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Que nada nos sujeite. 

Que a liberdade seja a nossa própria substância.” 
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RESUMO 

OLIVEIRA, M.L. Desenvolvimento de um método para determinação de 
disruptores endócrinos em saliva por microextração líquido-líquido dispersiva 
e cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas. 
2018. 64f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

A crescente demanda por novos compostos químicos sintéticos para atender as 
necessidades médicas, agrícolas e industriais da população resultou no surgimento 
de novos contaminantes, denominados emergentes. Com a intensa utilização destes 
compostos em diversos produtos e o consequente aumento da concentração destes 
no meio ambiente, a população passou a estar exposta e sujeita aos seus possíveis 
efeitos deletérios. Os disruptores endócrinos fazem parte do grupo de contaminantes 
emergentes que tem a capacidade de interferir na ação natural dos hormônios por 
diferentes mecanismos, podendo agravar o quadro de doenças pré-existentes e 
causar diversos outros danos à saúde humana. Apesar de serem largamente 
utilizados na vida cotidiana, a regulamentação do uso desses compostos ainda é 
quase inexistente, aumentando a preocupação quanto à sua segurança. Comumente, 
os estudos de biomonitoramento humano para avaliar a exposição da população em 
geral são realizados utilizando amostras de sangue e urina. Neste sentido, o presente 
estudo teve como objetivo desenvolver um método alternativo para determinação 
simultânea de 17 compostos classificados como disruptores endócrinos: bisfenóis, 
parabenos, benzofenonas e triclocarban em saliva, empregando a microextração 
líquido-liquido dispersiva (DLLME) no preparo da amostra e cromatografia líquida de 
alta eficiência acoplada à espectrometria de massas (LC-MS/MS) para a 
determinação. Os seguintes parâmetros foram avaliados na otimização da DLLME: 
volume e tipo de solvente extrator e dispersor, força iônica, pH e agitação. Após a 
otimização, o processo de extração foi realizado adicionando-se 500 µL de água 
deionizada à 500 µL da amostra de saliva. Os solventes extrator e dispersor 
selecionados foram triclorometano e acetona, respectivamente (volume de 2 mL da 
mistura na proporção 1:3). Foi adicionada a etapa de agitação manual por dez 
segundos. As curvas de calibração de todos os analitos apresentaram linearidade, 
com coeficiente de correlação superiores a 0,99 no intervalo de concentração de 1-20 
ng mL-1. O coeficiente de variação (CV) intra e interdias foram inferiores a 20% para 
o primeiro ponto da faixa linear e inferiores a 15% para as demais concentrações. O 
erro padrão relativo intra e interdias foram inferiores a 20% para o primeiro ponto da 
faixa linear e inferiores a 15% nas demais concentrações. Os limites de detecção 
(LOD) e de quantificação (LOQ) encontrados variaram de 0,01 - 0,15 ng mL-1 e 0,05 - 
0,40 ng mL-1, respectivamente. Para avaliar a aplicabilidade do método, dez amostras 
de saliva foram analisadas e apresentaram concentrações detectáveis de bisfenol S 
(BPS), bisfenol AF (BPAF) e propilparabeno (PrP) (<LOQ). O bisfenol A (BPA) e a 
benzofenona-3 (BP3) foram encontrados em concentrações que variaram entre 1,01-
3,14 e 1,00-2,50 ng mL-1, respectivamente. O metilparabeno (MeP) foi detectado em 
todas as amostras, atingindo, nos níveis quantificáveis, a concentração de 17,8 ng 
mL-1. Portanto, o método aqui proposto é uma alternativa simples e rápida para 
estudos de biomonitoramento humano, capaz de determinar 17 analitos multi-classes 
simultaneamente com uso de baixo volume de solventes.  

 
Palavras-chave: DLLME, disruptores endócrinos, contaminantes emergentes, 
bisfenóis, parabenos, benzofenonas, triclocarban. 



 
 

          

ABSTRACT 

OLIVEIRA, M.L. Method development for determination of endocrine disrupting 
in saliva by dispersive liquid-liquid microextraction and high performance liquid 
chromatography-tandem mass spectrometry. 2018. 64f. Dissertation (Master). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2018.  

The growing demand of new synthetic chemical compounds to attend the medical, 
agricultural and industrial needs of the population has resulted in the emergence of 
new contaminants, known as emerging contaminants. The presence of these 
contaminants in several products, and its consequent concentration increase in the 
environment, exposed the population and subject them to possible deleterious effects. 
Endocrine disruptors are a group of these contaminants that have the ability to interfere 
at the natural action of hormones by different mechanisms, wich can worsen 
preexistent diseases and cause other damages to humam health. Despite the widely 
utilization of these compounds in everyday life, regulation of its use is almost non-
existent, raising concerns about their safety. Mostly human biomonitoring studies to 
assess the exposure of the population are performed in urine and blood samples. In 
these sense, the present study aimed to develop an alternative method for 
simultaneous determination of 17 endocrine disrupting compounds: bisphenols, 
parabens, benzophenones and triclocarban in saliva, using dispersive liquid-liquid 
microextraction (DLLME) at sample preparation and high performance liquid 
chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS/MS) for determination. The 
evaluated parameters in the optimization of DLLME were: volume and type of 
extraction and disperser solvents, ionic strength, pH and agitation. After the 
optimization, the extraction procedure was performed by adding 500 μL of deionized 
water to 500 μL of saliva sample. The extraction and disperser solvents selected were 
trichloromethane and acetone, respectively (2 mL of the mixture in 1:3 ratio). The 
manual agitation for ten seconds. The matrix-matched calibration curves of all analytes 
were linear, with correlation coefficients higher than 0.99 in the range level of 1 - 20 ng 
mL-1. The intra and interday coefficient of variation (CV) was less than 20% for the first 
point of the linear range and less than 15% for the other concentrations. The intra and 
interday relative standard deviation (RSD) was less than 20% for the first point of the 
linear range and less than 15% for the other concentrations. The limits of detection 
(LOD) and quantification (LOQ) ranged from 0,01 - 0,15 ng mL-1 and 0,05 - 0,4 ng mL-

1, respectively. To evaluate the applicability of the method, ten saliva samples were 
analyzed, showing detectable concentrations (<LOQ) of bisphenol S (BPS), bisphenol 
AF (BPAF) and propylparaben (PrP). Bisphenol A (BPA) and benzophenone-3 (BP3) 
were found in ranging concentrations from 1,01 - 3,14 and 1,00 - 2,50 ng mL-1, 
respectively. Methylparaben (MeP) was detected in all samples, reaching, at the 
quantifiable levels, the concentration of 17,8 ng mL-1. Thus, the proposed method is a 
simple and fast alternative for human biomonitoring studies, capable of determining 17 
multi-class analytes simultaneously using low volume of solvent. 
 
 
 
 
 
Key words: DLLME, endocrine disrupting, emerging contaminants, bsphenols, 
parabens, benzophenones, triclocarban. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contaminantes emergentes 

 

Na sociedade moderna, os produtos químicos são amplamente utilizados para 

as mais diversas aplicações, demandando uma produção em larga escala. No 

entanto, seu uso e produção em grandes proporções originam resíduos que podem 

impactar negativamente o meio ambiente e trazer prejuízos à saúde da população 

(SILVA e COLLINS, 2011).  

Os contaminantes emergentes são compostos considerados “novos” poluentes 

ambientais, cuja maioria não possui regulamentação pela legislação vigente. Entre 

essas substâncias estão inclusos produtos farmacêuticos, produtos de cuidado 

pessoal, surfactantes, aditivos industriais e plastificantes. Por se tratarem de produtos 

largamente utilizados na vida cotidiana, não precisam necessariamente ser 

persistentes no meio ambiente, pois são de introdução contínua no mesmo 

(PETROVIC; GONZALEZ; BARCELÓ, 2003). 

