
saliva e suor 

Plasma e urina: 
centrifugação, 
decantação, filtração 
e diluição (1:20) 
Saliva: centrifugação 
e diluição (1:100) 
Suor: banhos de 
etanol no gaze 

 
 
250 µL clorofórmio 

 
2,5 mL metanol  

 
HPLC-UV/Vis 

 
 
Ranjbari et al., 2012 

 
Varfarina 

 
Plasma 

 
Precipitação com 
tricloroacético 
(10%), refrigeração 
(4ºC/20min) e 
diluição 

 
 
150 µL 1-octanol 

 
150 µL metanol 

 
HPLC-UV/Vis 

 
Ghambari et al., 2012 

 
Letrozol 

 
Plasma e urina 

 
Plasma: precipitação 
com acetonitrila 
(1:1), filtração e 
diluição  
Urina: diluição (1:5) 

 
142 µL clorofórmio 

 
2 mL acetona 

 
HPLC-UV/Vis 

 
Rezaee, Yamini, Hojjati e 
Faraji, 2010 

morfina, codeína, 
papaverina, noscapina e 
tebaína 

 
Urina 

 
Centrifugação, 
filtração e diluição 

 
88 µL clorofórmio 

 
1 mL acetona 

 
HPLC-UV/Vis 

 
Shamsipur; Fattahi, 2011 

 
5 fármacos antiarrítmicos 

 
Plasma 

 
Precipitação com 
acetonitrila 

 
100 µL 
diclorometano 

 
1340 µL acetonitrila 

 
HPLC-UV/Vis 

 
Jouyban et al., 2015 

 
5 drogas de abuso 

 
Plasma 

 
Precipitação com 
acetonitrila 

 
220 µL clorofórmio 

 
3,2 mL acetonitrila 

 
HPLC-UV/Vis 

 
Fernández et al., 2015 
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Zang et al. (2009) relataram que a técnica de DLLME pode ser aprimorada a 

fim de ampliar a possibilidade de trabalho em diferentes matrizes, buscar 

alternativas de solventes extratores menos tóxicos e compatíveis com o instrumento 

de análise e, buscar estratégias que aumentem a taxa de transferência do analito 

para o solvente extrator (MOREIRA; YOKOYA; De GAITANI, 2014). Algumas 

estratégias já têm sido desenvolvidas para assistir a dispersão do solvente extrator 

na fase aquosa dentre elas, o uso do ultrassom, vórtex, micro-ondas, temperatura, 

dentre outras (ESCUDERO et al., 2013; GURE et al., 2015; TRUJILLO-RODRIGUÉZ 

et al., 2013). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Avaliação da microextração líquido-líquido dispersiva para a 

quantificação do levetiracetam por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas 
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1. EPILEPSIA 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (World Health Organization, 

2015) a epilepsia é a desordem neurológica mais comum no mundo, que afeta entre 

2 % e 3 % da população mundial, sendo que 75 % dos casos começam antes 

mesmo da adolescência (PÉREZ, 2015).  

A epilepsia é caracterizada pela ocorrência de crises epilépticas, as quais são 

definidas pela descarga anormal e excessiva das células nervosas cerebrais de uma 

pequena ou extensa área do cérebro, afetando temporariamente a consciência, os 

eventos motores, sensitivos/sensoriais, autonômicos ou psíquicos involuntários 

(THURMAN, et al., 2011). Pode ser causada por fatores genéticos, estruturais, 

metabólicos ou desconhecidos. O prognóstico do indivíduo vai depender da etiologia 

da doença, bem como, de um tratamento precoce e contínuo (PÉREZ, 2015).  

O diagnóstico e o tratamento da epilepsia são de extrema importância, uma 

vez que a doença afeta a qualidade de vida dos pacientes (LINN et al, 2009) devido 

às crises epilépticas e os problemas psicosociais e psiquiátricos (PERSENIUS et al., 

2015). De fato, almeja-se um completo controle das crises epilépticas sem originar 

efeitos adversos significativos, redução das taxas de morbidade (ansiedade, 

depressão e aflição psicológica), de mortalidade e maiores índices na qualidade de 

vida destes pacientes (PERSENIUS et al., 2015; LINN et al., 2009).  

