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RESUMO 
 
 

SILVEIRA, R. S. Desenvolvimento de um método para a determinação 
simultânea de parabenos, bisfenóis e benzofenonas em urina por MEPS-LC-
MS/MS. 2018. 66f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 
Bisfenóis, filtros UV de benzofenona, parabenos e antimicrobianos como triclocarban 
são amplamente utilizados em produtos alimentares, farmacêuticos, cosméticos e de 
cuidados pessoais e também são encontrados como contaminantes. A maioria 
destes compostos apresentam possíveis efeitos adversos à saúde, principalmente 
devido ao fato de sua potencial atividade desreguladora endócrina. Neste sentido, é 
crescente o interesse pelo desenvolvimento de métodos analíticos que sejam mais 
simples e que possam ter a capacidade de detecção do maior número de analitos 
possíveis simultaneamente para uso em estudos de biomonitoramento humano. O 
objetivo deste projeto foi desenvolver um novo método de preparo de amostras em 
microextração em sorvente empacotado (MEPS, do inglês “microextraction by 
packed sorbent”) para a extração simultânea de substâncias potencialmente 
desreguladoras endócrinas (parabenos, bisfenóis, benzofenonas e triclocarban). Em 
250 μL de urina sintética (pH 5,3) foram adicionados os analitos a uma concentração 
de 20 ng/mL e diluídos com 250 μL de água. Após este procedimento, os compostos 
foram extraídos manualmente da amostra de urina usando MEPS C18 com 5 ciclos 
de aspirar-dispensar de 100 μL. A eluição dos analitos foi realizada utilizando 100 μL 
(metanol/água 80:20), seguido de análise em LC-MS/MS. O cartucho MEPS, após a 
limpeza, foi reutilizado para extrações múltiplas sem a presença de efeito de 
memória. As separações cromatográficas foram conduzidas em uma coluna C18 a 
40 °C. A fase móvel foi composta por um gradiente de metanol e água a uma vazão 
de 500 μL/min. Os dados foram adquiridos no modo MRM com íons negativos como 
precursores. O método MEPS-LC-MS/MS proposto apresentou curva de calibração 
linear para todos os analitos com coeficiente de correlação (r) maior que 0,99 no 
intervalo do limite inferior de quantificação (LIQ) a 20,0 ng/mL. Os LODs variaram de 
0,005-0,1 ng/mL e os LIQ variaram de 0,5-2,5 ng/mL. Além disso, a precisão foi 
expressa como o coeficiente de variação, onde os valores obtidos foram menores 
que 20% (n=3) nos LIQ e menores que 15% (n=3) nas concentrações de 10,0 e 20,0 
ng/mL. A exatidão foi expressa na forma de erro padrão relativo, onde os valores 
obtidos não foram superiores a ±20% (n=3) para os LIQ e ±15% (n=3) nas 
concentrações 10,0 e 20,0 ng/mL. O procedimento MEPS proposto apresentou 
vantagens que incluem a possibilidade de extração e determinação simultânea de 16 
analitos em urina, com redução dos volumes de amostra e solvente utilizados, além 
de vantagens como tempo reduzido de preparo de amostra, clean up da matriz e 
dispensa etapa prévia ao preparo de amostra.  
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave: Parabenos, Bisfenol, Benzofenona, MEPS, LC-MS/MS 
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ABSTRACT 

 
 

SILVEIRA, R, S. Development of a method for simultaneous determination of 
parabens, bisphenols and benzophenones in urine by MEPS-LC-MS/MS 2018. 
66p. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
– Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
Bisphenol, benzophenone UV filters, parabens and antimicrobials as triclocarban are 
widely used in food, pharmaceuticals products, cosmetic and personal care products 
or they are fond as contaminants. Most of these compounds show possible health 
adverse effects, mainly due to the fact of its potential endocrine disrupting activity. 
Thus, there is an increasing interesting in new analytical method development that 
will be simple and able to detect largest number of analytes possible simultaneously 
to be used in human biomonitoring studies. The project goal was developed a new 
sample preparation methody in Microextraction in packed sorbent (MEPS) to 
simultaneous extraction followed by liquid chromatography coupled to mass 
spectrometry in tandem analysis (LC-MS/MS) of 16 substances potentially endocrine 
disrupting (parabens, bisphenols, benzophenones and triclocarban). In 250 μL of 
synthetic urine (pH 5.3) were spiked with compounds at a concentration of 20 ng/mL 
and diluted with 250 μL of water. After this procedure, the compounds were extracted 
manually from urine sample using MEPS C18 with 5 draw-eject 100 μL cycles. The 
elution was performed using 100 μL (methanol/water 80:20) followed by LC-MS/MS 
analysis. The MEPS cartridge, after cleaned, was used for multiple extractions 
without any carry-over effect. Chromatographic separations were carried out on a 
C18 column at 40 ◦C. The Mobile phase was composed by a gradient methanol and 
water at a flow rate of 500 μL/min. Data were acquired the MRM mode with negative 
ions as precursors. The proposed MEPS-LC-MS/MS method showed calibration 
curve linear to all analytes with correlation coefficient higher than 0,99 in the range 
from low limit of quantification (LIQ) to 20,0 ng/mL. The LODs range from 0,005-0,1 
ng/mL and LIQ range from 0,5 to 2,5 ng/mL. Moreover, the precision was reported as 
variation coefficient, where the values were less than 20% (n=3) to the LIQ and less 
than 15% (n=3) to 10,0 and 20,0 ng/mL concentrations. The accuracy was reported 
as relative standard error, where the values were less than ±20% to the LIQ and less 
than ±15% (n=3) to 10,0 and 20,0 ng/mL concentrations. The MEPS procedure 
proposed showed advantages including possibility to extraction and simultaneous 
determination of 16 analytes in urine, with sample and solvents volume reduction 
besides it shows advantages as time reducing in sample preparation, matrix clean up 
and dispense previous sample preparation step.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyword: Parabens, Bisphenol, Benzophenone, MEPS, LC-MS/MS
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1 Introdução 

 

 

Atualmente animais e humanos estão expostos a milhares de substâncias que 

são lançadas no meio-ambiente. Dentre estas inúmeras substâncias, uma classe em 

especial vem chamando atenção da comunidade científica e reguladora, a dos 

desreguladores endócrinos. Compostos pertencentes a essa classe tais como os 

parabenos, os bisfenóis e as benzofenonas, são capazes de interagir com o sistema 

endócrino, causando alterações na homeostase e provocando diversos efeitos 

adversos a saúde. 

Parabenos, bisfenóis e benzofenonas são extensamente utilizados como 

aditivos em cosméticos, alimentos e produtos farmacêuticos. Devido a isso, estudos 

de biomonitoramento humano vêm monitorando a presença destes compostos na 

urina de diferentes populações em várias regiões do planeta (YE et al., 2006b; XUE 

et al., 2015; CALAFAT et al., 2008; CALAFAT et al., 2010; FREDERIKSEN et al., 

2013; KANG et al., 2013; MA et al., 2013; MEEKER et al., 2010; LARSSON et al., 

2014). 

Como estes compostos e seus metabólitos são excretados na urina, as 

concentrações urinárias podem ser utilizadas como biomarcadores de exposição 

(dose interna) a estas substâncias. Além disso, a urina é considerada uma matriz de 

escolha devido à sua fácil obtenção, fornecendo quantidades suficientes de amostra 

com coleta não invasiva. 

Um adequado método de preparo de amostra para uma ampla gama de 

compostos pode ser um desafio devido às diferenças nas propriedades físico-

químicas dos compostos. No entanto, é de suma importância nos estudos de 

avaliação de exposição em populações, simplificar e reduzir o tempo total de análise 

e consumo de reagentes tóxicos, tais como solventes orgânicos. Portanto, o 

presente estudo aborda o desenvolvimento de um método de extração e 

determinação simultânea de 16 desreguladores endócrinos em urina empregando 

MEPS-LC-MS/MS. Até onde vai nosso conhecimento, esta abordagem (MEPS-LC-

MS/MS) nunca foi proposta anteriormente para estes mesmos analitos de forma 

simultânea em amostras biológicas.  



2 

 

2 Revisão da Literatura 

 

2.1 Contaminantes emergentes 

 

A partir da década de 50 o desenvolvimento tecnológico foi acelerado devido 

à necessidade da sociedade por produtos industrializados. Gêneros alimentícios e 

produtos farmacêuticos começaram a ser produzidos em larga escala e distribuídos 

sem qualquer tipo de cuidado com o que estava sendo lançado no ambiente. A 

preocupação com os possíveis efeitos da presença dessas novas substâncias e 

informações toxicológicas eram em sua maioria escassas. Esse fato passou a mudar 

após o uso indiscriminado do inseticida DDT que provocou efeitos reprodutivos 

sobre a população de aves, como foi relatado no livro da bióloga Rachel Carson 

“Primavera Silenciosa”. O livro de Carson foi um marco para as novas gerações, 

levando a maiores preocupações e intensos debates na sociedade sobre os 

potenciais efeitos tóxicos que estas substâncias poderiam promover ao ambiente e 

ao homem (SODRÉ, 2012). 

Acompanhado do desenvolvimento tecnológico a partir dos anos 70, o poder 

de detecção dos equipamentos de análise química melhorou consideravelmente.  A 

partir disso, diversos estudos começaram a monitorar a presença de diferentes 

contaminantes nas mais diversas matrizes ambientais e humanas. Portanto, o 

interesse da comunidade científica e das agências regulatórias cresceu em relação 

aos componentes antropogênicos que estavam sendo lançadas no ambiente. A 

grande maioria desses contaminantes emergentes faz parte de compostos utilizados 

rotineiramente, no entanto, muitos compostos ainda encontrados residuais no 

ambiente já tinham seu uso e produção cessados há anos (descritos como 

contaminantes persistentes). Segundo a United States Environmental Protection 

Agency (USEPA), contaminantes emergentes são “poluentes que, atualmente, não 

são incluídos em programas de monitoramento e que podem se tornar candidatos 

para legislações futuras dependendo de pesquisas sobre a toxicidade, efeitos sobre 

a saúde, percepção pelo público e dados sobre sua ocorrência em vários 

ambientes”. Mesmo encontrados em concentrações-traços é muito provável que o 

ambiente já venha sofrendo há tempos os efeitos da presença destes contaminantes 

(SODRÉ, 2012). 
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Dentre as diferentes classes que compõe os contaminantes emergentes, há 

uma classe de substâncias químicas que vem despertando o interesse científico nos 

últimos anos e são conhecidos como desreguladores endócrinos (DE). Estas 

substâncias são encontradas no meio ambiente em concentrações-traço, na ordem 

de ng/L a μg/L. 

 

2.2 Desreguladores Endócrinos 

 

De acordo com a USEPA, um desregulador endócrino (DE) é definido como 

um “agente exógeno que interfere com síntese, secreção, transporte, ligação, ação 

ou eliminação de hormônio natural no corpo que são responsáveis pela manutenção, 

reprodução, desenvolvimento e/ou comportamento dos organismos” (EPA U.S., 

1997).  