Nesse contexto, há uma crescente preocupação das agências ambientais 

regulatórias de vários países em estabelecer procedimentos para caracterizar e 

controlar essas substâncias (HUTZINGER, 2006). Segundo a agência norte-

americana United States Geological Survey (USGS), um contaminante emergente 

pode ser definido como “uma substância química de ocorrência natural ou antrópica, 

ou qualquer microorganismo que não é normalmente monitorado no ambiente, mas 

que tem potencial para entrar nele e causar efeitos ecológicos adversos e/ou sobre a 

saúde humana, sendo esses efeitos conhecidos ou suspeitos”. Já a United States 

Environmental Protection Agency (USEPA) define como contaminantes emergentes 

“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”, atentando mais para a necessidade de 

normatização da presença dessas substâncias. Também segundo a USEPA, essas 

substâncias podem ser classificadas como persistentes, bioacumulativas e tóxicas; 

produtos de higiene pessoal e produtos farmacêuticos; nanopartículas; e 

perturbadores endócrinos. 
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1.1.1 Disruptores endócrinos 

 

Os disruptores endócrinos, também conhecidos como perturbadores ou 

desreguladores endócrinos, têm despertado maior atenção da comunidade científica 

e agências reguladoras devido ao seu potencial efeito estrogênico (ANNAMALAI e 

NAMASIVAYAM et al., 2015; FUHMAN; TAL; ARNON, 2015; KABIR; RAHMAN; 

RAHMAN, 2015). Também conhecidos como perturbadores endócrinos, esses 

compostos são definidos como “agentes exógenos que tem a capacidade de interferir 

na síntese, secreção, transporte, ligação, ação ou eliminação de hormônios naturais 

que são responsáveis pela manutenção da homeostase, reprodução, 

desenvolvimento e/ou comportamento” (USEPA), alterando o funcionamento do 

sistema endócrino e consequentemente, prejudicando a saúde humana 

(ROCHESTER, 2013). 

Essa classe de substâncias é dividida em dois grupos: o dos compostos 

sintéticos, como agroquímicos, plastificantes, cosméticos, produtos farmacêuticos, 

solventes, entre outros; e dos compostos naturais, como extratos de plantas e fungos 

(KABIR; RAHMAN; RAHMAN, 2015). 

No ambiente, esses compostos podem ser encontrados em concentrações muito 

baixas. No entanto, mesmo essas baixas concentrações são capazes de provocar 

efeitos adversos à saúde, tais como comprometimento do desenvolvimento, danos no 

sistema reprodutor e câncer (GIULIVO et al., 2016; ABACI et al., 2009; NOHYNEK et 

al., 2013), além de agravar quadros de doenças metabólicas, tais como obesidade, 

endometriose e diabetes (DIAMANTI-KANDARAKIS et al., 2009; MUNCKE, 2011; 

GIULIVO et al., 2016; LEGLER et al., 2015). 

 

1.1.1.1 Bisfenol A e análogos 

O bisfenol A (BPA) é um composto químico industrial utilizado na produção de 

plásticos de policarbonatos e resinas epóxi, e revestimentos de embalagens metálicas 

de bebidas e alimentos. Também é comumente encontrado em produtos como 

mamadeiras, equipamentos esportivos, dispositivos dentários e médicos, 

eletrodomésticos e lentes oculares. Não é biodegradável e é altamente resistente à 

degradação química. Sua produção é realizada em larga escala mundialmente, com 

uma estimativa de 6 milhões de toneladas por ano (LIANG et al., 2015; GARCIA-

PIETRO et al., 2008; BERONIUS et al., 2010; DAAS e HANDAOUI, 2010). 
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Atualmente, a comunidade científica busca avaliar e os possíveis efeitos tóxicos 

do BPA, principalmente sua ação hormonal mimética, que leva à alteração do 

funcionamento celular. Este composto é conhecido como um disruptor endócrino de 

ação estrogênica, devido ao seu potencial de ligação aos receptores hormonais, 

principalmente não nucleares, desencadeando suas funções (VINAS; JENG; 

WATSON, 2012). 

Dentro da classe dos bisfenóis temos outros representantes como o bisfenol F 

(BPF) e o bisfenol S (BPS), que apresentam propriedades físico-químicas similares 

às do BPA (Figura 1), possibilitando sua substituição na produção industrial (LEE et 

al., 2015). Entretanto, esses análogos também possuem ação desreguladora 

endócrina semelhante ao BPA (ROSENMAI et al.; 2014) 

 

Figura 1 – Estrutura química do bisfenol A e análogos. 

 

Fonte: A autora. 

 

Os seres humanos estão expostos a esses contaminantes através da inalação 

de poeira doméstica, pela via dérmica, e principalmente pela dieta, por meio da 

ingestão água contaminada, e de alimentos e bebidas armazenados em latas 

revestidas e recipientes plásticos (VANDENBERG et al., 2012; LIANG et al., 2015), 

visto que estudos mostraram a migração dessas substâncias das embalagens para 

os alimentos pode ocorrer (BILES et al., 1997; KUO e DING, 2004). 
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Nos últimos anos tem ocorrido uma mobilização para a proibição da fabricação 

e importação de produtos que contenham BPA, principalmente quando estes são 

destinados ao público infantil, uma vez que essa população pode estar sujeita a 

maiores danos decorrentes da ação desreguladora hormonal. No Brasil, em 2011, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proibiu a importação e a fabricação 

de mamadeiras contendo este composto em sua composição (BRASIL, 2011). 

 

1.1.1.2 Parabenos 

Os parabenos compõem um grupo de substâncias químicas formadas por para-

hidroxi-ésteres do ácido benzóico com substituintes alquílicos que variam de metil a 

butil ou grupo benzil (HARVEY e EVERETT, 2012). São utilizados industrialmente 

como antimicrobianos e conservantes de alimentos, produtos farmacêuticos e, 

principalmente, cosméticos (JONKERS et al., 2010). Os mais comumente 

encontrados são o metilparabeno (MeP), etilparabeno (EtP), propilparabeno (PrP), 

butilparabeno (BuP) e benzilparabeno (BzP) (Figura 2). Seus grupos substituintes 

caracterizam a solubilidade desses compostos e suas atividades antimicrobianas de 

diferentes espectros (CASHMAN e WARSHAW, 2005). 

 

Figura 2 – Estrutura química dos principais parabenos. 

 

Fonte: A autora. 

Sua ampla utilização é justificada pelo seu baixo custo, alta aceitação 

regulatória e seu poder antimicrobiano. A legislação brasileira permite o uso em 
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produtos de higiene pessoal em níveis de até 0,4% quando se é utilizado apenas um 

parabeno, e de 0,8% quando há uma mistura (BRASIL, 2012). 

A exposição a essas substâncias pode ocorrer por meio da ingestão de 

alimentos e produtos farmacêuticos, bem como através da via dérmica por meio da 

aplicação de cosméticos e formulações medicamentosas (SONI; CARABIN; 

BURDOCK, 2005). 

Estudos apontam que os parabenos podem exercer desde uma fraca atividade 

estrogênica (KANG, 2013) até uma possível correlação com o câncer de mama 

(DARBRE et al., 2004). 

 

1.1.1.3 Benzofenonas 

Os derivados da benzofenona (Figura 3), são comumente utilizados como filtros 

de raio ultravioleta numa variedade de produtos cosméticos, como maquiagens e 

loções, e em embalagens de alimentos (KUNISUE et al., 2010). A propriedade de 

filtrar raios solares ocorre devido à menor quantidade de energia quântica que 

requerem para a transição eletrônica, sofrendo ressonância mais facilmente (RIBEIRO 

et al., 2004). 

 

Figura 3 - Estrutura química das benzofenonas. 

 

Fonte: A autora. 
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A exposição a essas substâncias pode ocorrer pelas vias oral e dérmica 

(BLÜTHGEN; ZUCCHI; FENT, 2012). No organismo, as benzofenonas podem causar 

reações alérgicas e apresentar ação estrogênica (SCHREURS et al., 2004; 

HENEWEER et al., 2005). 