Até as últimas décadas do século XX os antiepiléticos de primeira geração 

(ex: fenobarbital, fenitoína, ácido valpróico, primidona, carbamazepina, 

etossuximida) eram as opções farmacológicas disponíveis para o tratamento da 

epilepsia (LINN et al., 2009). Entretanto, tais opções possibilitavam o controle das 

crises em apenas 50 % dos pacientes com crises parciais e, de 60 - 70 % naqueles 

que apresentavam crises generalizadas, além de apresentarem uma estreita 

margem terapêutica e uma pronunciada variabilidade interindividual, sendo 

candidatos à monitorização farmacoterapêutica e à individualização da posologia a 

fim de minimizar a ocorrência de efeitos adversos (La ROCHE; HELMERS, 2004; 

JOHANNESSEN; TOMSON, 2006; PERSENIUS et al., 2015).  

Ante às novas descobertas sobre a doença e na busca de novos fármacos 

que pudessem controlar as crises epilépticas em pacientes refratários aos 

antiepilépticos clássicos, no início da década de 90 foram desenvolvidos novos 
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fármacos antiepilépticos ou de segunda geração (ex: topiramato, levetiracetam, 

gabapentina, vigabatrina, felbamato, oxcarbazepina, zonisamida e tiagabina) 

proporcionando com isto, novas opções farmacológicas para o controle das crises 

parciais e generalizadas, além de trazerem novas perspectivas para os pacientes 

com epilepsia (La ROCHE; HELMERS, 2004).  

 

1.1 Levetiracetam  
 

O levetiracetam (LEV; Figura 1.1) é o princípio ativo do antiepiléptico de 

segunda geração que é comercializado como Keppra® (UCB pharma, Bruxelas, 

Bélgica) (GUO et al., 2007). Ele foi aprovado para comercialização em novembro de 

1999 pela Food and Drug Administration (FDA) (GUO et al., 2007; La ROCHE; 

HELMERS, 2004) e, um ano após, pela European Medicines Evaluation Agency 

(EMEA), tornando-se rapidamente um dos fármacos mais prescritos para o 

tratamento de crises epilépticas parciais e com generalizações secundárias 

(DESPHANDE; DeLORENZO, 2014; GUO et al., 2007). No Brasil, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou em 10 de agosto de 2015, em 

Diário Oficial, o registro do LEV (Keppra®) para o tratamento da epilepsia, constando 

sua inclusão na lista C1 de medicamentos (Lista das outras substâncias sujeitas a 

controle especial) (RDC n° 44 de 24 de setembro de 2014) (ANVISA, 2014).  

Atualmente o LEV vem sendo indicado como monoterapia no tratamento de 

crises parciais refratárias com ou sem generalizações secundárias para pacientes 

acima de 16 anos de idade ou recém-diagnosticados com epilepsia (EMA, 2011; La 

ROCHE; HELMERS, 2004). Também para o tratamento de crises mioclônicas em 

pacientes acima de 12 anos de idade que apresentam epilepsia mioclônica juvenil, 

para crises tônico-clônica generalizada primária em pacientes acima de 12 anos com 

epilepsia generalizada idiopática. Além disso, no tratamento de desordens bipolares, 

mania e enxaqueca, como monoterapia ou em combinação com outro fármaco 

(BARRUETO et al., 2002; EMA, 2011; PUCCI et al., 2004).  

O Keppra® encontra-se comercialmente disponível nas seguintes 

apresentações: comprimidos revestidos nas doses de 250, 500, 750 e 1000 mg; 

comprimidos revestidos extend release (Keppra ®XR) nas doses de 500 mg e 750 

mg; solução oral de 100 mg/mL e formulação para administração intravenosa de 100 

mg/mL. 
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O LEV é um derivado pirrolidínico, análogo etil do fármaco nootrópico 

piracetam cuja eficácia encontra-se comprovada no tratamento de mioclonias 

(RIZZUTTI et al., 1999; ROSSO et al., 2011). Sua atividade farmacológica é restrita 

ao isômero S ((S)-α-etil-2-oxo-1-pirrolidina acetamida), uma vez que, estudos in vivo 

de epilepsia demonstraram que o enantiômero R ((R)-α-etil-2-oxo-1-pirrolidina 

acetamida) não apresenta atividade anticonvulsivante (ISOHERRANEN et al., 2000; 

FRENCH; TONNER, 2009). Benedetti et al. (2003) relataram não haver conversão 

quiral do LEV e do seu metabólito in vivo, demonstrando eficácia e segurança clínica 

ao paciente.  