As substâncias classificadas como DE podem ser agrupadas em duas 

classes: 1) Substâncias sintéticas (alquilfenóis, pesticidas, ftalatos, bifenilas 

policloradas, bisfenóis, produtos farmacêuticos, entre outras) e 2) Substâncias 

naturais (estrogênios naturais e fitoestrogênios). 

A exposição aos desreguladores endócrinos pode ocorrer sob diferentes 

formas, tanto pelo contato direto ou quando pelo contato indireto através da ingestão 

de água, ar ou alimentos contaminados. Dentre os potenciais efeitos biológicos 

observados estão as alterações nos níveis hormonais da tireóide, efeitos no sistema 

reprodutivo feminino (diferenciação sexual, função dos ovários, aumento no risco de 

câncer de mama e de vagina, ovários policísticos e endometriose) e no sistema 

reprodutivo masculino (redução na produção de esperma, aumento do risco de 

câncer testicular e de próstata, infertilidade) (EPA U.S., 1997; DASTON et al., 1997; 

HARRISON, HOLMES e HUMFREY, 1997; WEBER et al., 2002). 

 

2.3 Bisfenóis, parabenos, benzofenonas e triclocarban 

 

Bisfenóis, filtros UV tipo benzofenona, ésteres de ácido p-hidroxibezóico 

(parabenos) e agentes antimicrobianos como triclocarban são amplamente utilizados 

em alimentos, produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos de cuidado pessoal ou 

estão presentes como contaminantes.   
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Todos esses compostos são suspeitos de exibirem atividade desreguladora 

endócrina, interagindo como o sistema endócrino e causando alterações na 

homeostase que potencialmente podem levar a efeitos adversos na saúde (DARBE 

et al., 2008; KRAUSE et al., 2012). 

Embora estudos mostrem que estes compostos apresentem atividade 

estrogênica fraca, a exposição contínua mesmo que em baixas concentrações pode 

induzir alterações reprodutivas, comportamentais e/ou no desenvolvimento 

(HOWDESHELL et al., 1999).  

Numerosos estudos detectaram a presença destes compostos na urina 

mostrando que a população está amplamente exposta (YE et al., 2006a; CALAFAT 

et al., 2008; CALAFAT et al., 2010; LIAO e KANNAN, 2012; MA et al., 2013; KANG 

et al., 2013; FREDERIKSEN et al., 2013, MOOS et al., 2014; DEWALQUE et al., 

2014; LARSSON et al., 2014;. JARDIM et al., 2015). 

Bisfenol A (BPA) é utilizado na produção de plástico policarbonato e resinas 

epóxi (BILES et al.,1997; FÜRHACKER, SCHARF e WEBER, 2000) e sendo 

encontrado em uma série de produtos no qual estamos em contato no dia a dia por 

exemplo adesivos, papéis para fax, tubulações, painéis de carros e produtos 

eletrônicos. Também estão presentes em revestimentos de latas de conservas, 

frascos de alimentos para bebês, recipientes de armazenamento de alimentos e 

resinas dentárias.  

Estudos demonstram que o BPA contido nas embalagens pode migrar para 

os alimentos, fazendo com que a exposição humana a este composto seja 

considerável (BILES et al.,1997; KUO e DING, 2004). Após a absorção no corpo 

humano, o BPA é eliminado na urina como um conjugado de ácido glicurônico por 

isso a urina é uma matriz adequada para a exposição humana ao BPA (ROCHA et 

al., 2016; CUNHA e FERNANDES, 2010; XUE et al., 2015).   

Dentre a classe dos bisfenóis, BPA é o mais representativo deles e o que tem 

maior produção industrial (YU et al., 2015; VANDENBERG et al., 2012). O uso BPA 

em alguns produtos, principalmente aqueles destinados a crianças, está sendo 

regulamentado como ocorreu no Brasil, onde a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária em 2011 proibiu a fabricação e importação de mamadeiras para a 

alimentação de lactentes que contenham a substância BPA em sua composição 

(BRASIL, 2011).  
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Os demais análogos do bisfenol como bisfenol S (BPS) e bisfenol F (BPF) 

possuem propriedades físicas químicas semelhantes ao BPA (Fig. 1), que os torna 

candidatos à substituição industrial do BPA (LEE et al., 2015; CHEN e FUJITA, 

2002). No entanto, os demais análogos também possuem perfil toxicológico 

semelhante, apresentando interferência endócrina assim como o BPA (KITAMURA 

et al., 2005; ROSENMAI et al., 2014).  

 

Figura 1: Estrutura química do Bisfenol A e seus análogos.  

 

 

 

(a) Bisfenol A, (b) Bisfenol S, (c) Bisfenol AF, (d) Bisfenol AP. 
Fonte: A autora.  

 

Os parabenos pertencem à família de ésteres do ácido p-hidroxibenzóico. 

Dentre os mais utilizados podemos citar metilparabeno (MeP), etilparabeno (EtP), 

propilparabeno (PrP), butilparabeno (BuP) e benzilparabeno (BzP) (Fig. 2).  

Devido a fatores como inércia, aceitação regulatória mundial, baixo custo e 

seu poder antimicrobiano, os parabenos são extensamente utilizados como 

preservativos em cosméticos, alimentos e produtos farmacêuticos.  Segundo a 

legislação brasileira, é aceitável em produtos de cuidado pessoal a utilização de 

parabenos como conservante em até 0,4% para apenas um parabeno ou 0,8% para 

mistura de dois parabenos (BRASIL, 2012).  

 Os humanos são expostos constantemente aos parabenos através da 

absorção cutânea e através do trato gastrointestinal após a ingestão oral. Os 

parabenos são metabolizados rapidamente a compostos conjugados com ácido 

glicurônico ou sulfúrico sem toxicidade aparente e eliminados na urina 

(FREDERIKSEN, JORGENSEN e ANDERSSON, 2011). Como os parabenos e seus 

metabolitos podem ser medidos na urina, níveis urinários de parabenos podem ser 

usados como biomarcadores de exposição humana recente (YE et al., 2006a; 

CALAFAT et al., 2010; MEEKER et al., 2011). 
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Figura 2: Estrutura química dos parabenos.  

 

 

 

(a) metilparabeno, (b) etilparabeno, (c) propilparabeno, (d) butilparabeno,(e) benzilparabeno e os 

metabólitos (f) ácido metil-protocatéquico e (g) ácido etil-protocatéquico. 

Fonte: A autora. 

 

Recentes discussões têm sido levantadas a respeito da segurança do uso dos 

parabenos. Estudos demonstram que os parabenos têm a capacidade de exercer 

fraca atividade estrogênica como relatado pelo estudo feito por KANG e 

colaboradores (2002) em ratas grávidas e também sua associação com o câncer de 

mama (DARBRE et al., 2004).  

Dentre os filtros solares químicos comumente utilizados, destaca-se a família 

das benzofenonas (SALGADO, GALANTE e LEONARDI, 2004) (Fig. 3). As 

benzofenonas sofrem ressonância mais facilmente requerendo menor energia 

quântica para a transição eletrônica (RIBEIRO et al., 2004). Devido a este fato, os 

filtros de benzofenona possuem amplo espectro e excelente estabilidade química 

(OLIVEIRA et al., 2004; SANAD et al., 2010). São utilizados em uma série de 

produtos de cuidado pessoal, incluindo protetores solares para proteção da pele e 

dos cabelos, cosméticos e também no revestimento de embalagens de alimentos 

como UV estabilizante (SUZUKI et al., 2005; CALAFAT et al., 2008).  

De acordo com a legislação brasileira que regulamenta a lista de filtros 

ultravioletas permitidos para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, os 

filtros de benzofenonas podem ser utilizados em até 10% (benzofenona 3 (BP3) e 
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benzofenona 4 (BP4)), 5% (Benzofenona 5 (BP5)) e 3% (benzofenona 8 (BP8)), 

sendo que para concentrações superiores à 0,5% o fabricante deve informar a 

presença de BP3 na embalagem (BRASIL, 2016).    

 

Figura 3: Estrutura química das benzofenonas.  

 

 

 

(a) benzofenona 1, (b) benzofenona 2, (c) benzofenona 8 e o metabólito (d) 4-hidróxibenzofenona.  
Fonte: A autora.  
 

Em preparações cosméticas de proteção solar é importante que o ativo 

permaneça nas camadas superiores da pele e não tenha absorção para a circulação 

sistêmica. Embora considerados seguros para a aplicação tópica, estudos mostram 

que os filtros de benzofenona após a aplicação são absorvidos pela pele, 

metabolizados e então eliminados (CHISVERT et al., 2012). Após absorção cutânea 

esses compostos podem apresentar efeitos adversos como reações alérgicas e ação 

desreguladora do sistema endócrino, agindo como hormônios estrogênicos (MA et 

al., 2003; SCHREURS et al., 2004; DARVAY et al., 2001; HENEWEER et al., 2005). 

Triclocarban (TCC) (Fig. 4), assim como triclosan, é um conhecido 

antimicrobiano amplamente utilizado em produtos de cuidado pessoal como 

sabonetes, creme dental, desodorantes, detergentes e soluções de desinfecção 

(YUSA, YE e CALAFAT, 2012). 

Em 2016 o TCC foi considerado pelo FDA nem seguro nem efetivo como 

antimicrobiano para produtos de limpeza (FDA, 2016).   Embora a legislação 

brasileira estabeleça limites para a sua utilização, constantes são os debates que 

envolvem sua utilização. No Brasil é permitido a utilização do triclocarban em até 

0,2% da formulação (BRASIL, 2012) e até 1,5% para produtos destinados a serem 

enxaguados (BRASIL, 2012b).  
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Figura 4: Estrutura química do triclocarban.  

 

 

 

Fonte: A autora.  

 

 

2.4 Avanços nas técnicas de preparo de amostras 

 

A etapa de preparo de amostra é uma das etapas mais importante em uma 

análise química. Esta etapa visa eliminar a matriz, reduzindo possíveis interferências 

durante a análise. Portanto, a preparação da amostra é reconhecida como uma 

etapa chave para o sucesso da análise, principalmente se tratando da análise de 

analitos presentes em baixas concentrações (KATAOKA et al., 2009; ANDRUCH et 

al., 2012). Quando se utiliza a ionização por eletrspray (ESI) em espectrometria de massas, 

a presença de componentes da matriz biológica, pode causar interferências na 

determinação do analito devido a supressão ou incremento do sinal analítico. 

Existem diversas maneiras de se preparar a amostra laboratorialmente para 

uma análise. Protocolos de extração com ácidos e bases são comumente realizados, 

mas se constituem de procedimentos demorados e difíceis, de baixo rendimento, 

alto consumo de solventes e passíveis para perda do analito durante o preparo 

(GIBICAR et al., 2007; QVARNSTRÖM e FRECH, 2002).  