A legislação brasileira que trata sobre filtros ultravioletas em produtos de higiene 

pessoal, perfumes e cosméticos preconiza os limites de concentração de até 10% das 

benzofenonas 3 (BP3) e benzofenona 4 (BP4), até 5% de benzofenona 5 (BP5) e 3% 

da benzofenona 8 (BP8). Além disso, o fabricante deve informar a presença de BP3 

na embalagem do produto quando sua concentração for superior a 0,5%. 

 

1.1.1.4 Triclocarban 

O triclocarban (TCC) (Figura 4) é um composto largamente utilizado como 

antimicrobiano, principalmente em produtos de higiene pessoal, como cremes dentais, 

antissépticos bucais, sabonetes profiláticos, desodorantes e produtos de desinfecção 

(YUSA; YE; CALAFAT, 2012; SILVA E COLLINS, 2011). 

 

Figura 4 - Estrutura química do triclocarban. 

 

Fonte: A autora. 

 

 Além de seu efeito disruptor endócrino (AHN et al., 2008), outros efeitos vêm 

sendo investigados, como por exemplo uma possível ação carcinogênica no 

desenvolvimento do câncer de mama (SOOD; CHOUDHARY; WANG, 2013). 

 A efetividade do TCC como antimicrobiano em produtos de limpeza e 

desinfecção tem sido questionada. Em 2016 o FDA considerou o composto não 

seguro e não efetivo nesses produtos. A legislação brasileira preconiza os limites de 

até 0,2% da formulação (BRASIL, 2012) e até 1,5% em produtos que são enxaguados 

após o uso (BRASIL, 2012b). 
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1.2 Métodos analíticos empregados para a determinação de contaminantes 

emergentes 

 

Os contaminantes emergentes estão presentes em baixas concentrações nas 

diversas matrizes, exigindo que os métodos utilizados para determinação desses 

compostos em amostras biológicas e ambientais apresentem alta sensibilidade. Os 

principais métodos analíticos empregados para essa tarefa são a cromatografia 

líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas (LC-MS) e 

cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas (GC-MS). A escolha do 

método está relacionada às características físico-químicas dos compostos de 

interesse como polaridade, volatilidade e termoestabilidade (YUSA, et al., 2012). 

GC-MS geralmente é selecionado para determinação de analitos mais voláteis 

(HUTTER et al., 2010). Vela-Soria e colaboradores (2014) empregaram GC-MS/MS 

na determinação simultânea de vários disruptores endócrinos em urina após 

derivatização, obtendo limites de quantificação variando entre 0,2 e 0,5 ng mL-1. 

Apesar de conseguir bons limites de quantificação, a derivatização requer o uso de 

solventes tóxicos e reagentes de alto custo, além da demanda de um maior tempo no 

preparo da amostra. 

LC-MS/MS tem sido essencial na determinação de compostos polares, 

apresentando alta sensibilidade, boa seletividade e um amplo escopo (CRUZ-VERA 

et al., 2010; REEMTSMA et al., 2011). A aplicação da técnica de cromatografia líquida 

acoplada a detector de massas in tandem tem avançado rapidamente neste campo 

de pesquisas, diminuindo os tempos das análises, com uma melhora na sensibilidade, 

e seletividade das análises (CUNLIFFE et al., 2007; PEDROUZO et al., 2009; VELA-

SORIA et al., 2014). 

  

 

1.3 Preparo de amostras 

 

O passo mais importante e talvez mais laborioso do desenvolvimento e 

execução de um método analítico para determinação de compostos em matrizes 

ambientais e biológicas é o preparo de amostras. A principais etapas deste processo 

incluem: extração, separação, purificação e concentração (JIMENEZ-DIAZ et al., 
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2015; ALBERO et al., 2015; PLOTKA-WASYLKA et al., 2016; MOREIRA et al., 2014; 

SCOGNAMIGLIO et al., 2016).  

De acordo com Jimenez-Diaz e colaboradores (2015), o preparo de amostras 

para análise e determinação de disruptores endócrinos em matrizes biológicas 

envolve, principalmente, duas técnicas de extração: a extração líquido-líquido (LLE) e 

a extração por fase sólida (SPE), sendo esta segunda a mais amplamente utilizada. 

Entre as vantagens da SPE está a possibilidade de ser utilizada em análises online e 

off-line multi-resíduo para determinação de compostos com diferentes propriedades 

físico-químicas. A facilidade no acoplamento do sistema de SPE ao LC-MS/MS 

também faz com que a técnica seja altamente reprodutível. Por outro lado, a LLE 

tradicional, apesar de ser uma técnica simples, requer geralmente grandes volumes 

de solventes orgânicos, demanda tempo e é de difícil automação (JIMENEZ-DIAZ et 

al., 2015). 

Com a crescente demanda de análises associada a necessidade de redução 

do tempo de preparo de amostras e diminuição do consumo de reagentes durante o 

processo analítico, várias iniciativas surgiram vislumbrando uma maior simplicidade 

de operação e redução nos tempos de análise em rotina. 

Dessa forma, foram propostas as microtécnicas de extração, incluindo a 

microextração em fase sólida (FELIX et al., 1998), microextração em fase líquida com 

fibras ocas (PSILLAKIS e KALOGERAKIS, 2003), extração com uso de polímeros de 

impressão molecular (SANTOS et al., 2012), e a microextração líquido-líquido 

dispersiva (DLLME) (REZAEE et al., 2006). 

 

1.3.1 Microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) 

 

Com a substituição das técnicas clássicas de preparo de amostra pelas 

técnicas miniaturizadas na determinação de compostos orgânicos em amostras 

biológicas e ambientais nos últimos anos, a DLLME surgiu como uma alternativa 

viável, possuindo diversas vantagens como rapidez, baixo custo, alta eficiência de 

extração e pré-concentração dos analitos. A microtécnica é baseada na partição dos 

analitos alvos utilizando volumes pequenos de uma mistura de solventes (MARTINS 

et al., 2012; MOREIRA et al., 2014; PLOTKA-WASYLKA et al., 2016). 

A DLLME foi proposta por Rezaee e colaboradores (2006). Nessa técnica são 

utilizados um solvente chamado de dispersor, que deve ser miscível no solvente 



9 
 

          

extrator (fase orgânica) e na amostra (fase aquosa), e um solvente extrator, que deve 

ser insolúvel na fase aquosa. Essa mistura de solventes é então injetada rapidamente 

na amostra com auxílio de uma seringa causando uma rápida turbidez, conhecida 

como formação do ponto nuvem. Nesse estado são formadas microgotas dos 

solventes dispersas por toda solução aquosa, aumentando a superfície de contato 

entre o solvente extrator e a amostra e, consequentemente, favorecendo a partição 

do analito para a fase orgânica (CALDAS et al., 2011). Após a injeção rápida da 

mistura de solventes, a amostra é centrifugada, para que as microgotas possam ser 

depositadas, e é realizada a remoção e transferência da fase sedimentada (Figura 5). 

 

Figura 5 - Etapas da DLLME e formação do ponto nuvem. 

 

Fonte: Adaptado de Caldas et al, 2011. 

 

A formação do ponto nuvem dispensa a agitação prolongada e as sucessivas 

extrações realizadas nos procedimentos da LLE. Como na DLLME a partição ocorre 

rapidamente e possui alta eficiência, não é necessário que haja novas extrações, 

fazendo com que a técnica possa ser considerada de equilíbrio ou até mesmo 

exaustiva quando a recuperação é próxima de 100% (REZAEE; YAMINI; FARAJI, 

2010; MARTINS et al., 2012). 
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Durante o desenvolvimento da técnica de extração por DLLME alguns 

parâmetros devem ser avaliados para que se atinja uma condição ideal que 

proporcione uma boa eficiência de extração. Os parâmetros mais importantes são o 

tipo e o volume dos solventes extrator e dispersor. Além das características de 

miscibilidade de ambos os solventes já citadas, o volume do solvente extrator deve 

ser o menor possível que seja capaz de extrair o analito, aumentando o fator de 

enriquecimento, que é dependente do volume da fase doadora, da recuperação e do 

volume da fase orgânica. Com relação ao solvente dispersor, seu volume afeta 

diretamente a formação do ponto nuvem, e, consequentemente, a eficiência da 

extração, além de também modificar o volume da fase sedimentada (REZAEE; 

YAMINI; FARAJI, 2010). 