 

Figura 1.1 Fórmula estrutural do LEV, (S)-α-etil-2-oxo-1-pirrolidina acetamida (Chemicalize, 
2016) 

 

Tendo em vista um desejável comportamento farmacocinético, o LEV tem se 

destacado na área clínica (PATSALOS, 2000; BLONK et al., 2010). Logo após sua 

administração, sua biodisponibilidade é próxima a 100 % no local de ação, não 

havendo interferência pela alimentação (WEIJENBERG; BROWER; CALLENBACH, 

2015). A ligação às proteínas plasmáticas é considerada insignificante (< 10 % de 

ligação), prevalecendo o fármaco na sua “fração ativa” disponível para exercer a 

ação farmacológica (LEPPIK, 2001; RADTKE, 2001; JUENKE et al., 2006). 

Independentemente da dose, sua absorção atinge concentração plasmática máxima 

(Cmax) em aproximadamente 1 hora (PATSALOS, 2000), apresentando tempo de 

meia-vida de 6 a 8 horas e estado de equilíbrio 48 horas após sua administração 

(MAY; RAMBECK; JÜRGENS, 2003; BENEDETTI et al., 2003). Apresenta 

comportamento cinético linear, ou seja, a concentração plasmática do fármaco é 

proporcional ao aumento da dose (PATSALOS, 2000). Sua metabolização não 

envolve a atividade das enzimas hepáticas do sistema citocromo P450 e não afeta a 

indução de outros sistemas enzimáticos (PATSALOS, 2000; JUENKE et al., 2006; 

* 
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MENDU; SOLDIN, 2010; FREITAS-LIMA et al., 2011), mesmo em altas doses 

(PUCCI et al., 2004). A principal via metabólica (24 % da dose) envolve a hidrólise 

no grupo acetamida da molécula gerando o metabólito ácido ucb L057, 

farmacologicamente inativo. Como consequência da falta de metabolização 

hepática, não há interações significantes do LEV com os demais antiepilépticos, 

contraceptivos, digoxina, varfarina, probenecida, entre outros (La ROCHE; 

HELMERS, 2009; WEIJENBERG; BROWER; CALLENBACH, 2015). Após 24 horas 

de sua administração, 66 % da dose é liberada na forma inalterada pela principal via 

de eliminação, a renal e, 24 % da dose é eliminada como seu metabólito ucb L057 

(FRENCH; TONNER, 2009; MENDU; SOLDIN, 2010).   

Estudos clínicos relataram alguns efeitos adversos comuns, tais como: dor de 

cabeça, astenia, tontura, infecção e sonolência, após a quarta semana de 

tratamento com o LEV (RIZZUTTI et al., 1999; SWAROOP et al., 2013). Entretanto, 

quando comparado aos outros antiepilépticos, estudos pré-clínicos mostraram alta 

margem de segurança do LEV, caracterizada pela considerável diferença entre a 

dose necessária para inibir as crises epilépticas e para ocasionar o efeito adverso ao 

paciente (KLITGAARD et al., 1998). 

De acordo com o artigo publicado pelo Subcomitê pertencente à Liga 

Internacional Contra a Epilepsia, a faixa de concentração plasmática do LEV 

corresponde de 12 - 46 µg mL-1. Todavia, pode ocorrer variabilidade interindividual 

na concentração do fármaco sendo observadas concentrações fora desta faixa 

terapêutica (PATSALOS, 2008). French et al. (2009) relataram que existem razões 

para que a concentracão do LEV seja mensurada, situacões especiais como, 

gravidez, puerpério (PATSALOS et al., 2008), populacão idosa e pediátrica 

(FRENCH; EDRICH; CRAMER, 2001; FRENCH; TONNER, 2009) e com danos renal 

e hepático (JOHANNESSEN et al., 2006). 

Embora seu mecanismo de ação necessite de mais pesquisas, estudos em 

ratos demonstraram o envolvimento do LEV com a proteína SV2A, localizada na 

membrana das vesículas sinápticas. Esta proteína interage com a sinaptogamina, 

uma proteína pré-sináptica que age como sensor de Ca+2 no processo de exocitose 

e na liberação de neurotransmissores. O Ca+2, maior segundo mensageiro, 

apresenta um grande papel na excitabilidade neuronal e plasticidade sináptica e, 

distúrbios no seu balanço homeostático (elevado nível de Ca+2 intracelular) encontra-

se reportado em inúmeras desordens neurológicas (DESPHANDE; De LORENZO, 
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2014). Portanto, quando o LEV atua como um ligante na proteína SV2A, promove a 

estabilização da atividade elétrica no cérebro e, consequentemente, previne 

possíveis ocorrências de crises epilépticas (FRENCH; TONNER, 2009; 

WEIJENBERG; BROWER; CALLENBACH, 2015). 