Dentre os métodos mais amplamente utilizados estão a precipitação de 

proteínas (PPT), extração líquido-líquido (LLE) e extração em fase sólida (SPE). A 

precipitação de proteínas pode não ser suficiente para eliminar interferentes que 

podem vir a alterar o sinal do analito dependendo do sistema de detecção. A LLE faz 

o uso de grandes quantidades de solventes ou misturas de solventes que podem 

gerar emulsões que prejudicam a recuperação do analito. Além do mais, técnicas 

baseadas no princípio LLE apresentam a desvantagem de ser menos seletivas 

comparados a técnicas de SPE. SPE é a mais interessante para a recuperação de 

analitos devido a capacidade desta de reter os analitos e depois liberá-los em 

solvente enquanto os interferentes da matriz são removidos. No entanto, SPE é uma 
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técnica que utiliza grandes quantidades de solventes e amostra (ABDEL-REHIM, 

2011). 

Atualmente essas técnicas tradicionais como SPE e LLE vem sendo 

modificadas de forma a simplificar e miniaturizar seus procedimentos (Fig. 5). Entre 

as vantagens destes procedimentos miniaturizados, se destacam a redução do 

volume de amostra, redução no tempo de preparo da amostra, redução no volume 

de solventes e resíduos gerados no laboratório (WARDENCKI et al., 2007). Dentre 

as técnicas de extração miniaturizadas baseadas em extração em fase sólida, a 

microextração em fase sólida (SPME) e a microextração em sorvente empacotado 

(MEPS) são as mais comumente empregadas em diversas matrizes, tanto 

ambientais quanto biológicas (SILVA et al., 2014).  

 

Figura 5: Classificação das técnicas de microextração.  

 

 

SPME: microextração em fase sólida; SBSE: microextração em barra sortiva; TFME: microextração 
em filme delgado; SPDE: extração dinâmica em fase sólida; FNME: microextração em fibra 

empacotada; MEPS: microextração em sorvente empacotado. 
Fonte: Adaptado de SILVA et al., 2014. 

 

A Microextração em Sorvente Empacotado (MEPS) parece ser uma 

alternativa interessante para análise em matrizes biológicas visto que possui a 

capacidade de reter o analito seletivamente e depois eluí-los em solventes 

orgânicos.  Possui maior eficácia e seletividade quando comparado aos demais 

métodos de extração baseados no princípio de LLE (SILVA et al., 2014; ABDEL-

REHIN, 2011). 
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2.5 Microextração em sorvente empacotado (MEPS) 

 

MEPS é uma miniaturização da extração em fase sólida (SPE) desenvolvida 

pela AstraZeneca, Södertälje, Suécia (ABDEL-REHIN, 2004). Esta técnica é ideal 

para utilização de baixos volumes de amostra e solventes. Também vem 

apresentando excelentes resultados para análise de compostos em urina, plasma e 

sangue. MEPS apresenta comercialmente microcolunas de materiais sorventes 

como fases reversas (adequadas para extração de analitos hidrofóbicos ou analitos 

orgânicos polares a partir de matrizes aquosas), fases normais (adequadas para 

extração de analitos polares a partir de solventes orgânicos não polares) e modos 

mistos e troca iônica (adequados para extração de analitos de amostras orgânicas 

aquosas ou não-polares) (ABDEL-REHIN, 2011). 

A microcoluna possui aproximadamente 1-2 mg de material sólido 

empacotado e é conectada à agulha de uma seringa (100 – 250 μL), através de um 

plug com filtros de polietileno em ambos os lados (Fig. 6). Essa integração da 

microcoluna com a seringa possibilita a manipulação de baixos volumes de líquido e, 

além disso, possibilita a completa eluição dos analitos do sorvente para 

recuperação. Além disso, esta técnica pode ser utilizada juntamente com a 

cromatografia gasosa, a cromatografia líquida e a eletroforese capilar e até mesmo 

acoplada on-line com os sistemas de separação e detecção, oferecendo a vantagem 

do analito mais concentrado e menor interferência da matriz biológica (clean up) 

(ABDEL-REHIN, 2011).  

 

Figura 6: Seringa acoplada à microcoluna com material sorvente empacotado. 

 

 

 

Fonte: QUEIROZ, 2011; ABDEL-REHIN, 2010. 
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Antes do uso da MEPS, a microcoluna deve ser condicionada. O uso de 

solução ligante também pode ser realizado de forma a aumentar a seletividade e a 

capacidade de retenção do analito no sorvente. Após a percolação da amostra, 

passa-se pela coluna um solvente (solução de limpeza) que irá remover da amostra 

os interferentes fracamente sorvidos e só depois o analito é eluído com um 

determinado solvente (solução de eluição) tanto para as características do analito 

como para a técnica instrumental que este será analisado (Fig. 7). Deve-se proceder 

com a lavagem na coluna após a eluição do analito com solvente apropriado para 

evitar que ocorra efeito de memória entre as amostras passadas pela microcoluna 

(QUEIROZ, 2011; ADBEL-REHIN, 2011; SILVA, 2014). 

 

Figura 7: Etapas realizadas em MEPS.  

 

 

Pré-concentração do analito (1), eliminação dos interferentes (2), eluição dos analitos (3) para 
introdução no sistema analítico (4). 
Fonte: QUEIROZ, 2011. 

 

Diversas são as condições relacionados à MEPS que necessitam ser 

avaliadas para se obter maior eficiência da extração. Essas condições devem ser 

selecionadas para cada tipo de analito e amostra em estudo. Em relação ao tipo de 

amostra analisada, alguns cuidados devem ser tomados como diluição da amostra 

no caso de matrizes biológicas (sangue, plasma e urina) para a redução da 

viscosidade; desproteinação; retirada de macromoléculas e ajuste de pH, de forma a 

aumentar a vida útil do sistema. Dentre os fatores relacionados à MEPS, a escolha 
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do material sorvente adequado é de extrema importância e deve ser selecionado de 

acordo com as características do analito.  As soluções de limpeza e de eluição 

devem estar em concentração adequada e possuir pH compatível com o analito de 

forma a remover os interferentes fracamente sorvidos e eluir completamente os 

analitos com pouco volume de solvente. Outra variável de extrema importância é o 

número de ciclos aspirar-dispensar da amostra pela microcoluna que fará com que o 

analito se concentre cada vez mais (QUEIROZ, 2011; ADBEL-REHIN, 2011; SILVA, 

2014). 

No que se diz respeito aos contaminantes emergentes, ainda são raros os 

estudos que fazem o uso da MEPS como uma alternativa de extração destes 

compostos. JARDIM et al. (2015) realizaram a extração de parabenos em urina em 

MEPS para posterior análise em LC-MS/MS. GONZALEZ-MARINO et al. (2011), por 

sua vez, realizaram a extração de parabenos e triclosan em água em MEPS para 

posterior análise em GC-MS. A extração simultânea de diferentes classes de 

compostos tem sido feita através de outras técnicas como SPE e microextração 

líquido-líquido dispersiva (DLLME) (YE, et al., 2006a; ASIMAKOPOULOS, et al., 

2014; FREDERIKSEN, et al., 2013; DEWALQUE, et al., 2014; LARSSON, et al., 

2014, ROCHA et al., 2016). Até o presente momento, MEPS ainda não foi utilizada 

com a finalidade de extração multi-classes em urina com posterior detecção por LC-

MS/MS.   

 

  
2.6 Métodos analíticos  

 

Dada à dificuldade de detecção de baixas concentrações (níveis de traços) 

destes contaminantes, muitos métodos analíticos vêm sendo desenvolvidos para 

determinação destes compostos em matrizes ambientais e biológicas.  

Como parabenos, bisfenóis, benzofenonas e seus metabólitos são excretados 

através da urina, os níveis urinários podem ser utilizados como biomarcadores 

humanos da exposição a estas substâncias (YE et al., 2006a; CUNHA e 

FERNANDES, 2010). Embora estes compostos tenham, sido detectados em 

diversas matrizes biológicas como soro, sêmen e leite humano (TARAZONA, 

CHISVERT e SALVADOR, 2013; FREDERIKSEN, JØRGENSEN e ANDERSSON, 

2011; SCHLUMPF et al., 2010), a urina é considerada a matriz de escolha para esse 
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tipo de análise, visto que é de fácil obtenção e fornece quantidades suficientes 

volumes de amostra.  

As análises de baixas concentrações em matrizes biológicas geralmente são 

realizadas através de cromatografia líquida ou cromatografia gasosa acopladas ao 

detector de espectrometria de massas ou espectrometria de massas sequencial 

(RICHARDSON, 2008). Como parabenos, bisfenóis, benzofenonas e triclocarban 

apresentam baixa volatilidade, é necessário uma etapa prévia de derivatização para 

uso da cromatografia gasosa, o que acrescenta mais uma etapa laboriosa ao 

preparo da amostra (KONDO et al., 2010). Portanto, a grande maioria dos estudos 

vem utilizando a cromatografia líquida (LC) para realizar essa separação 

(ASIMAKOPOULOS et al., 2014; YE et al., 2006a; KANG et al., 2013; DEWALQUE 

et al., 2014; LARSSON et al., 2014).  

O acoplamento entre a cromatografia e a espectrometria de massas (MS, do 

inglês, mass spectrometry) associa a alta seletividade e eficiência da separação 

cromatográfica com as informações da MS, como massa molar e aumento da 

seletividade. Após os analitos serem separados na coluna cromatográfica, estes são 

então encaminhados para o espectrômetro de massas.  

Para que um composto seja analisado através da MS primeiro é necessário 

que os analitos estejam ionizados. A fonte de ionização mais comumente utilizada 

para o acoplamento LC-MS é a ionização por eletrospray (ESI) onde os analitos em 

solução na coluna cromatográfica são diretamente encaminhados à fonte de 

ionização. Neste caso uma voltagem deterinada é aplicada (negativa ou positiva) e 

os analitos são ionizados sem que ocorra a fragmentação. Ao fim do capilar são 

geradas pequenas gotas que contém além da fase móvel, íons carregados em 

excesso. Nessa região do espectrômetro de massas é aplicado um fluxo de gás 

conhecido como gás de dessolvatação (geralmente N2) que elimina as moléculas de 

solvente, diminuindo as gotas até o limite onde a repulsão entre as cargas supere a 

força de coesão dessa gota formando o que é conhecido como explosão 

coulômbica. Os íons são então encaminhados para o analisador de massas. O 

analisador de massas mais comum é o quadrupolo, formado por quatro barras 

paralelas, onde as barras opostas são conectadas ao mesmo potencial elétrico. O 

analisador de massas é a parte de um espectrômetro responsável por selecionar os 

íons de acordo com sua razão massa/carga (m/z) (CROTTI et al., 2006; 

THEODORIDIS et al., 2012).  
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Quando se deseja aumentar a seletividade de métodos quantitativos, a 

fragmentação passa a ser desejada. Neste caso pode ser utilizado o espectrômetro 

de massas sequencial (in tandem), que é composto por um triplo quadrupolo. O 

primeiro Quadrupolo seleciona somente o íon de interesse conhecido como íon 

percursor, que será posteriormente fragmentado nos íons produto.  Essa 

fragmentação se dá por meio de colisões do analito de interesse, com um gás neutro 

(em geral, Ar ou N2) na câmara de colisão ou dentro do próprio analisador. Esses 

fragmentos gerados (íons produtos) são então separados de acordo com a sua m/z 

no próximo quadrupolo. O feixe de íons é então convertido em sinal elétrico pelo 

detector (fotomultiplicadora) e posteriormente processado pelo sistema de aquisição 

de dados do computador (CHIARADIA et al., 2008). 