A influência da força iônica na extração deve ser considerada. A adição de sais 

pode provocar o efeito conhecido como salting out, onde a força iônica do sistema é 

aumentada devido aos dos íons formados pela dissociação do sal em meio aquoso, 

que interagem com as moléculas de água, uma vez que estas reagem 

preferencialmente com moléculas menores, diminuindo a solubilidade dos analitos 

polares na fase aquosa e também do solvente, aumentando o volume da fase 

sedimentada (MARTINS et al., 2012). 

O pH da fase doadora é outro parâmetro a ser avaliado considerando as 

características de acidez ou basicidade do analito, sendo que, quando ionizado, sua 

solubilidade na fase aquosa aumenta. Portanto, o controle do pH deve ser realizado 

para que o analito permaneça em sua forma não-ionizada, favorecendo sua 

solubilização na fase extratora (ZGOLA-GRZÉSKOWIAK; GRZÉSKOWIAK, 2011). 

Recentes modificações na técnica de DLLME tem sido testadas com a 

finalidade de melhorar o processo de extração, sendo as novas técnicas conhecidas 

como DLLME assistidas. Nestas novas versões, a agitação é realizada de diversas 

formas. O uso do ultrassom, por exemplo, na técnica chamada de microextração 

líquido-líquido dispersiva assistida por ultrassom (USADLLME), tem a finalidade de 

promover a dispersão do solvente extrator, dispensando ou diminuindo o uso do 

solvente dispersor. No entanto, a sua utilização pode degradar oa analitos e formar 

emulsões instáveis, aumentando o tempo de centrifugação. Para contornar estes 

problemas, foi proposto o uso de vórtex, resultando na microextração líquido-líquido 

dispersiva assistida por vórtex (VADLLME) (ANDRUCH et al., 2013). Além disso, a 

aplicação de uma simples agitação manual por alguns segundos também pode 
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favorecer a extração, aumentando a eficiência da extração e sua precisão (VELA-

SORIA et al.; 2014). 

Baseado em todas estas características, a DLLME tornou-se uma ferramenta 

muito útil na análise de matrizes aquosas, tornando sua aplicação na extração de 

analitos da saliva uma opção altamente promissora. 

 

1.4 Amostras biológicas utilizadas para análise de contaminantes emergentes 

 

O biomonitoramento humano é uma ferramenta muito importante para elucidar 

o comportamento de determinado composto e avaliar seu potencial de risco. A partir 

das informações obtidas, os órgãos regulamentadores responsáveis podem 

estabelecer limites de segurança e regras que podem diminuir e evitar o risco de 

exposição à substâncias tóxicas (CALAFAT e NEEDHAM, 2009; KOCH e CALAFAT, 

2009). Esses estudos são baseados na análise de contaminantes ambientais e seus 

biomarcadores de exposição ou de efeito em tecidos ou fluidos biológicos (ANGERER 

et al., 2006; PAUSTENBACH e GALBRAITH, 2006). 

As amostras biológicas mais utilizadas para tal finalidade requerem um método 

invasivo de coleta, como é o caso do sangue. O sangue é uma das matrizes mais 

comumente utilizadas, podendo as análises serem realizadas em sangue total, soro, 

plasma ou tipos celulares específicos dependendo das características do analito. 

Apesar de cientificamente o sangue ser a matriz preferencial para análise de muitos 

compostos devido a sua ligação com todos os tecidos e órgãos do organismo, 

esforços estão sendo realizados na substituição dos métodos invasivos de coleta para 

métodos não invasivos (ALVES et al., 2014). 

Os métodos que utilizam coleta não-invasiva, como de urina, cabelo, unhas, 

saliva, possuem a vantagem de serem indolores e a possibilidade de armazenamento 

por maior tempo sem perda das propriedades (SMOLDERS et al., 2009). A urina é a 

matriz biológica não-invasiva mais utilizada na determinação de biomarcadores de 

exposição aos contaminantes emergentes, e pode refletir a exposição por várias vias 

de exposição. Apesar das vantagens da utilização de matrizes não-invasivas, as 

baixas concentrações dos analitos encontradas tornam a determinação mais 

desafiadora. (YUSA et al., 2012; ALVES et al., 2014).  
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A saliva é uma secreção produzida por três tipos de glândulas especializadas: 

parótida, submandibular e sublinguais, com as funções de proteger e iniciar a digestão 

na boca. Sua composição é de cerca de 99% de água, sendo os outros componentes 

eletrólitos, proteínas, enzimas, polipeptídeos, entre outros (SHENKEL et al., 1995; 

SILVA et al., 2005). O processo de coleta é fácil de ser realizado e podem ser 

utilizados dispositivos que estimulam ou não a produção salivar (ESTEBAN e 

CASTAÑO, 2009). 

Essa secreção está frequentemente em contato com contaminantes, seja 

diretamente por fontes externas, como pela alimentação, ou pelo contato próximo com 

o sangue na mucosa bucal, que faz com que compostos e seus metabólitos, 

principalmente os não ligados a proteínas plasmáticas, passem para o fluído por 

diferentes mecanismos (SILVA et al., 2005). 

Devido ao contato direto com determinados materiais, estudos de liberação 

utilizando a saliva são de grande importância, principalmente em produtos destinados 

à crianças, que são mais susceptíveis a efeitos deletérios. Estudos apontaram uma 

alta taxa de migração de compostos utilizados como plastificantes em brinquedos para 

a saliva (BOUMA e SCHAKEL, 2002), criando um alerta sobre o risco do qual essa 

população está exposta. 

Rotineiramente, a saliva é utilizada no biomonitoramento de medicamentos, 

para determinação de narcóticos, hormônios e algumas análises clínicas (APS e 

MARTENS, 2005).  Os estudos existentes a cerca desses contaminantes nesse fluído 

biológico estão restritos ao grupo dos bisfenóis na avaliação de resinas e outros 

materiais odontológicos (LEE et al., 2017; BERGE et al., 2017) e aos parabenos em 

análises após utilização de cremes dentais e enxaguantes bucais (ZOTOU, SAKLA, 

TZANAVARAS, 2010; STEINBERG et al., 1999). No entanto, para o biomonitoramento 

de contaminantes emergentes ela não é uma matriz usualmente escolhida, havendo 

poucos estudos que abordam o tema (ESTEBAN e CASTAÑO, 2009; SILVA et al., 

2005). 

Até onde vai o nosso conhecimento, não há na literatura métodos para a 

determinação desses compostos simultaneamente em saliva. Além disso, muito 

pouco se sabe sobre o comportamento cinético dessas substâncias no que diz 

respeito à sua presença ou não na saliva humana, seja por contato direto com 

alimentos, bebidas ou outros produtos que podem atingir a cavidade oral, ou por 

distribuição fisiológica. Portanto, o presente estudo apresenta o desenvolvimento de 
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um método capaz de determinar simultaneamente 17 compostos de ação disruptora 

endócrina em saliva, empregando DLLME como método de preparo de amostra e LC-

MS/MS. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo geral 

 

Desenvolver e validar uma metodologia analítica simples e rápida para a 

determinação dos disruptores endócrinos: bisfenóis, parabenos, benzofenonas e 

triclocarban em amostras de saliva empregando a microextração líquido-líquido 

dispersiva e cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de 

massas. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

a) Seleção dos parâmetros relacionados ao preparo de amostra por DLLME; 

b) Desenvolver, otimizar e avaliar as figuras de mérito de um método analítico 

para determinação dos disruptores endócrinos por LC-MS/MS; 

c) Aplicar o método desenvolvido na quantificação dos analitos em amostras de 

saliva. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Reagentes e soluções 

  

Os padrões analíticos dos bisfénois (bisfenol-A, -S, -AP, -P, -AF e -Z), 

parabenos (metil-parabeno, etil-, propil-, butil-, benzil-), benzofenonas (benzofenona-

3, -1, -2, -8 e 4-hidroxibenzofenona), do antimicrobiano triclocarban 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 provenientes da Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). 