O LEV possui fórmula molecular C8H14N2O2 e massa molar de 170,21 g/mol. 

Possui alta solubilidade em água (104,0 g/100 mL), clorofórmio (65,3 g/100 mL) e 

metanol (53,6 g/100 mL) (ISOHERRANEN et al., 2000). É considerado solúvel em 

etanol (16,5 g/100 mL), moderadamente solúvel em acetonitrila (5,7 g/100 mL) e, 

praticamente insolúvel em hexano (PATSALOS, 2000). 

A literatura descreve alguns métodos para a determinação do LEV em fluidos 

biológicos empregando a cromatografia gasosa com detecção por nitrogênio/fósforo 

(VERMEJI; EDELBROEK, 1994; GREINER-SOSANKO et al., 2007), a cromatografia 

líquida de alta eficiência com detecção ultravioleta-visível (RATNARAJ et al., 1996; 

JUENKE et al., 2006;  VERMEJI; EDELBROEK, 2007; CONTIN et al., 2008; 

VALARMATHY et al., 2008; GANESAN et al., 2010; ZUFÍA et al., 2010), a 

eletroforese capilar (SHIHABI; OLES; HINSDALE, 2003; MANGELINGS; SAEVELS; 

VANDER; HEYDEN, 2006) e a cromatografia líquida e cromatografia em fase 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (ISOHERRANEN et al., 2000; JAIN et 

al., 2006; GUO et al., 2007; MATAR, 2008; BOK KIM et al., 2011).  

No entanto, a técnica considerada standard gold para a quantificação de 

fármacos, metabólitos e moléculas endógenas em matrizes biológicas (sangue, 

saliva, soro, urina, amostras biológicas in vitro) (KANG et al., 2011) é a 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS, 

do inglês, Liquid Chromatography/ Tandem Mass Spectrometry). Características 

inerentes a esta técnica (sensibilidade e seletividade) aumentaram sua 

aplicabilidade às análises químicas e aos estudos clínicos, quando comparado aos 

métodos bioanalíticos desenvolvidos por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC, do inglês, High-Performance Liquid Chromatography) com detecção 

convencional, como o ultravioleta visível (UV-Vis) (JEMAL, 2000; MATAR, 2008). 

Quanto aos procedimentos de preparo de amostras, os convencionais, baseado 

na extração líquido-líquido (RATNARAJ et al., 1996; GREINER-SOSANKO et al., 

2007; GANESAN et al., 2010) e na extração em fase sólida (VERMEJI; 

EDELBROEK, 1994; ISOHERRANEN et al., 2000; PUCCI et al., 2004; VERMEJI; 

EDELBROEK, 2007; MATAR, 2008; ZUFÍA et al., 2010) são os mais descritos pela 
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literatura para análise do LEV em material biológico. A precipitação proteica, apesar 

de não ser considerada uma técnica eficiente de clean-up, também tem sido 

desenvolvida em diferentes trabalhos para a determinação do LEV em fluidos 

biológicos (SHIHABI; OLES; HINSDALE, 2003; PUCCI et al., 2004; MARTENS-

LOBENHOFFER; BODE, 2005; JAIN et al., 2006; CONTIN et al., 2008; 

VALARMATHY et al., 2008; BOK KIM et al., 2011).  

Portanto, até o momento não há relatos na literatura apresentando um método 

bioanalítico que utilize da OS-DLLME para a quantificação do LEV em plasma 

humano por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS, 

do inglês, Gas Chromatography-Mass Spectrometry). 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Avaliação da microextração líquido-líquido dispersiva para a 

quantificação da risperidona e da 9-hidroxi-risperidona por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas tandem 
 



21 

 

1. ESQUIZOFRENIA 

  

A esquizofrenia é uma das mais complexas desordens psiquiátricas que 

afetam 1,5 % da população mundial (FONSECA et al., 2013). É caracterizada pela 

fragmentação da estrutura básica dos processos de pensamento e pela dificuldade 

em distinguir as experiências internas e externas (KAPLAN; SADOCK; GREBB, 

2007). O impacto desta doença provoca perdas funcionais, relacionadas a 

habilidades de trabalho, afetivas e de relacionamento social, interferindo na 

qualidade de vida do paciente, assim como de seus familiares (SANTANA; 

CHIANCA; CARDOSO, 2009).  