Como esses compostos estão presentes em baixam concentrações tanto em 

matrizes biológicas como ambientais, os métodos analíticos para a determinação 

geralmente envolvem uma etapa prévia de extração para subsequente separação e 

detecção como já foi mencionado anteriormente. Métodos clássicos para estes 

compostos incluem LLE (ASIMAKOPOULOS et al., 2014; ROCHA et al., 2016) ou 

SPE (YE et al., 2006a; KANG et al., 2013; DEWALQUE et al., 2014; LARSSON et 

al., 2014). No entanto, até o presente momento, ainda não existe disponível um 

método de determinação simultânea, empregando MEPS para o preparo de amostra 

de urina e determinação dos analitos por LC-MS/MS. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O presente estudo teve como objetivo desenvolver um método para a 

determinação simultânea de parabenos, bisfenóis e benzofenonas empregando 

MEPS para o preparo da amostra e posterior determinação em LC-MS/MS. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Selecionar as condições de extração em MEPS 

• Obter as figuras analíticas de mérito relativas ao método proposto 
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4 Materiais e Métodos 

 

4.1 Reagentes e padrões 

 

Os padrões analíticos dos 4 bisfenóis (2,2-bis(4-hidróxifenil)propano, BPA; 

4,4′-sulfonildifenol, BPS; 4,4′-(1-feniletilideno) bisfenol, BPAP e 4,4′-

(hexafluoroisopropilideno)-difenol, BPAF), dos 7 parabenos (metil, MeP; etil, EtP; 

propil, PrP; butil, BuP; benzil, BzP; ácido metil-protocatéquico, OH-MeP e ácido etil-

protocatéquico, OH-EtP), das 4 benzofenonas (2,4-diidróxibenzofenona, BP1; 2,2′-

diidróxi-4-metóxibenzofenona, BP8; 2,2′,4,4′-tetraidróxibenzofenona, BP2; e 4-

hidróxibenzofenona, 4OH-BzP), do antimicrobiano 1-(4-clorofenil)-3-(3,4-diclorofenil) 

uréia triclocarban, TCC) e dos padrões internos (2-bis(4-hidróxifenil)propano-d16 

(BPA-d16), metil 4-anel-hidróxibenzoato-13C6, etil 4-anel-hidróxibenzoato-13C6, propil 

4-anel-hidróxibenzoato-13C6, butil 4-anel-hidróxibenzoato-13C6) foram obtidos de 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA).  

As soluções dos compostos e dos padrões internos foram preparadas por 

dissolução em metanol e estocadas em frasco de vidro à -20 °C. As soluções de 

calibração e soluções dos padrões foram preparadas diariamente através de diluição 

das soluções estoque em metanol:água (1:1) e mantidas à 4°C por um breve 

momento até a  análise.  

Metanol grau HPLC foi obtido de JT Baker (Phillipsburg, NJ, USA) e água 

deionizada de alta pureza (resistividade 18.2 MΩ cm) foi obtida pelo sistema de 

purificação Milli-Q (Millipore RiOs-DITM, Bedford, MA, USA). 

Os reagentes (grau analítico) utilizados para o preparo da urina sintética 

foram obtidos de Sigma-Aldrich (St.Louis, MO, EUA) e eles são: 3,8 g cloreto de 

potássio; 8,5 g  cloreto de sódio; 24,5 g uréia; 1,03 g ácido cítrico; 0,34 g ácido 

ascórbico; 1,18 g fosfato de potássio;  1,4 g creatinina; 0,64 g  hidróxido de sódio; 

0,47 g bicarbonato de sódio; 0,28 mL de ácido sulfúrico para o preparo de 500 mL 

em água Milli-Q (VELA-SORIA et al., 2014; ROCHA et al., 2016).  A urina sintética 

foi estocada à 4°C até o momento do uso.    
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4.2 Condições de preparo da amostra 

 

O procedimento de preparo de amostra realizados através de MEPS foi 

executado segundo JARDIM et al. (2015), GONZALEZ-MARINO et al. (2011) e 

FUMES e LANÇAS (2017) com modificações. Considerando as condições que 

melhor forneçam eficiência de extração, os seguintes parâmetros relacionados ao 

preparo de amostra foram selecionados com base em outros estudos encontrados 

na literatura (citados acima), segundo os quais podem afetar o desempenho desta 

técnica de microextração (ABDEL-REHIM, 2011). 

Antes de ser utilizado pela primeira vez, a microcoluna MEPS foi 

condicionada manualmente com 4 ciclos aspirar-dispensar de 100 μL de metanol 

seguidos de 4 ciclos de 100 μL de água. 250 μL de amostra de urina sintética 

contendo 20 ng/mL dos compostos foram diluídos com 250 μL de água. Após este 

procedimento, os analitos foram extraídos da amostra de urina manualmente através 

de MEPS C18 com 5 ciclos aspirar-dispensar de 100 μL da amostra e posterior 

dispensa em frasco de descarte. Após a extração dos analitos, a microcoluna foi 

lavada com uma solução ácida (1 ciclo de 100 μL Metanol 10% + 0,1% Ácido 

acético). O processo de eluição foi realizado utilizando 1 ciclo aspirar-dispensar de 

100 μL de metanol/água (80:20) para posterior análise em LC-MS/MS. Entre as 

injeções a microcoluna foi lavada com 10 ciclos aspirar-dispensar de 100 μL de 

metanol seguidos de 10 ciclos aspirar-dispensar de 100 μL de água para reduzir o 

efeito de memória além de condicionar a microcoluna para a próxima extração.  

 

4.3 Instrumentação e análise das amostras 

 

A seringa MEPS (100 μL) e as microcolunas (material sorvente C18 ou C8) 

foram obtidas pela SGE (Analytical Science, Melbourne, Austrália). A microcoluna 

MEPS contém partículas irregulares de sorvente com um tamanho médio de 50 μm 

e porosidade nominal igual a 60˚A. 

As análises cromatográficas foram realizadas em sistema de cromatografia 

líquida acoplada ao espectrômetro de massas com analisador triplo quadrupolo (LC-

MS/MS) da Thermo Scientific que consiste em: sistema LC (Accela LC system) 

equipado com uma bomba (Accela 600pump) e um amostrador automático (Accella 

autosampler) acoplado com espectrômetro de massas (triplo quadrupolo) 
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modeloTSQ Quantum Acces Max com uma fonte de ionização por eletrospray. O 

software Xcalibur 2.0 (Thermo Fisher Scientific) foi utilizado para controle do 

instrumento e processamento de dados obtidos. 

A determinação dos compostos em LC-MS/MS foi realizada de acordo com o 

método previamente estabelecido para análise dos compostos selecionados em 

urina do laboratório do Prof. Dr. Fernando Barbosa Jr. na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (ROCHA, OLIVEIRA 

e BARBOSA, 2018).   

A separação cromatográfica foi realizada utilizando-se uma coluna Atlantis® 

T3 dC18 (75 mm x 2,1 mm e 3 μm de tamanho de partícula, Waters, Ireland). 

Metanol e água foram utilizados como fase móvel. O gradiente de eluição foi iniciado 

com 75% de água e 25% de metanol e atingindo 5% de água e 95% de metanol em 

6,5 minutos. Essa porcentagem foi mantida por 1,5 minutos (6,5-8 min), quando foi 

aumentada para 75% de água e 25% de metanol mantidos até a próxima injeção 

(tempo total de corrida 10 minutos).  

As temperaturas da coluna e da bandeja do amostrador automático foram 

mantidas à  40°C e 15°C, respectivamente. A vazão da fase móvel foi mantida à 500 

μL/min e o volume de injeção foi 10 μL.  

As condições selecionadas do espectrômetro de massas foram: voltagem do 

capilar mantida a -4 kV e temperatura em 220°C. Nitrogênio foi usado como sheath 

gas e gás auxiliar em uma vazão de 20 e 15 unidades arbitrárias, respectivamente e 

a temperatura do vaporizador foi mantida em 230°C. Para a análise nos 

quadrupolos, a molécula desprotonada [M-H]- foi utilizada como íon precursor. 

Argônio foi utilizado como gás de colisão a uma pressão de 1.9 mTorr.  

Foi utilizado o modo de monitoramento de reações múltiplas (MRM) no modo 

negativo e somente uma transição para quantificação de cada composto. Os canais 

de transição foram determinados após infusão direta, variando-se a energia de 

colisão (CE), obtendo-se assim o perfil de fragmentação dos compostos. As 

transições obtidas monitoradas estão apresentadas na tabela 1 bem como os 

tempos de retenção.  
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Tabela 1: Transições MRM selecionadas, energias de colisão (CE) otimizadas, tube 

lens e tempos de retenção dos analitos selecionados para MEPS-LC-MS/MS. 

 

 

Analito 

Íon 

precursor 

(m/z) 

Íon 

produto 

(m/z) 

Energia 

de colisão 

(CE) 

Tube 

lens 

Tempo de 

retenção  

BPA 227.017 212.151 17 104 4.2 

BPA-d16 241.115 223.000 19 125 4.2 

BPS 248.943 107.988 26 125 2.2 

BPAP 289.057 273.958 20 110 5.0 

BPAF 334.991 264.913 21 131 5.0 

MeP 150.959 92.042 22 105 2.5 

13C6-MeP 156.974 98.070 24 40 2.5 

EtP 164.977 92.109 23 117 3.3 

13C6-EtP 171.003 98.070 25 46 6.3 

PrP 178.992 92.079 25 103 4.1 

13C6-PrP 185.016 98.070 36 50 4.1 

BuP 193.013 92.066 27 85 4.8 

13C6-BuP 199.330 98.070 24 55 4.8 

BzP 227.005 92.049 27 115 4.7 

OH-MeP 166.952 108.012 23 102 1.9 

OH-EtP 180.971 108.070 26 101 2.7 

BP1 212.974 134.957 21 125 4.3 

BP8 242.981 122.960 20 115 4.7 

BP2 244.960 134.942 17 102 3.0 

4OHBP 196.977 92.044 35 99 3.8 

TCC 312.903 159.886 18 130 6.2 

 

Fonte: A autora.  

 

4.4 Figuras analíticas de mérito 

 

As figuras analíticas de mérito foram avaliadas com amostras de urina 

sintética, devido à dificuldade em encontrar urina isenta dos compostos estudados. A 

urina sintética simula a composição de amostras de urina humana não contaminada 

(ROCHA et al., 2016; VELA-SORIA et al., 2014). Sob as condições estabelecidas, as 

características quantitativas como limite de detecção (LOD), limite inferior de 
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quantificação (LIQ), precisão, exatidão, linearidade, efeito matriz e efeito de memória 

foram avaliadas para método analítico proposto. 