O metanol utilizado foi obtido de JT Baker (Phillipsburg, NJ, USA), com alto 

grau de pureza analítica e a água deionizada de alta pureza (resistividade 18.2 MΩ 

cm) foi obtida pelo sistema de purificação Milli-Q (Millipore RiOs-DITM, Bedford, MA, 

USA). 

Foram preparadas e estocadas em frasco de vidro revestido com papel 

alumínio (para evitar a fotodegradação) à -20ºC uma solução com a mistura dos 

compostos e uma solução com a mistura dos padrões internos, ambas na 

concentração de 1 μg.mL-1 em metanol:água (1:1; v/v). As soluções de calibração e 

as soluções dos padrões foram preparadas diariamente através da diluição das 

anteriores, e foram armazenadas à 4ºC até a análise. 

A saliva sintética utilizada no desenvolvimento do método foi preparada 

segundo DUFFO e CASTILLO (2004) com algumas modificações, sendo composta 

por: KCl 0,72 g L-1; CaCl2.2H2O 0,22 g L-1; NaCl 0,60 g L-1; KH2PO4 monobásico 0,68 

g L-1; Na2HPO4 0,866 g L-1; NaHCO3 1,5 g L-1; KSCN 0,06 g L-1. 

Os solventes testados: acetona, acetonitrila, triclorometano, diclorometano, 

dicloroetano e os reagentes para o preparo da saliva artificial foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich (St. Louis, USA) com alto grau de pureza analítica. 

  

3.2  Equipamentos e acessórios 

 

Para a centrifugação das amostras foi utilizada a centrífuga refrigerada Hitachi® 

modelo CF8DL (Tóquio, Japão).  

A evaporação da fase sedimentada foi realizada na centrífuga evaporadora 

Christ®, modelo RVC 2-25 CD plus (Funkenstörungsgrad, Alemanha). 
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Para a injeção da mistura de solventes na amostra foi utilizada a seringa TLL 

de 2,5 mL Hamilton®, modelo 81420 (Reno, USA). 

As análises instrumentais foram realizadas em um sistema de cromatografia 

líquida acoplada ao espectrômetro de massas com analisador do tipo triplo quadrupolo 

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

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

(Accela Autosampler), acoplado a um espectrômetro de massa (triplo quadrupolo), 

modelo TSQ Quantum Access Max equipado com uma fonte de ionização por 

electrospray. O software Xcalibur 2.0 (Thermo Fisher Scientific) foi utilizado para 

controle do instrumento e processamento de dados obtidos. 

 

3.3  Desenvolvimento e otimização da técnica de preparo de amostra 

empregando DLLME 

 

 Os seguintes parâmetros da DLLME foram avaliados: tipo e volume de solvente 

extrator e dispersor, força iônica da matriz, pH e agitação. 

 Os testes foram realizados em tubos de polipropileno (Falcon®) de 15 mL, 

adicionando-se 500 µL de saliva artificial contaminada na concentração de 10 ng mL-

1 e 500 µL de água deionizada. Separadamente, foi preparada a mistura dos solventes 

dispersor e extrator. Alíquotas da mistura de solventes foram aspiradas com auxílio 

de uma seringa e dispensadas rapidamente em um único movimento no fundo do tubo 

contendo a amostra aquosa para a formação do ponto nuvem. Os tubos, então, foram 

levados para a centrifugação a 2500 rpm por 10 minutos. Transferiu-se a fase 

sedimentada para tubos Eppendorf para suscetiva evaporação. Após secas, as 

amostras foram ressuspendidas em 100 µL de uma solução metanol:água (1:1; v/v), 

agitadas em vórtex por 30 segundos e transferidas para inserts no interior de vials 

para posterior análise por LC-MS/MS. 

 

3.4  Análise instrumental 

 

Uma solução contendo os padrões analíticos e os respectivos padrões internos 

(1 μg mL-1) dissolvidos em metanol foram infundidas diretamente no espectrômetro de 

massas através de uma seringa de infusão acoplada ao espectrômetro de massas 

para otimização das condições operacionais. O desenvolvimento e otimização das 
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condições cromatográficas dos métodos analíticos de separação foram por meio da 

injeção de 10 μL das soluções padrões (10 ng mL-1) no sistema cromatográfico. 

Após a otimização, a separação cromatográfica foi realizada na coluna 

Atlantis® T3 C18 (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, atingindo 5% de água e 95% de metanol em 6,5 

minutos. Essa proporção foi mantida até 8 minutos, quando a proporção foi retornada 

para 75% de água e 25% de metanol, sendo mantida até a próxima injeção (tempo 

total de corrida 10 minutos). A temperatura da coluna foi fixada em 40°C e do 

amostrador automático em 15ºC. A vazão da fase móvel foi mantida à 500 μL min-1 e 

o volume de injeção foi de 10 µL. 

 As seguintes condições foram utilizadas na espectrometria de massas: tensão 

do capilar e do cone mantidas em -4000V e -30V, respectivamente. A temperatura de 

vaporização foi mantida em 230°C. O nitrogênio (gás de dessolvatação) foi usado 

como sheath gas e gás auxiliar nos fluxos de 20 e 15 unidades arbitrárias, 

respectivamente. A temperatura do tubo de transferência de íons foi ajustada a 220°C 

para a espectrometria de massa em sequência. A molécula desprotonada [M-H]ˉ foi 

usada como íon precursor. O argônio foi utilizado como gás de colisão (CID) a 1,9 

mTorr. O modo de monitoramento de reações múltiplas (MRM) em modo negativo foi 

utilizado para selecionar apenas uma transição para a quantificação de cada 

composto. O software Xcalibur versão 2.0 (Thermo Fisher Scientific) foi usado para 

controlar os instrumentos e processar os dados. As respectivas transições 

selecionadas, energias de colisão (CE), tube Iens e tempos de retenção dos analitos 

estão representados na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Íons precursores e íons produtos selecionados, energia de colisão (CE) 
otimizada, tube lens e tempo de retenção dos analitos. 

 
Analito 

Íon precursor 
(Q1) 

Íon 
produto 

(Q3) 

Energia 
de colisão 

(CE) 

Tube lens Tempo de 
retenção  

BPA 227.017 212 17 104 4.2 

BPA-d16 241.115 223 19 125 4.2 

BPS 248.943 107 26 125 2.2 

BPAF 334.991 264 21 131 5.0 

BPAP 289.057 273 20 110 5.0 

BPP 345.123 329 26 113 6.1 

BPZ 267.073 172 25 92 5.2 

MeP 150.959 92 22 105 2.5 

13C6-MeP 156.974 98 24 40 2.5 

EtP 164.977 92 23 117 3.3 

13C6-EtP 171.003 98 25 46 6.3 

PrP 178.992 92 25 103 4.1 

13C6-PrP 185.016 98 36 50 4.1 

BuP 193.013 92 27 85 4.8 

13C6-BuP 199.330 98 24 55 4.8 

BzP 227.005 92 27 115 4.7 

BP3 227.022 210 26 99 5.3 

BP1 212.974 134 21 125 4.3 

BP8 242.981 122 20 115 4.7 

BP2 244.960 134 17 102 3.0 

4-OH-BP 196.977 92 35 99 3.8 

TCC 312.903 159 18 130 6.2 
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3.5  Avaliação dos parâmetros analíticos de mérito 

  

Para a realização da avaliação dos parâmetros analíticos optou-se pela 

utilização da matriz sintética, devido à falta desse material biológico certificadamente 

livre de disruptores endócrinos. A estratégia do emprego de matriz sintética vem sido 

utilizada em diversos trabalhos analíticos envolvendo esses contaminantes, como 

demonstrado por Vela-Soria e colaboradores (2014) e por Rocha e colaboradores 

(2016). Dessa forma, a fórmula preparada tem por objetivo mimetizar as 

características naturais da saliva humana. A avaliação foi feita analisando a 

linearidade, o efeito matriz e a precisão e exatidão, seguindo o recomendado pela 

ANVISA na RDC Nº 27 de 2012, que dispõe sobre os requisitos mínimos para 

validação de métodos bioanalíticos (BRASIL, 2012c) e os limites de detecção e de 

quantificação foram estimados de acordo com a RDC Nº 166 de 2017 da ANVISA. 