Para o diagnóstico da esquizofrenia, Johann (2006) considera necessário a 

manifestação de pelo menos dois sintomas psicóticos, durante no mínimo um mês e, 

proeminentes, por pelo menos seis meses. Os sintomas se dividem em três 

categorias: i) sintomas positivos (delírios ou pensamentos irreais), ii) sintomas 

negativos (perda ou diminuição da capacidade mental, estado deficitário da 

motivação, das emoções, do discurso, do pensamento e das relações interpessoais) 

e, iii) sintomas desorganizados (afeto inapropriado, desorganização do pensamento 

e comportamento bizarro) (ADAD; CASTRO; MATTOS, 2000).  

Sua manifestação apresenta ser mais precoce em homens (18 - 25 anos) do 

que em mulheres (25 - 35 anos), sendo que, na adolescência, a relação homem: 

mulher é de 2:1, porém acima dos 50 anos, esta proporção inverte (CHAVES, 2000). 

O desenvolvimento da doença pode estar relacionado a inúmeros fatores, dentre 

eles, biológicos, ambientais, sociais e genéticos (BUENO et al., 2013). Este último 

apresenta um índice de prevalência de 10 %, em parentes de primeiro grau e, 

quando gêmeo monozigótico este índice aumenta para 44 %, demonstrando ser o 

maior fator de risco isolado para o desenvolvimento da doença (NETO; BRESSAN; 

FILHO, 2007).  

Apesar de inúmeros achados científicos terem comprovado uma disfunção 

dopaminérgica com a esquizofrenia, algumas evidências tem sugerido o 

envolvimento de receptores glutamatérgicos tipo N-Metil-D-aspartato (NMDA) na 

fisiopatologia da esquizofrenia, constituindo novos alvos para o tratamento 

psicofarmacológico (BRESSAN; PILOWSKY, 2003).  

No início da década de 1950, os antipsicóticos típicos (clorpromazina, 

haloperidol, levomepromazina, primozida, dentre outros), também conhecidos como 
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neurolépticos, foram introduzidos na prática clínica. Entretanto, os antipsicóticos 

típicos controlam apenas os sintomas positivos da doença, porém promovem a 

indução de efeitos extrapiramidais, característica marcante do seu uso.  

Contudo, o advento de antipsicóticos com um perfil “atípico” proporcionou 

ação farmacológica sobre os sintomas negativos da doença e o não aparecimento 

de efeitos extrapiramidais, quando administrados na dose terapêutica. Classificam-

se como antipsicóticos atípicos a risperidona, a clozapina, a aripiprazole, a 

olanzapina, a quetiapina, a ziprazidona, dentre outros (MOREIRA; GUIMARÃES, 

2007; OLIVEIRA, 2000).  

 

1.1 Risperidona 
 

A risperidona (RSP, figura 2.1a) é um dos fármacos antipsicóticos mais 

prescritos no mundo (MANDRIOLI et al., 2011), sendo indicada principalmente para 

o tratamento da esquizofrenia (FONSECA et al., 2013). Também foi aprovada para o 

tratamento das desordens maníaco-depressivas, crises bipolares com presença de 

sintomas psicóticos e para desordens obsessivo-compulsivas quando associada a 

um fármaco seletivo na inibição da receptação serotoninérgica (MANDRIOLI et al., 

2011).  

A RSP compõe a classe dos antipsicóticos atípicos, e diferentemente dos 

típicos, ou de primeira geração, seu mecanismo de ação age antagonizando 

seletivamente os receptores dopaminérgicos tipo D2, D3 e D4 e os receptores 

serotoninérgicos do tipo 5-HT2a e 5-HT7 (FONSECA et al., 2013; MAURI et al., 2007).  

Desta forma, promove efeito terapêutico diferente dos demais antipsicóticos típicos, 

pois controla de forma efetiva os sintomas positivos e negativos da psicose, assim 

como reduz a incidência de efeitos adversos extrapiramidais (LLERENA et al., 

2003). O principal efeito extrapiramidal associado ao uso da RSP é a 

hiperprolactinemia, que está diretamente relacionado à dose da mesma 

(MANDRIOLI et al., 2011).  

Geralmente doses orais de 2 - 6 mg diariamente são empregadas no 

tratamento de esquizofrenia crônica (ZHANG; TERRY; BARTLETT, 2007). Após a 

administração da RSP, a mesma é rapidamente absorvida, atingindo concentração 

plasmática máxima (Cmax) em torno de 1 hora, biodisponibilidade oral em torno de 70 

- 85 % e um estado de equilíbrio após 5 dias de tratamento. A taxa de ligação da 
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RSP e da 9-OH-RSP às proteínas plasmáticas, correspondem a 89 % e 77 %, 

respectivamente. 