A linearidade foi avaliada empregando amostras de urina sintética fortificadas 

(intervalo de 0,5-20,0 ng/mL) que foram submetidas ao processo de extração de 

acordo com o procedimento de preparo de amostra em MEPS. A curva analítica foi 

construída em no mínimo seis concentrações diferentes e os pontos da curva foram 

feitos em triplicata. Padrões internos foram empregados na concentração de 20,0 

ng/mL. 

A precisão e exatidão foram calculadas utilizando amostras de urina 

fortificadas com três diferentes concentrações em triplicata (n=3). A primeira 

concentração foi considerada o limite inferior de quantificação que variou entre os 

analitos (0,5-2,5 ng/mL) e as demais concentrações foram 10,0 e 20,0 ng/mL. A 

precisão foi expressa como coeficiente de variação (CV%), não se admitindo valores 

superiores a 20% para o limite inferior de quantificação e 15% para as demais 

concentrações. A exatidão foi expressa pelo erro padrão relativo (EPR), não se 

admitindo valores fora da faixa de ±20% do valor nominal para o limite inferior de 

quantificação e ±15% para as demais concentrações. 

Abaixo estão demonstradas as fórmulas utilizadas para o cálculo do 

coeficiente de variação (CV%) e erro padrão relativo (EPR): 

 

 

 

 

 

O efeito matriz foi avaliado através da comparação das respostas analíticas 

dos analitos em solução padrão com as respostas analíticas obtidas em amostra de 

urina sintética enriquecidas com os analitos e o padrão interno nas mesmas 

concentrações (5,0 ng/mL e 15 ng/mL) em triplicata (n=3). Foram escolhidas duas 

concentrações, uma delas representando uma concentração alta e a outra 

representando uma concentração baixa acima do limite inferior de todos os analitos 

(0,5-2,5 ng/mL). Para cada amostra foi obtido o fator de matriz normalizado (FMN) 
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por padrão interno (PI), conforme a fórmula abaixo. O coeficiente de variação (CV%) 

dos FMNs de todas as amostras não devem ser superiores a 15%. 

 

 

 

 A avaliação do efeito de memória foi realizada através da injeção de uma 

amostra branca imediatamente após a injeção de uma ou mais amostras 

processadas na concentração de 20 ng/mL. Os picos interferentes, nos tempos de 

retenção dos analitos devem ser inferiores a 20% das respostas dos analitos nas 

amostras correspondentes ao limite inferior de quantificação e inferiores a 5% para o 

sinal analítico do padrão interno.  

 Os limites para o coeficiente de variação na precisão, erro padrão relativo na 

exatidão, coeficiente de variação no efeito matriz e limites estabelecidos para o 

efeito de memória foram valores de referência seguidos de acordo com o Guia de 

validação de métodos bioanalíticos da ANVISA (RDC n° 27, de 17 de Maio de 2012) 

(BRASIL, 2012c). 

LOD é a menor concentração detectável do analito na amostra. No presente 

estudo o LOD foi obtido utilizando a menor concentração que proporcionou razão 

sinal/ruído próximo de 3. Os LOQ foram reportados como o Limite inferior de 

quantificação (LIQ) sendo considerado o primeiro ponto da curva analítica para cada 

composto.  
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5 Resultados e discussão 

 

5.1 Seleção das condições de extração em MEPS 

 

De acordo com ABDEL-REHIM (2011) há diversas variáveis experimentais 

que podem afetar o desempenho de MEPS. Portanto, variáveis, como sorvente da 

microcoluna, o pH da amostra, o volume de amostra, o eluente da microcoluna 

(solvente de dessorção) e o número de ciclos aspirar-dispensar foram selecionadas 

para se obter melhor eficiência da extração. 

A eficiência da extração foi calculada através da fórmula abaixo, onde os 

valores de área dos picos obtidos para cada composto após a extração dos analitos 

(20,0 ng/mL) em urina sintética utilizando MEPS eram comparados com os valores 

das áreas dos picos obtidos através de uma matriz branca (urina sintética sem os 

analitos) extraída em MEPS e só após o processo de extração a solução de eluição 

destinada ao LC-MS/MS era fortificada com 20,0 ng/mL (pós-spike).   

 

 
 

Considerando o número de analitos utilizados, apenas os principais 

compostos de cada classe (MeP, PrP, BPA, BPS, BP1 e TCC) foram escolhidos 

para demonstrar a otimização do método e serão reportados nos gráficos de 

maneira representativa para todos, visto que a utilização de todos levaria a perda da 

capacidade de análise visual dos resultados. Estes principais representantes são 

aqueles comumente descritos na literatura em estudos de biomonitoramento destes 

compostos (ASIMAKOPOULOS et al., 2014; ROCHA et al., 2016; YE et al., 2006a).  

As etapas de lavagem e limpeza foram realizadas de acordo com 

GONZALEZ-MARINO et al. (2011) e JARDIM et al. (2015) com pequenas 

modificações. Segundo ABDEL-REHIM (2011), a lavagem da MEPS após a 

amostragem com pequenas quantidades de volume 50-100 μL proporciona a 

remoção dos interferentes da matriz fracamente ligados à microcoluna sem remoção 

dos analitos de interesse. Dentre os solventes mais utilizados estão a mistura de 

água com 5-10% de solvente orgânico (metanol, isopropanol ou acetonitrila). Dessa 

forma a etapa de lavagem selecionada foi 100 μL de metanol/ ácido acético 0,1% 
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(v/v) (10:90). Diferente de outras técnicas descartáveis como SPE, a reutilização de 

MEPS é possível, mas requer uma cuidadosa e completa etapa de limpeza após 

cada extração para evitar a possibilidade do aparecimento do efeito de memória 

entre as amostras. Recomenda-se a utilização de duas soluções de lavagem. Uma 

delas é composta por um solvente como os solventes orgânicos (metanol, 

acetonitrila ou isopropanol) e a outra composta por água. Além de realizar a limpeza 

da microcoluna, esta etapa também serve para condicionar o sorvente para a 

próxima extração (ABDEL-REHIM, 2011). Por esse motivo, 10 ciclos de 100 μL de 

metanol + 10 ciclos de 100 μL de água foram incorporados ao método, como 

procedimento de limpeza.  

 

5.1.1 Sorvente da microcoluna MEPS 

 

Um dos fatores importantes para se obter uma alta recuperação dos analitos 

é a escolha do sorvente de empacotamento. Para analitos lipofílicos não polares, as 

fases mais adequadas são as compostas por sílica modificada C2-C18 (ABDEL-

REHIM, 2010). Portanto, foi realizada a comparação da eficiência de extração entre 

os sorventes comumente utilizados para a extração em fase sólida de compostos 

orgânicos: C8 e C18. Para este estudo amostras de urina sintética foram fortificadas 

com 20,0 ng/mL de cada analito. O pH da urina foi mantido em 5.3 (natural da urina 

sintética) sem a realização de ajustes. Foram realizados 5 ciclos aspirar-dispensar 

de amostragem e os analitos foram eluidos da MEPS com uma solução composta 

por metanol/água (80:20).  

O uso da microcoluna com sorvente C18 resultou em melhor eficiência de 

extração dos analitos em estudo associadas a melhor repetibilidade das medidas 

(Fig. 8). Neste sentido, ela foi selecionada para os estudos posteriores. JARDIM et 

al. (2015) e GONZALEZ-MARINO et al. (2011) também utilizaram o sorvente C18 

em MEPS para a extração de parabenos e triclosan em amostras de urina e água, 

respectivamente.  
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Figura 8: Eficiência da extração dos analitos com dois tipos de sorventes em MEPS.  

C
18 C

8

0

20

40

60

80
MeP

PrP

BPA

BPS

BP1

TCC

E
fi
c
iê

n
c
ia

 d
e
 E

x
tr

a
ç
ã
o

 (
%

)

 

Condições da extração: 500 μL de urina, 5 ciclos aspira-dispensa de 100 μL, eluição com 100 μL de 
metanol/água (80:20) e pH 5,3 da urina sintética. Todos os ensaios foram realizados em triplicata 
(n=3). MeP: metilparabeno, PrP: Propilparabeno, BPA: Bisfenol A, BPS: Bisfenol S, BP1: 
Benzofenona 1, TCC: Triclocarban. 
Fonte: A autora. 

 

5.1.2 Influência do pH da amostra 

 

Como a extração é baseada no processo de partição, o pH da amostra é 

importante, uma vez que a extração de analitos na sua forma não-ionizada é 

favorecida. Valores extremos de pH (2 <pH <8) devem ser evitados devido à 

degradação da fase estacionária de sílica de colunas C18. Assim, o efeito do pH da 

amostra na extração dos analitos foi investigado na urina utilizando 3 valores 

diferentes de pH (3; 5,3 e 7), sendo que 5,3 foi o valor normal do pH da urina 

sintética sem ajuste. Para esta etapa a urina foi fortificada com 20,0 ng/mL de cada 

analito. 

O pH da matriz pode influenciar fortemente a ionização dos analitos. Por 

exemplo, os parabenos estão na sua forma não ionizada na faixa de pH entre 4 e 7, 

e em valores de pH acima de 8 pode-se favorecer a hidrólise destes compostos 

(NOORASHIKIN, MOHAMAD e ABAS, 2014). FUMES e LANÇAS (2017) 

observaram que a extração de parabenos em MEPS na faixa de pH entre 4 e 7 

apresentou resultados similares, se tornando uma vantagem visto que as amostras 

de água escolhidas por eles tinham os valores de pH nesta faixa, não sendo 

necessário a etapa de ajuste de pH. Como os parabenos possuem pKa em torno de 

8 (G GONZALEZ-MARINO et al., 2011), os bisfenóis possuem pKa em torno de 10 
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(ROCHA et al., 2016) e as benzofenonas possuem pKa em torno de 7,5 

(TARAZONA, CHISVERT e SALVADOR, 2013) os compostos estudados são 

considerados ácidos fracos. Uma vez que em valores de pH alcalinos os compostos 

estudados poderiam estar em sua forma ionizada diminuindo sua extração, valores 

de pH acima de 7 não foram testados.   

  Em pH mais ácido (pH 3) ocorreu a diminuição na eficiência da extração para 

todos os compostos apresentados no gráfico quando comparados com os demais 

valores de pH testados. Em valores de pH ligeiramente ácido e neutro (5,3 e 7) a 

eficiência da extração foi maior em todas as classes testadas. Segundo observado 

por JARDIM et al. (2015), a extração de parabenos em MEPS foi aumentada em pH 

próximo de neutro (pH 7), enquanto que em estudo realizado por GONZALEZ-

MARINO e colaboradores (2011), observaram que a extração para o grupo dos 

parabenos não foi aumentada neste valor de pH. Observou-se no presente estudo 

que todas as classes de compostos testadas tiveram eficiência de extração superior 

em valores de pH 7 e pH 5.3 (Fig. 9) além de apresentarem a variação dos erros 

inferior quando comparados com o teste realizado com pH 3. Portanto, o pH 

escolhido para as próximas etapas foi o pH original da urina sintética (5,3), evitando 

assim uma etapa adicional de ajuste de pH da amostra. Para evitar o desgaste de 

MEPS foi importante para o estudo diluir a amostra com água Milli-Q, diminuindo 

assim a viscosidade da urina e prolongando a vida útil da fase extratora (JARDIM et 

al., 2015). 
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Figura 9: Influência do pH da amostra na eficiência da extração.  
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Condições da extração: microcoluna C18, 500 μL de urina + 500  μL de água Milli Q, 5 ciclos aspira-
dispensa de 100 μL, eluição com 100 μL de metanol/água (80:20). Todos os ensaios foram realizados 
em triplicata (n=3). MeP: metilparabeno, PrP: Propilparabeno, BPA: Bisfenol A, BPS: Bisfenol S, BP1: 
Benzofenona 1, TCC: Triclocarban.  
Fonte: A autora. 