 

3.6  Aplicação do método 

 

O método foi aplicado na análise de 10 amostras de saliva coletadas de 5 

indivíduos do sexo masculino e 5 do sexo feminino pertencentes ao departamento de 

pós-graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, na faixa etária entre 25-38 anos. A saliva foi coletada no 

volume de cerca de 1,5 mL, através da deposição direta em tubos plásticos de 

polipropileno de 15 mL, e armazenadas a 5 ºC até o momento das análises. Os 

participantes foram orientados a não escovar os dentes e nem ingerir nenhum tipo de 

alimento, exceto água, nos 30 minutos precedentes à coleta. Foram excluídos apenas 

indivíduos que apresentam sangramento gengival, o que possivelmente afetaria os 

níveis salivares dos analitos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Otimização dos parâmetros da DLLME 

 

Os parâmetros que influenciam DLLME foram otimizados para que se atingisse 

uma melhor condição capaz de extrair o máximo de analitos do meio com o mínimo 

de interferentes (YAN e WANG, 2013). 

Para a avaliação dos parâmetros, foram considerados os resultados da eficiência 

de extração (em porcentagem) para dois representantes dos bisfenóis (BPA e BPS), 

dois parabenos (MeP e BuP), benzofenona-3 (BP3) e triclocarban (TCC), que são os 

compostos comumente descritos na literatura em estudos de biomonitoramento desse 

grupo de contaminantes (ASIMAKOPOULOS et al., 2014; ROCHA et al., 2016; YE et 

al., 2006). A eficiência de extração foi estimada através da comparação dos valores 

obtidos na leitura das amostras e de um branco contaminado com as respectivas 

concentrações apenas no momento da ressuspensão.  

 

4.1.1 Escolha do solvente extrator 

 

O solvente extrator deve ser preferencialmente mais denso que a água, ser 

pouco miscível na fase aquosa e ter a capacidade de solubilizar os analitos de 

interesse (YAN e WANG, 2013).  

Para a sua seleção foram fixadas as seguintes condições para os demais 

parâmetros: 500 µL de saliva artificial contaminada (10 ng mL-1), 500 µL de água 

deionizada, 500 µL de solvente dispersor (acetona) e 500 µL de solvente extrator 

(triclorometano, dicloroetano e diclorometano). As amostras foram preparadas em 

triplicata e os resultados estão expressos em porcentagem da eficiência de extração 

em relação a uma amostra branca contaminada com os analitos (na mesma 

concentração de 10 ng mL-1) após a extração (“pós-spiked”). A Figura 6 mostra, 

visualmente, que o solvente com a maior eficiência de extração para a maioria dos 

compostos foi o triclorometano. 
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Figura 6 - Escolha do solvente extrator. 
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Condições de extração: 500 µL de amostra, 500 µL de água deionizada, 500 µL de solvente dispersor (acetona), 

500 µL de solvente extrator: triclorometano (TCM), diclorometano (DCM) e dicloroetano (DCE) e 10 minutos de 

centrifugação a 2500 rpm. Número de replicatas = 3. 

 

4.1.2 Escolha do solvente dispersor 

 

A escolha do solvente dispersor deve ser realizada baseando-se na 

miscibilidade com fase aquosa e com o solvente extrator (MARTINS et al., 2012). 

Seguindo as mesmas condições anteriores e fixando o triclorometano como solvente 

extrator, foram avaliados os seguintes solventes dispersores: acetona, acetonitrila e 

metanol.  

De acordo com o observado na Figura 7, a acetona foi o solvente que resultou 

na maior eficiência de extração da maior parte dos analitos. 
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Figura 7 - Escolha do solvente dispersor. 
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Condições de extração: 500 µL de amostra, 500 µL de água deionizada, 500 µL de triclorometano (solvente 

extrator), 500 µL de solvente dispersor: acetona, acetonitrila e metanol, e 10 minutos de centrifugação a 2500 rpm. 

Número de replicatas = 3. 

 

4.1.3 Volume do solvente extrator 

 

O volume de solvente extrator deve ser o menor possível capaz de assegurar 

a extração dos analitos, fazendo com que haja um alto fator de enriquecimento 

(KIAROSTAM et al., 2014). Com os solventes extrator e dispersor selecionados e 

mantendo os demais parâmetros nas condições anteriores, foram avaliados os 

seguintes volumes: 100, 250, 500, 750 e 1000 µL. 

Com base nos resultados apresentados na Figura 8, os volumes menores (de 

100 µL e 250 µL) apresentaram menor eficiência da extração, possivelmente devido 

ao volume reduzido de fase sedimentada, o que dificulta sua coleta. Além disso, o 

equilíbrio na partição dos analitos entre a fase aquosa e a fase orgânica pode não ter 

ocorrido de maneira eficiente. A partir do volume de 500 µL, que obteve valores de 

eficiência de extração dos compostos variando entre 55 e 84%, não foi observada uma 

diferença considerável. Dessa maneira, por se tratar de um solvente halogenado 

tóxico, optou-se por utilizar o menor volume de solvente extrator que apresentasse 

resultados satisfatórios, sendo selecionado o volume de 500 µL para a continuidade 

dos experimentos. 
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Figura 8 - Avaliação do volume do solvente extrator. 
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Condições de extração: 500 µL de amostra, 500 µL de água deionizada, 500 µL de acetona (solvente dispersor) e 

diferentes volumes de triclorometano (solvente extrator): 100, 250, 500, 750 e 1000 µL e 10 minutos de 

centrifugação a 2500 rpm. Número de replicatas = 3. 

 

4.1.4 Volume do solvente dispersor 

 

O volume do solvente dispersor afeta diretamente a formação do ponto nuvem 

e também o volume da fase sedimentada (KIAROSTAM et al., 2014). A adequação 

desse volume depende do volume da fase aquosa e do volume do solvente extrator 

(KRYLOV et al., 2011). Utilizando o volume de 500 µL de solvente extrator, os 

seguintes volumes de solvente dispersor foram avaliados:  250, 500, 1000, 1500 e 

2000 µL. 

Como observado na Figura 9, o volume de 250 µL foi o que apresentou menor 

eficiência da extração para a maior parte dos compostos, possivelmente por ser 

inferior ao volume do solvente extrator, levando a uma insuficiência na dispersão do 

solvente extrator pela amostra e, consequentemente, a não formação de um ponto 

nuvem adequado. Foi selecionado o volume de 1500 µL para o solvente dispersor, 

sendo essa quantidade capaz de realizar uma extração eficiente de todos os 

compostos. 
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Figura 9 - Avaliação do volume do solvente dispersor. 
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Condições de extração: 500 µL de amostra, 500 µL de água deionizada, 500 µL de triclorometano (solvente 

extrator) e diferentes volumes de acetona (solvente dispersor): 250, 500, 1000, 1500 e 2000 µL e 10 minutos de 

centrifugação a 2500 rpm. Número de replicatas = 3. 