A metabolização ocorre principalmente no fígado pelas enzimas do citocromo 

P450 (CYP), isoforma CYP2D6 e, em menor extensão pela CYP3A4 (MAURI et al., 

2007). Estas isoformas são responsáveis pela hidroxilação da RSP, formando os 

metabólitos 9-hidroxi-risperidona (9-OH-RSP) (Figura 2.1b) e 7-hidroxi-risperidona 

(7-OH-RSP) (MANDRIOLI et al., 2011). A 9-OH-RSP, também denominada de 

paliperidona é o principal metabólito produzido e apresenta atividade farmacológica 

similar à RSP. Por esta razão, a “fração ativa” representa a soma das concentrações 

terapêuticas da RSP e 9-OH-RSP (LLERENA et al., 2003; LEON; WYNN; 

SANDSON, 2010; RAGGI et al., 2005). Na literatura a concentração plasmática para 

ambos compostos, contemplam uma faixa terapêutica de 20 - 60 ng mL-1 (RAGGI et 

al., 2005).  

Entretanto, influências genéticas envolvendo a isoforma CYP2D6 exercem um 

papel importante na variabilidade dos parâmetros farmacocinéticos (MAURI et al., 

2007), sendo que, o tempo de meia-vida da RSP aumenta de 3 horas para 22 horas 

em indivíduos que apresentem danos neste sistema de metabolização, enquanto 

que a 9-OH-RSP apresenta tempo de meia-vida em torno de 22 horas, 

independentemente de haver ou não prejuízos hepáticos (MAURI et al., 2007). A 

eliminação da RSP e 9-OH-RSP é predominantemente pela via renal (CABOVSKA; 

COX; VINKS, 2007; MAURI et al., 2007).  

 

 

 

 
 

a) 
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Figura 2.1 Estruturas químicas da (a) RSP e (b) 9-OH-RSP (Chemicalize, 2016) 

 

Aravagiri e colaboradores (2003) demonstraram grande variação intra e 

interindividual na concentração plasmática da RSP e da 9-OH-RSP em pacientes 

esquizofrênicos que recebiam doses orais de RSP. Acredita-se que estas variações 

foram influenciadas por fatores tais como idade, danos hepáticos e renais, 

interações metabólicas com fármacos coadministrados e variações genéticas nas 

isoformas do sistema de metabolização (ARAVAGIRI et al., 2003). Assim, a 

monitorização terapêutica dos antipsicóticos é considerada de extrema importância, 

para a otimização da terapia, individualização da dose, redução do número de 

hospitalizações e de efeitos adversos ao paciente (MANDRIOLI et al., 2011). Além 

disso, uma vez que o metabólito 9-OH-RSP é capaz de contribuir na ação 

farmacológica juntamente com a RSP, mensurar apenas a concentração desta pode 

levar a interpretações errôneas nos estudos de monitoramento plasmático (MAURI 

et al., 2007).  

A literatura descreve alguns métodos analíticos desenvolvidos para a 

determinação da RSP e 9-OH-RSP em fluidos biológicos, empregando 

principalmente a HPLC com detecção UV-VIS (AVENOSO et al., 2000; LLERENA et 

al., 2003; MANDRIOLI et al., 2011; RAGGI et al., 2005), acoplada à espectrometria 

de massas sequencial (ARAVAGIRI; MARDER, 2000; BOONLEANG et al., 2014; 

FONSECA et al., 2013; HUANG et al., 2008; MEULDER et al., 2008) e com 

detecção eletroquímica (ARAVAGIRI et al., 1998). Como técnica de preparo de 

amostras, grande parte dos métodos desenvolvidos empregaram a LLE 

(ARAVAGIRI; MARDER, 2000; BOONLEANG et al., 2014; CAI et al., 2011; HUANG 

et al., 2008) e a SPE (REMMERIE et al., 2003). Porém o emprego de técnicas de 

 b) 
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microextração para a quantificação da RSP e 9-OH-RSP em plasma, encontra-se a 

HF-LPME (CHARMAHALI et al., 2015) e a microextração em sorvente empacotado 

(MEPS, do inglês, Microextraction by Packed Sorbent) (FONSECA et al.,2013; 

GONÇALVES et al., 2015; MANDRIOLI et al., 2011). 
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