 

 

5.1.3 Influência do volume da amostra 

 

Foi testada a influência do volume de amostra na extração dos analitos. Como 

apresentado na Figura 10, conforme o volume da amostra aumenta, a eficiência da 

extração diminui. Segundo CHEN et al. (2012) o uso de menor volume de amostra 

possibilita a diminuição do efeito matriz que poderia causar a supressão dos íons e 

consequentemente diminuição da sensibilidade dos analitos. Volume semelhante foi 

escolhido por JARDIM et al. (2015) onde realizaram a extração de parabenos em 

MEPS com volume de 200 μL de urina. FUMES e LANÇAS (2017) e GONZALEZ-

MARINO et al. (2011) utilizaram 1 e 2 mL, respectivamente, para a determinação de 

parabenos em amostras de águas utilizando MEPS. Portanto, foi escolhido 250 μL 

de volume de amostra (urina sintética) que foi diluído com igual volume da água. 
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Figura 10: Eficiência da extração dos analitos com o aumento do volume da amostra.  
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Condições da extração: microcoluna C18, 5 ciclos aspira-dispensa de 100 μL, eluição com 100 μL de 
metanol/água (80:20) e pH 5,3 da urina sintética. Todos os ensaios foram realizados em triplicata 
(n=3). MeP: metilparabeno, PrP: Propilparabeno, BPA: Bisfenol A, BPS: Bisfenol S, BP1: 
Benzofenona 1, TCC: Triclocarban.  
Fonte: A autora. 
 

 

5.1.4 Influência do número de ciclos aspirar-dispensar 

 

Dentre as formas de amostragem em MEPS, tem-se a possibilidade de ciclos 

aspirar-dispensar múltiplos no mesmo frasco. Este modo requer mais ciclos para se 

alcançar uma maior eficiência de extração. Uma vez que após cada ciclo a 

concentração do analito diminui na amostra, ocorre um alto estresse mecânico no 

êmbolo da seringa e, como resultado, um curto período de vida do sorvente. Além 

disso, o ato de dispensar no mesmo frasco da amostra promove a diluição dos 

compostos na matriz. Deste modo é importante salientar que o volume ejetado 

durante os ciclos aspirar-dispensar deve ser sempre descartado em frasco 

apropriado ao invés de ser retornado para o próprio frasco da amostra (MOEDER et 

al., 2010).  

As taxas de recuperação de extração podem ser melhoradas aumentando os 

ciclos aspirar-dispensar em MEPS até que seja alcançado o equilíbrio da sorção dos 

analitos no sorvente (ABDEL-REHIM, 2011).  A eficiência na extração dos analitos 

aumentou de forma proporcional conforme se aumentou o número de ciclos aspirar-

dispensar em MEPS (Fig. 11). No entanto, optar por realizar o método com um 
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número elevado de ciclos como GONZALEZ-MARINO e colaboradores (2011) que 

realizaram 20 ciclos de amostragem, aumenta de forma significativa o tempo 

destinado ao preparo da amostra. Então optou-se por realizar o preparo da amostra 

com 5 ciclos aspirar-dispensar de 100 μL que não comprometeram a eficiência da 

extração nem o tempo destinado ao preparo da amostra. Número de ciclos 

semelhantes para amostragem foi realizado por JARDIM et al. (2015) e FUMES e 

LANÇAS (2017) totalizando quatro e seis ciclos, respectivamente.  

 

Figura 11: Eficiência da extração dos analitos com o aumento do número de ciclos 

aspirar-dispensar.  
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Condições da extração: microcoluna C18, 500 μL de urina + 500  μL de água Milli Q, ciclos aspira-
dispensa de 100 μL, eluição com 100 μL de metanol/água (80:20) e pH 5,3 da urina sintética. Todos 
os ensaios foram realizados em triplicata (n=3). MeP: metilparabeno, PrP: Propilparabeno, BPA: 
Bisfenol A, BPS: Bisfenol S, BP1: Benzofenona 1, TCC: Triclocarban.  
Fonte: A autora. 
 

 

5.1.5 Influência do eluente ou solvente de dessorção 

  

A maior eficiência na extração dos analitos foi obtida utilizando 100 μL do 

Eluente 1 (Metanol /Água 80:20) assim como observado no estudo de JARDIM et al. 

(2015). Como a retenção dos analitos na fase de sílica modificada (C18) é baseada 

principalmente nas interações hidrofóbicas, os solventes menos polares seriam 

suficientes para interromper as forças entre os analitos e o sorvente (GONZALEZ-

MARINO et al., (2011). Os solventes de dessorção (metanol e água) foram 
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escolhidos para este teste devido à compatibilidade destes com a fase móvel 

cromatográfica (metanol e água), evitado etapas adicionais de secagem e 

ressuspensão (ABDEL-REHIM, 2011). A maioria dos trabalhos envolvendo 

metodologias de extração baseadas em extração em fase sólida utilizam solventes 

de dessorção que se baseiam em metanol, água, acetonitrila ou a mistura destes 

(CHEN et al., 2012; FUMES e LANÇAS, 2017; DIAS et al., 2015; DEWALQUE et al., 

2014) ou acetato de etila (GONZÁLEZ-MARINO et al., 2011). 

À medida que a concentração de metanol diminui e a de água aumenta, como 

mostrado para os Eluente 2 (Metanol/Água 50:50) e Eluente 3 (Metanol/Água 20:80), 

ocorre a perda da eficiência de extração de forma proporcional, mostrando que 

esses compostos possuem maior afinidade pelo metanol do que por água (Fig. 12). 

Além disso, é possível observar que a variação de repetibilidade para os eluentes E2 

e E3 testados foi superior quando comparado com E1. Este fato também colaborou 

para a escolha do eluente E1 para as posteriores etapas. Concentrações maiores 

que 80% de metanol não foram avaliadas, visto que altas concentrações podem 

causar distorção nos picos cromatográficos. 

 

Figura 12: Influência do eluente na eficiência da extração.  
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Condições da extração: microcoluna C18, 500 μL de urina + 500  μL de água Milli Q, 5 ciclos aspira-
dispensa de 100 μL e pH 5,3 da urina sintética. Todos os ensaios foram realizados em triplicata (n=3). 
MeP: metilparabeno, PrP: Propilparabeno, BPA: Bisfenol A, BPS: Bisfenol S, BP1: Benzofenona 1, 
BP3: TCC: Triclocarban.  
Fonte: A autora. 
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Devido a limitações instrumentais do LC-MS/MS utilizado, especificamente 

dificuldades da ponteira do auto-amostrador para coletar volumes inferiores a 100 μL 

e tendo em vista que volumes maiores podem resultar em diminuição da 

sensibilidade analítica, devido à diluição dos analitos no extrato. O procedimento de 

dessorção dos analitos em MEPS foi realizado utilizando 100 μL do Eluente 1 

(Metanol /Água 80:20). 

Com base na eficiência da extração e nos testes acima realizados as 

melhores condições experimentais escolhidas para a extração dos analitos em 

MEPS foram: microcoluna com sorvente C18, 250 μL de urina diluída com 250  μL 

de água, 5 ciclos aspirar-dispensar de 100 μL para amostragem, etapa de lavagem 

com 100 μL metanol/  ácido acético 0,1% (v/v) (10:90), eluição com 100 μL de 

metanol/água (80:20) e limpeza entre as amostras de 10 ciclos de 100 μL de 

metanol e 10 ciclos de 100 μL de água. Na Fig. 13 encontra-se o cromatograma 

referente aos analitos extraídos após as condições otimizadas. A figura dos 

cromatogramas foi dividida em duas colunas para melhor visualização. Os analitos 

estavam na concentração de 20,0 ng/mL. Para os testes de seleção dos melhores 

parâmetros não foram utilizados padrão interno. 
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Figura 13: Cromatogramas de urina sintética fortificada com 20,0 ng/mL dos analitos 

após extração em MEPS. 

 

 

 

BPA: bisfenol A, BPS: bisfenol S, BPAP: bisfenol AP, BPAF: bisfenol AF, BP1: benzofenona 1, BP*: 
benzofenona 8, BP2: benzofenona 2, 4OH-BZP: 4-hidróxibenzofenona, MeP: metilparabeno, EtP: 
etilparabeno, PrP: pripilparabeno, BuP: butilparabeno, BzP: benzilparabeno, OH-MeP: ácido 
metilprotocatéquico, OH-EtP: ácido etilprotocatéquico, TCC: triclocarban.  
Fonte: A autora.  
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5.2 Figuras analíticas de mérito 

 

A linearidade do método foi realizada pela construção da curva analítica de no 

mínimo seis diferentes concentrações adicionadas do padrão interno. A linearidade 

foi estabelecida por regressão linear empregando o método dos mínimos quadrados. 

A linearidade foi avaliada relacionando a razão das áreas dos analitos e do padrão 

interno (Área do analito / Área do PI) versus as concentrações nominais dos analitos. 

O método proposto apresentou diferentes intervalos lineares para os compostos 

analisados. Isso pode ser explicado devido a diferenças de comportamento dos 

compostos estudados na extração e em uma mesma corrida cromatográfica como 

partição dos compostos entre a fase móvel e a fase estacionária, pKa e solubilidade. 

Todos os coeficientes de correlação (r) foram superiores à 0,99 indicando uma boa 

linearidade. Os resultados obtidos bem como a equação linear de cada composto 

são mostrados na tabela 2. 

Os LODs para as substâncias estudadas apresentaram um intervalo variando 

de 0,005-0,1 ng/mL e o limite inferior de quantificação (LIQ) para os compostos 

variou de 0,5-2,5 ng/mL. Os resultados obtidos são mostrados na tabela 2.  

A precisão das concentrações consideradas como limite inferior de 

quantificação (0,5-2,5 ng/mL) foi expressa como coeficiente de variação (CV%) e 

não foram superiores à 20%. Para as demais concentrações (10,0 e 20,0 ng/mL) a 

precisão apresentou coeficiente de variação que não ultrapassou 15%. O valor de 

precisão para as concentrações testadas variou de 0,67% a 17,39 %. Os valores de 

exatidão expressos em erro padrão relativo (EPR) variaram de -10,32% a 18,15% 

sendo que para as concentrações consideradas como limite inferior de quantificação 

(0,5-2,5 ng/mL), o EPR não foi superior a ±20% e as demais concentrações testadas 

(10,0 e 20,0 ng/mL) o EPR não foi superior a ±15%. Os valores de precisão e 

exatidão são mostrados na tabela 3.  