 

4.1.5 Avaliação do pH da amostra 

 

Compostos ionizados tendem a solubilizar na fase aquosa. Portanto, para que 

haja o favorecimento da extração, o analito deve estar preferencialmente na sua forma 

não ionizada (CALDAS et al., 2011). Partindo do conhecimento do pka da substância, 

devemos ajustar o pH da amostra, se houver a necessidade, para que seja garantida 

uma maior eficiência na extração. 

Sabendo que os compostos de interesse são ácidos fracos, sendo o pka dos 

bisfenóis em torno de 10, dos parabenos em torno de 8 e das benzofenonas em torno 

de 7,5 (ROCHA et al., 2016; GONZALEZ-MARINO et al, 2011; TARAZONA, 

CHISVERT; SALVADOR, 2013), o pH da amostra deve ser mantido abaixo de 7, pois 

pHs mais elevados pode favorecer a ionização dos mesmos. 

Foram testados os valores de pH de 3, 5 e 7, através da adição de uma solução 

de HCl 0,1% (v/v), sendo que o pH da saliva humana está em torno de 6,5 e 7 (APS 

e MARTENS, 2005). Como pode ser observado na Figura 11, não houve grande 

influência da eficiência da extração para os diferentes valores de pH, exceto em pH 3, 

que diminuiu a recuperação da maioria dos analitos, possivelmente devido à 

degradação das amostras que pode ocorrer nesse valor mais baixo de pH. Sendo 
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assim, para evitar uma etapa adicional de correção do pH, o ajuste foi dispensado na 

condição otimizada. 

 

Figura 10 - Avaliação do pH da amostra. 
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Condições de extração: 500 µL de amostra, 500 µL de água deionizada com pH ajustado (com solução de HCl 

0,1% (v/v) para 3, 5 e sem ajuste (pH = 7), 500 µL de triclorometano (solvente extrator), 1500 µL de acetona 

(solvente dispersor) e 10 minutos de centrifugação a 2500 rpm. Número de replicatas = 3. 

 

 

4.1.6 Avaliação da força iônica 

 

O efeito conhecido como salting out pode melhorar a eficiência da extração 

devido à diminuição da solubilidade dos analitos na fase aquosa, facilitando sua 

transferência para a fase orgânica (HUO et al., 2011). Por outro lado, o volume da 

fase sedimentada pode ser aumentado, uma vez que o solvente extrator também fica 

mais insolúvel na fase aquosa, diminuindo o fator de enriquecimento da técnica 

(SARAJI e BOROUJENI, 2014). Trabalhos anteriores que utilizam a microtécnica 

variam desde a não utilização de sal, até a adição de NaCl em concentrações entre 

0,5 e 30% (m/v) (MARTINS et al., 2012). 

Foram testadas concentrações de 0 a 10% (m/v) de NaCl. Os resultados 

expressos na Figura 10 mostram que a não adição de sal na fase aquosa faz com que 

haja uma melhor eficiência na extração de alguns analitos, enquanto, em outras 

concentrações, outros analitos foram melhores extraídos. Desta forma, optou-se pela 
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não adição de sal, o que, por ser uma etapa a menos, diminui o tempo de preparo de 

amostra e mantém uma boa extração dos analitos. 

Figura 11 - Avaliação da força iônica. 
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Condições de extração: 500 µL de amostra, 500 µL de água deionizada sem adição de NaCl e nas concentrações 

de 2,5, 5 e 10%, 500 µL de triclorometano (solvente extrator), 1500 µL de acetona (solvente dispersor) e 10 minutos 

de centrifugação a 2500 rpm. Número de replicatas = 3. 

 

 

4.1.7 Avaliação da agitação (DLLME assistida) 

 

A agitação da amostra foi uma das recentes modificações da técnica DLLME 

em busca de melhores resultados na eficiência da extração. São utilizadas a agitação 

por ultrassom, vórtex e manual. (MOREIRA; YOKOYA; GAITANI, 2014).  

Na figura 12 estão mostradas as eficiências da extração nas condições sem 

agitação, com 10 e 30 segundos de agitação manual, e com 10 e 30 segundos de 

agitação em vórtex. A agitação manual durante 10 segundos foi a que proporcionou 

melhor eficiência da extração para a maioria dos compostos estudados, além de ser 

rápida e simples de ser executada, sendo selecionada para o método otimizado.  
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Figura 12 - Avaliação da agitação (DLLME assistida). 
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Condições de extração: 500 µL de amostra, 500 µL de água deionizada, 500 µL de triclorometano (solvente 

extrator), 1500 µL de acetona (solvente dispersor), condições diferentes de agitação: sem agitação (S/A), agitação 

por 10 segundos manual (10s M), agitação por 30 segundos manual (30s M), agitação por 10 segundos em vórtex 

(10s V), agitação por 30 segundos em vórtex (30s V) e 10 minutos de centrifugação a 2500 rpm. Número de 

replicatas = 3. 

 

4.1.8 Condições otimizadas do preparo de amostras 

 

Após a avaliação de todos os parâmetros descritos anteriormente, as seguintes 

condições para a realização da DLLME assistida foram selecionadas: 500 µL de saliva 

diluídas inicialmente com 500 µL de água deionizada, 2 mL da mistura de solventes 

triclorometano:acetona na proporção 1:3 (v/v), agitação manual por 10 segundos, 

centrifugação por 10 minutos a 2500 rpm, separação e secagem da fase sedimentada 

e posterior ressuspensão do resíduo com 100 µL de solução metanol:água (1:1; v/v). 

Os cromatogramas referentes a cada analito após a extração realizada nas 

condições otimizadas estão representados na Figura 13. 
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Figura 13 - Cromatogramas das extrações das soluções padrão em saliva sintética 
(1,0 ng mL-1) utilizando-se a técnica DLLME já otimizada e determinação por LC-
MS/MS. 

 

 

4.2  Avaliação dos parâmetros analíticos de mérito 

 

4.2.1 Linearidade, LOD e LOQ 

 

A linearidade foi avaliada através da construção da curva de calibração no 

intervalo de concentração de 1 a 20 ng mL-1. Esse intervalo compreendeu seis pontos 
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da curva, com 3 replicatas cada um, empregando os respectivos padrões internos: 

BPA-d16 para os bisfenóis e benzofenonas; 13C6-BuP para o TCC, BuP e BzP; 13C6-

MeP para o MeP; 13C6-EtP para o EtP; e 13C6-PrP para o PrP, todos na concentração 

de 20 ng mL-1. As soluções de cada ponto foram preparadas em saliva sintética e 

submetidas a extração. Os coeficientes de correlação linear expressos na Tabela 2 

apresentaram valores acima de 0,99, o que demonstra que o método é capaz de gerar 

resultados linearmente proporcionais à concentração dos analitos no intervalo 

avaliado. 

O limite de detecção (LOD) corresponde à menor concentração do analito que 

pode ser detectada pelas condições experimentais, enquanto o limite de quantificação 

(LOQ) representa a menor concentração do analito que pode ser quantificada com 

nível aceitável de precisão e exatidão. Seus valores (Tabela 2) foram estimados 

através da leitura de decrescentes concentrações até que se atingisse um valor que 

reproduzisse cerca de três vezes o valor da relação sinal/ruído (LOD) e dez vezes o 

valor da relação sinal/ruído (LOQ) de cada analito, segundo as recomendações da 

ANVISA na RDC Nº 166 de 2017, que dispõe sobre validação de métodos analíticos 

(BRASIL, 2017). 

 . Os limites de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ) encontrados variaram 

de 0,01 - 0,15 ng mL-1 e 0,05 - 0,40 ng mL-1, respectivamente 
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Tabela 2 - Linearidade, limite de detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ), 

equação da reta e coeficiente de correlação (R) dos compostos. 