 A avaliação do efeito matriz mostrou que o coeficiente de variação encontrado 

para os analitos na menor concentração (5,0 ng/mL) variou de 4,03%-14,59% e na 

maior concentração (15,0 ng/mL) variou de 3,13%-14,93%. Apenas o analito OH-

MeP apresentou o coeficiente de variação superior ao desejado (16,30%) e o 

coeficiente dos demais analitos variou dentro do limite desejável (15%) em ambas as 

concentrações (Tab. 4).   
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 O efeito de memória de uma amostra de urina sintética branca realizada após 

uma amostra de urina fortificada com 20,0 ng/mL dos analitos demonstrou a 

presença do sinal analítico do bisfenol AF. No entanto, a área relativa e este sinal foi 

inferior a 20% do seu respectivo limite inferior de quantificação (2,5 ng/mL), sendo, 

portanto, considerado dentro dos limites aceitáveis. Não foram detectados demais 

picos referentes a outros analitos nem aos padrões internos (Fig. 14).  

 

Tabela 2: Figuras analíticas de mérito dos compostos analisados por MEPS-LC-
MS/MS. 
 

Analito Intervalo linear 

(ng/mL)  

Equação Linear r LOD  

(ng/mL) 

LIQ 

(ng/mL) 

MeP 1,0-20,0 0,090x-0,046 0,994 0,10 1,0 

EtP 1,0-20,0 0,052x-0,038 0,994 0,03 1,0 

PrP 0,5-20,0 0,084x-0,042 0,995 0,01 0,5 

BzP 1,0-20,0 0,158x-0,070 0,995 0,01 1,0 

BuP 0,5-20,0 0,095x-0,031 0,997 0,01 0,5 

OH-MeP 2,5-20,0 0,095x-0,110 0,992 0,04 2,5 

OH-EtP 1,0-20,0 0,081x-0,058 0,995 0,03 1,0 

BPA 2,5-20,0 0,008x+0,026 0,991 0,02 2,5 

BPS 0,5-20,0 0,068x-0,028 0,993 0,01 0,5 

BPAP 2,5-20,0 0,054x-0,101 0,990 0,01 2,5 

BPAF 2,5-20,0 0,319x-0,410 0,995 0,005 2,5 

BP1 1,0-20,0 0,093x-0,055 0,993 0,005 1,0 

BP2 0,5-20,0 0,143x-0,050 0,993 0,01 0,5 

BP8 1,0-20,0 0,035x-0,033 0,996 0,03 1,0 

4OH-BZP 0,5-20,0 0,064x-0,016 0,993 0,01 0,5 

TCC 2,5-20,0 0,113x-0,218 0,991 0,01 2,5 

 

BPA: bisfenol A, BPS: bisfenol S, BPAP: bisfenol AP, BPAF: bisfenol AF, BP1: benzofenona 1, BP*: 
benzofenona 8, BP2: benzofenona 2, 4OH-BZP: 4-hidróxibenzofenona, MeP: metilparabeno, EtP: 
etilparabeno, PrP: pripilparabeno, BuP: butilparabeno, BzP: benzilparabeno, OH-MeP: ácido 
metilprotocatéquico, OH-EtP: ácido etilprotocatéquico, TCC: triclocarban.  
Fonte: A autora. 
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 Tabela 3: Precisão e exatidão dos compostos analisados por MEPS-LC-MS/MS.  

 

Analito 

Concentração 

(ng/mL) 

Valor encontrado 

(ng/mL ± SD) 

 

Precisão (CV%) 

 

Exatidão (EPR) 

 

MeP 

1,0 0,96±0,07 6,80 -3,88 

10,0 10,0±0,9 8,65 0,03 

20,0 20,1±0,5 2,75 0,34 

 

EtP 

1,0 1,2±0,1 13,16 15,14 

10,0 10,4±0,6 5,73 4,14 

20,0 19,6±0,6 3,27 -1,76 

 

PrP 

0,5 0,57±0,01 8,79 14,27 

10,0 10,1±0,4 4,38 0,86 

20,0 19,9±0,9 5,48 0,70 

 

BzP 

1,0 1,2±0,1 11,75 16,48 

10,0 10,4±0,6 6,30 4,34 

20,0 20,2±0,2 1,10 1,18 

 

BuP 

0,5 0,5±0,05 10,97 -2,32 

10,0 10,3±0,6 5,62 2,59 

20,0 20,0±0,9 4,43 0,04 

 

OH-MeP 

2,5 2,4±0,3 11,93 -2,41 

10,0 9,9±0,9 9,80 -1,16 

20,0 19,9±0,9 4,56 -0,09 

 

OH-EtP 

1,0 1,2±0,1 9,86 14,53 

10,0 10,4±0,6 5,56 3,61 

20,0 19,8±0,4 1,92 -0,77 

 

BPA 

2,5 2,7±0,5 17,39 8,39 

10,0 10,4±0,1 0,67 4,15 

20,0 21,3±1,6 7,48 6,30 

 

BPS 

0,5 0,5±0,1 14,42 4,13 

10,0 10,0±0,4 4,38 0,05 

20,0 20,0±1,2 5,97 0,15 

 

BPAP 

2,5 2,3±0,3 15,51 -9,01 

10,0 9,9±0,6 6,02 -0,19 

20,0 21,5±1,3 6,08 7,29 

 

BPAF 

2,5 2,7±0,1 4,20 9,96 

10,0 10,0±0,6 6,18 -0,03 

20,0 19,7±0,2 1,00 -1,23 

 

BP1 

1,0 1,1±0,2 16,69 12,82 

10,0 10,5±0,4 3,62 5,01 

20,0 19,9±0,7 3,62 -0,64 
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Tabela 3: Precisão e exatidão dos compostos analisados por MEPS-LC-MS/MS. 

Continuação. 

 

BP2 

0,5 0,6±0,1 13,79 18,15 

10,0 10,2±0,3 3,14 1,74 

20,0 20,1±1,4 6,86 0,75 

 

BP8 

1,0 1,1±0,1 4,51 11,61 

10,0 9,9±0,7 7,21 -0,43 

20,0 20,3±0,5 2,62 1,69 

 

4OH-BZP 

0,5 0,4±0,1 12,92 -10,32 

10,0 10,2±0,9 9,58 1,95 

20,0 19,5±1,3 6,94 -2,68 

 

TCC 

2,5 2,9±0,3 9,83 16,94 

10,0 10,0±0,7 6,93 0,34 

20,0 20,5±1,3 6,27 2,55 

Fonte: A autora. 

 

Tabela 4: Coeficientes de variação do efeito matriz do método MEPS-LC–MS/MS. 

 

 

Analitos 

EM (CV%) 

5,0 ng/mL 15,0 ng/mL 

MeP 13,48 7,01 

EtP 8,37 6,52 

PrP 5,75 10,48 

BzP 7,15 14,33 

BuP 5,40 6,64 

OH-MeP 8,92 16,30 

OH-EtP 12,00 8,58 

BPA 4,03 7,15 

BPS 14,40 4,05 

BPAP 14,48 3,13 

BPAF 13,02 13,38 

BP1 14,59 7,00 

BP2 13,23 14,36 

BP8 13,68 14,93 

4OH-BZP 5,49 11,39 

TCC 13,84 9,37 

Fonte: A autora.  
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Figura 14: Cromatogramas de urina sintética branca (sem os analitos) após extração em 

MEPS. 

 
 

 
 
 
BPA: bisfenol A, BPS: bisfenol S, BPAP: bisfenol AP, BPAF: bisfenol AF, BP1: benzofenona 1, BP*: 
benzofenona 8, BP2: benzofenona 2, 4OH-BZP: 4-hidróxibenzofenona, MeP: metilparabeno, EtP: 
etilparabeno, PrP: pripilparabeno, BuP: butilparabeno, BzP: benzilparabeno, OH-MeP: ácido 
metilprotocatéquico, OH=EtP: ácido etilprotocatéquico, TCC: triclocarban.  
Fonte: A autora.
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5.3 Comparação entre o método proposto e publicações anteriores 

 

A técnica de microextração utilizando MEPS acoplada à LC-MS/MS traz uma 

série de vantagens quando comparadas a outras técnicas previamente publicadas. 

Na tabela 5, encontram-se resumidas informações referentes ao método proposto 

em comparação com outros trabalhos semelhantes descritos na literatura. Embora a 

matriz de análise utilizada neste estudo seja a urina outras matrizes também foram 

adicionadas na tabela 5 devido à importância das metodologias já desenvolvidas em 

comparação com a metodologia proposta.  

Dentre os métodos citados, o método proposto é que propõe a determinação 

de maior número de analitos, com volume de amostra similar ou inferior aos métodos 

propostos na literatura. Além disso, os limites de detecção foram similares aos 

publicados previamente e destacados na tabela 5.  

O tempo de corrida cromatográfica para o método proposto por GONZÁLEZ-

MARIÑO em 2011, que utilizou cromatografia gasosa foi de 35 minutos. Já nos 

métodos que utilizaram a cromatografia líquida (UPLC), como é o caso de FUMES e 

LANÇAS (2017) e JARDIM et al. (2015), o tempo de corrida cai para 6 e 4,5 minutos, 

respectivamente, para a separação de parabenos. Para os demais trabalhos 

reportados na tabela 5, os tempos de corrida cromatográfica em HPLC variaram de 7 

a 30 minutos (YE et al., 2006a; ASIMAKOPOULOS et al., 2014; ROCHA et al., 2016; 

VELA-SORIA et al., 2014; DEWALQUE et al., 2014). O procedimento proposto neste 

trabalho utiliza um tempo de corrida cromatográfica na ordem de 10 minutos. 

Embora esse tempo de corrida seja quase o dobro dos trabalhos que utilizam UPLC, 

a presente proposta traz a determinação simultânea de 16 analitos pertencentes a 

diferentes classes na mesma corrida cromatográfica, sendo semelhante ou inferior 

ao tempo de outros trabalhos (citados na tabela 5) reportados na literatura.  

O método de preparo de amostra do presente estudo utiliza 05 ciclos aspirar-

dispensar de 100 μL para a amostragem em MEPS e posteriores 20 ciclos de 100  

μL de limpeza para a reutilização da microcoluna sorvente de MEPS. Embora esses 

procedimentos acabem por acrescentar tempo ao preparo da amostra eles são 

inerentes a essa técnica e essenciais para que se alcance uma boa eficiência na 

extração e a possibilidade de inúmeras reutilizações de uma mesma microcoluna. 
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Tabela 5: Comparação do método desenvolvido com outras técnicas de extração 

publicadas para a determinação de desreguladores endócrinos em diferentes 

matrizes. 

 

Preparo da 
amostra e 
Detecção 

 
Matriz 

 
Compostos 

 
LOD 

(ng/mL) 

Volume 
da 

amostra 
(μL) 

 
Referência 

SPE-HPLC-
MS/MS 

Urina Parabenos (MeP, EtP, PrP, 
n-BuP, i-BuP, BzP) 

 

0,10-
0,18 

100 YE et al., 
2006a 

LLE-HPLC–
MS/MS 

Urina Diglicidil éteres de bisfenol, 
parabenos (MeP, EtP, PrP, 

BuP, BzP, heptP), 
benzofenonas (BP1, BP8, 
BP2, 4-OH-BP, 2,3,4-OH-

BP), TCS e TCC 
 

NR 500 ASIMAKOP
OULOS et 
al., 2014 

DLLME-HPLC-
MS/MS 

 

Urina Bisfenóis (BPA, BPS, BPF, 
BPP, BPZ, BPAP, BPAF) 

 

0,005-
0,2 

5000 ROCHA et 
al., 2016 

DLLME-HPLC-
MS/MS 

 

Soro 
humano 

Benzofenonas (BP1, BP2, 
BP3, BP6, BP8, 4-OH-BP) 

 

0,10-
0,30 

1000 VELA-
SORIA et 
al., 2014 

SPE-UPLC-
MS/MS 

Urina Ftalatos, BP3, parabenos 
(MeP, n-BuP, EtP, n-PrP) 

0,09-
0,37 

3000 DEWALQU
E et al., 

2014 
MEPS-UPLC-

MS/MS 
Água Parabenos (MeP, EtP, PrP, 

BuP e BzP) 
 

0,06-
0,09 

1000 FUMES e 
LANÇAS, 

2017 
MEPS-LVI-GC–

MS 
Águas 

residuais 
Parabenos (MeP, EtP, n-PrP, 
i-PrP, n-BuP, i-BuP), TCS e 

MeTCS 
 

0,01-
0,59 

2000 GONZÁLEZ
-MARIÑO et 

al., 2011 

MEPS-UPLC-
MS/MS 

Urina Parabenos (MeP, EtP, PrP, 
BuP e BzP) 

 

0,5a 200 JARDIM et 
al., 2015 

MEPS-HPLC-
MS/MS 

Urina Parabenos (MeP, EtP, PrP, 
BuP, BzP, OH-MeP. OH-

EtP), bisfenóis (BPA, BPS, 
BPAP, BPAF), benzofenonas 
(BP2, BP1, BP8, 4OH-BZP) 

e triclocarban 
 

0,005-
0,10 

250 Método 
Proposto 

 

NR- Não reportado. Os autores deste trabalho apenas reportam LOQs.   
a Reportado com Limite mínimo de quantificação.  
Metilparabeno (MeP), etilparabeno (EtP), propilparabeno (PrP), butilparabeno (BuP), benzilparabeno 
(BzP), n-butilparabeno (n-BuP), n-propilparabeno (n-PrP), iso-butilparabeno (i-BuP), iso-
propilparabeno (i-PrP), heptilparabenos (heptP), 2,4-diidroxibenzofenona (BP1), 2,2-diidroxi-4-
metóxibenzofenona (BP8), 2,2,4,4-tetraidroxibenzofenona (BP2), 4-hidróxibenzofenona (4-OH-BP), 
2,3,4-triidroxibenzofenona (2,3,4-OH-BP), 2-hidróxi-4-metóxibenzofenona (BP3), 2,2-diidróxi-4,4-
dimetóxibenzofenona (BP6), bisfenol A (BPA), bisfenol S (BPS), bisfenol F (BPF), bisfenol P (BPP), 
bisfenol Z (BPZ), bisfenol AP (BPAP), bisfenol AF (BPAF), triclosan, (TCS), metiltriclosan (MeTCS), 
triclocarban (TCC).  
Fonte: A autora.  
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Quando comparado aos outros métodos que também utilizaram MEPS, como 

o de JARDIM et al. (2015) que utilizou 04 ciclos aspirar-dispensar de 100 μL para a 

amostragem em MEPS e posteriores 04 ciclos de 250 μL limpeza para a reutilização 

da microcoluna, e o de GONZÁLEZ-MARIÑO et al. (2011) que utilizou 20 ciclos 

aspirar-dispensar de 100 μL para a amostragem em MEPS e posteriores 20 ciclos de 

100 μL limpeza para a reutilização da microcoluna. Essas variações podem ser 

explicadas devido a variações no tipo de matriz, detector, dentre outros. Portanto, o 

tempo de preparo de amostra gasto em MEPS vai depender diretamente do número 

de ciclos aspirar-dispensar utilizados.  

Procedimento de microextração propostos na literatura requer tempo elevado 

para a extração dos analitos. Como apresentado, por exemplo, por DIAS et al. 

(2015) e ALMEIDA e NOGUEIRA (2014) para a extração de parabenos, 

benzofenonas e triclocarban em diversas matrizes. Ambos os trabalhos utilizaram a 

técnica de microextração em barra sortiva com tempos de extração de 1,5 horas e 3 

horas respectivamente e 30 minutos para a dessorção dos analitos no sorvente, 

sendo um tempo de preparo da amostra prolongado. Embora MEPS apresente os 

mesmos passos para o preparo da amostra que SPE (condicionamento, 

amostragem, limpeza e eluição), por MEPS se tratar de uma técnica miniaturizada, o 

tempo necessário para estas etapas também é diminuído, diminuindo 

consequentemente o tempo destinado ao preparo da amostra. 

O intuito de se realizar a limpeza da microcoluna não se baseia somente na 

reutilização da mesma, mas também na diminuição de possível efeito de memória e 

na intenção de se aumentar a vida útil do sistema de extração. Autores como 

ABDEL-REHIM (2011) e JARDIM et al. (2015) relataram o uso de uma mesma 

microcoluna de MEPS mais de 100 vezes para matrizes biológicas como sangue, 

plasma e urina sem que ocorresse diminuição no rendimento da extração. No 

presente estudo uma mesma microcoluna MEPS foi reutilizada cerca de 70 vezes se 

tratando de urina sintética. Para essa finalidade, após cada procedimento de 

amostragem, a microcoluna foi cuidadosamente limpa para a remoção dos analitos e 

sais presentes na matriz (urina sintética) que pudessem causar o entupimento do 

sorvente.  

No método proposto, como o eluente da MEPS é compatível com a fase 

móvel utilizada, não são necessárias etapas de centrifugação, secagem e 
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ressuspensão dos analitos previamente à injeção no sistema cromatográfico, 

diminuindo assim etapas que poderiam agregar erros ao método e perdas dos 

compostos. Os analitos são extraídos da microcoluna de MEPS e então eluidos em 

um pequeno volume. Ao contrário, extrações que partem dos princípios de SPE e 

LLE, utilizam grandes volumes de solvente e posterior etapa de secagem.  

O uso de MEPS para a extração também proporciona a utilização de menores 

volumes de solvente e amostra (ABDEL-REHIM, 2011), o que se torna vantajoso 

quando se trata de matrizes biológicas de difícil obtenção. Na metodologia proposta 

são utilizados 250 μL de amostra e nos outros trabalhos descritos acima, que 

também utilizaram MEPS, o volume de amostra foi 200 μL se tratando de urina 

(JARDIM et al., 2015) e até 2 mL se tratando de água (GONZÁLEZ-MARINO et al., 

2011;  FUMES e LANÇAS, 2017).  

Métodos descritos na literatura de preparo de amostra baseados em SPE e 

LLE, utilizados para a extração dos analitos estudados (parabenos, bisfenóis e 

benzofenonas), utilizam maiores volumes de solventes. Trabalhos realizados com 

SPE utilizam 1,5-2,0 mL de acetonitrila para realizar a eluição dos analitos da fibra 

(CHEN et al., 2012; DEWALQUE et al., 2014). Já trabalhos que utilizam LLE como 

princípio de extração dos analitos, além de utilizarem maiores volumes de solvente, 

também necessitam da utilização de solventes orgânicos como acetato de etila, 

acetona, dicloroetano, triclorometano, e 1-decanol em volumes que vão de 70 μL à 

3,5 mL (ASIMAKOPOULOS et al., 2014; ROCHA et al., 2016; SHEN et al., 2017; 

TARAZONA, CHISVERT e SALVADOR, 2013; VELA-SORIA et al., 2014). Isso 

apresenta certa desvantagem devido ao volume de resíduos de solvente gerados no 

preparo da amostra.  

Na etapa de limpeza da microcoluna MEPS são utilizados cerca de 2,0 mL de 

solvente após cada etapa de amostragem sendo metade composta por metanol e o 

restante de água. A redução do uso de solventes bem como a redução de uso de 

solventes de alta toxicidade como clorados colabora com a química verde na área da 

pesquisa, o que é importante para o meio ambiente e para o analista.  

Vale ressaltar ainda que a etapa de lavagem (metanol + ácido acético 0,1%), 

responsável por eliminar os interferentes da matriz fracamente ligados a 

microcoluna, promove o clean up da matriz, onde os compostos presentes na 

amostra poderiam posteriormente causar problemas na detecção dos analitos em 

MS. Isso não ocorre em técnicas baseadas no princípio de LLE visto que estas não 
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são capazes de reter o analito seletivamente como as técnicas baseadas no 

princípio de sorção dos analitos em uma fase sólida (SPE, MEPS e SPME). Além 

disso, no método proposto de preparo de amostra em MEPS somente foi necessário 

diluir a amostra com água, o que é considerado um procedimento simples, ao 

contrário de etapas anteriores ao preparo da amostra que incluem correção de pH, 

precipitação de proteínas,  filtração, entre outros. Quando se comparado a técnicas 

convencionais de preparo de amostras presentes na literatura para estes analitos 

como SPE e LLE, MEPS se mostra interessante visto que utiliza menores 

quantidades de amostra e solventes como discutido acima, em um bom tempo de 

preparo de amostra.  

O método proposto é pioneiro na utilização de MEPS para a análise 

simultânea de várias classes de desreguladores endócrinos em matriz biológica 

(urina), visto que os trabalhos utilizados como referência nesse estudo realizam de 

forma isolada análise de apenas uma classe de compostos, utilizam outras técnicas 

de extração ou utilizam água como matriz de análise.  
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6 Conclusão 

  
As condições da extração otimizadas em MEPS como volume da amostra, pH 

da urina, sorvente da microcoluna, número de ciclos aspira-dispensa e solvente de 

dessorção, favoreceram a eficiência da extração. 

Segundo as figuras analíticas de mérito como linearidade, precisão, exatidão 

e LOD obtidas, o método desenvolvido pode ser utilizado para análise de 

desreguladores endócrinos na urina além de proporcionar a determinação de vários 

compostos em uma só análise.  

A utilização de MEPS como técnica de microextração trás uma série de 

vantagens comparadas a técnicas convencionais descritas na literatura para esse 

tipo de análise como SPE e DLLME. Menores volumes de amostra e solventes foram 

utilizados bem como a possibilidade de reutilização da fibra adsorvente diversas 

vezes após limpeza. Além disso, MEPS possibilitou o clean up da matriz, importante 

nesses casos onde há a utilização de matrizes biológicas e complexas como a urina.  

Finalmente, o procedimento proposto pode ser considerado uma excelente 

alternativa para estudos de biomonitoramento humano com a possibilidade de 

determinação simultânea de 16 potenciais desreguladores endócrinos em urina 

(parabenos, bisfenóis , benzofenonas e triclocarban). 
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