Analito LOD (ng mL-1) LOQ (ng mL-1) Equação da reta R 

BPA 0,10 0,40 0,0554x + 0,0126 0,9926 

BPS 0,01 0,05 0,0674x + 0,0212 0,9912 

BPAF 0,05 0,15 0,3962x – 0,1599 0,9959 

BPAP 0,05 0,20 0,0308x – 0,0216 0,9939 

BPP 0,01 0,10 0,0171x – 0,0106 0,9900 

BPZ 0,10 0,35 0,0831x – 0,0627 0,9938 

MeP 0,05 0,10 0,0523x – 0,0115 0,9920 

EtP 0,01 0,05 0,0726x – 0,0153 0,9955 

PrP 0,05 0,10 0,0980x + 0,0270 0,9936 

BuP 0,05 0,15 0,0960x + 0,0030 0,9967 

BzP 0,05 0,15 0,2128x + 0,0105 0,9930 

BP3 0,05 0,15 0,0692x + 0,0700 0,9927 

BP1 0,05 0,15 0,1386x + 0,0864 0,9919 

BP2 0,01 0,05 0,1326x + 0,0958 0,9915 

BP8 0,15 0,40 0,3475x + 0,1189 0,9903 

4-OH-BP 0,01 0,10 0,1039x + 0,0123 0,9927 

TCC 0,01 0,05 0,1343x – 0,0087 0,9941 

Número de replicatas = 3. 

 

4.2.2 Precisão e Exatidão 

 

A precisão expressa o grau de concordância entre os valores obtidos em uma 

série de medidas, enquanto a exatidão demonstra a concordância entre a 
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concentração obtida e o valor da concentração real (VALDERRAMA; BRAGA; POPPI, 

2009).  

A precisão e exatidão intradias foram avaliadas através do CV% e do EPR de 

três replicatas nas concentrações de 1, 10 e 20 ng mL-1. Na avaliação interdias foram 

inclusas as três replicatas dos três pontos realizadas em três dias diferentes 

(totalizando 9 replicatas por concentração) para o cálculo do CV% e do EPR. As 

soluções de cada ponto foram preparadas em saliva sintética e submetidas a todo 

processo otimizado de extração por DLLME. 

Como ilustrado na Tabela 3, os valores de precisão e exatidão (expressos pelo 

coeficiente de variação e pelo erro padrão relativo, respectivamente) intra e interdia 

ficaram abaixo de 20% para o primeiro ponto da faixa linear e abaixo de 15% para as 

demais concentrações. 

 

Tabela 3 - Precisão e exatidão intra e interdias do método na determinação dos 

analitos. 

 

Analito 

Concentração 

adicionada 

(ng mL-1) 

Concentração 

encontrada 

(ng mL-1 ± SD) 

 

Precisão (CV%) 

 

Exatidão (EPR) 

Intra* Inter** Intra* Inter** 

BPA 

1 1,11±0,05 4 9 11 12 

10 10,53±0,65 6 5 5,32 6 

20 19,89±0,86 4 4 -1 1 

BPS 

1 0,85±0,07 8 10 -15 -12 

10 10,72±0,21 2 8 7 -1 

20 19,21±1,16 6 6 -4 1 

BPAF 

1 1,14±0,12 10 7 14 12 

10 10,39±0,46 4 6 4 3 

20 20,15±0,40 2 4 1 2 

BPAP 

1 1,05±0,09 8 16 5 -5 

10 10,36±0,37 4 5 4 6 

20 20,44±0,80 4 4 2 0 
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Analito 

Concentração 

adicionada 

(ng mL-1) 

Concentração 

encontrada 

(ng mL-1 ± SD) 

Precisão (CV%) Exatidão (CV%) 

Intra* Inter** Intra* Inter** 

BPP 

1 0,98±0,16 15 15 -2 5 

10 11,15±0,38 3 7 11 4 

20 19,77±1,50 8 19 -1 0 

BPZ 

1 0,90±0,06 7 15 -10 2 

10 10,05±0,52 5 4 0 3 

20 19,72±0,71 4 5 -1 0 

MeP 

1 1,09±0,17 15 18 7 -2 

10 10,00±0,56 6 9 0 -6 

20 20,29±1,35 7 7 1 4 

EtP 

1 0,94±0,11 11 15 -6 5 

10 9,87±0,35 4 3 -1 -1 

20 19,95±0,82 4 4 0 1 

PrP 

1 0,85±0,06 7 15 -15 -3 

10 9,86±0,42 4 3 -1 -1 

20 19,84±0,91 5 6 -1 0 

BuP 

1 0,95±0,11 11 9 -5 -1 

10 10,08±0,20 2 2 1 1 

20 19,94±0,93 5 4 0 1 

BzP 

1 0,95±0,14 14 13 -5 0 

10 10,51±0,26 2 9 5 -1 

20 20,08±1,21 6 7 0 1 

BP3 

1 0,93±0,10 11 11 -7 -7 

10 9,62±0,20 2 2 -4 -4 

20 20,80±0,45 2 3 4 1 
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Analito 

Concentração 

adicionada 

(ng mL-1) 

Concentração 

encontrada 

(ng mL-1 ± SD) 

Precisão (CV%) Exatidão (CV%) 

Intra* Inter** Intra* Inter** 

BP1 

1 0,83±0,03 4 17 16 2 

10 10,73±0,27 2 8 5 1 

20 19,16±0,23 1 6 -4 -2 

BP2 

1 0,83±0,03 4 19 -17 5 

10 10,83±0,25 2 5 8 5 

20 19,10±0,14 1 4 -4 -1 

BP8 

1 0,97±0,07 7 11 -2 -10 

10 9,18±0,47 5 9 -8 -1 

20 20,46±1,41 7 5 2 2 

4-OH-BP 

1 0,85±0,16 18 18 -15 3 

10 10,41±0,38 4 7 4 0 

20 20,07±1,16 6 6 0 0 

TCC 

1 0,88±0,07 7 14 -12 -2 

10 10,86±0,21 2 9 9 2 

20 19,74±0,53 3 6 -1 1 

*Número de replicatas =3. 

**Número de replicatas = 9. 

 

4.2.3 Efeito matriz 

 

O efeito matriz foi avaliado comparando a resposta dos analitos em matriz 

sintética e real (utilizando um pool de saliva de 6 fontes distintas) com a resposta dos 

analitos em solvente (metanol:água; 1:1; v/v). Foram selecionadas as concentrações 

de 2,5 e de 15 ng mLˉ¹ (em 3 replicatas), sendo essas próximas ao limite inferior e 

superior de quantificação, respectivamente. Foi calculado o fator de matriz 

normalizado por padrão interno de cada amostra de acordo com a seguinte equação: 
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FMN =  
Resposta do analito em matriz / Resposta do PI em matriz

Resposta do analito em solvente / Resposta do PI em solvente
 

 

 Foram calculados os CV% dos FMNs relativos a todas as amostras. Como 

demonstrado na Tabela 4, os CV% foram inferiores a 15% para todos os analitos, 

mostrando que o efeito matriz existente não interfere significativamente nas análises. 

Além disso, a utilização de saliva sintética se mostrou uma boa alternativa para o 

desenvolvimento do método, visto que os valores encontrados em saliva real estão 

próximos, estando ambos dentro dos valores aceitáveis segundo o preconizado pela 

RDC nº 27 de 2012 da ANVISA. 
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Tabela 4 - Avaliação do efeito matriz em amostras de saliva sintética e de saliva real. 

Analito 
Saliva sintética Saliva real 

2,5 ng mL-1 (CV%) 15 ng mL-1 (CV%) 2,5 ng mL-1 (CV%) 15 ng mL-1 (CV%) 

BPA 6 6 10 8 

BPS 8 7 11 8 

BPAF 9 5 5 8 

BPAP 10 8 5 4 

BPP 10 3 8 9 

BPZ 9 7 6 5 

MeP 8 6 6 10 

EtP 6 9 11 9 

PrP 12 4 14 5 

BuP 11 5 10 5 

BzP 9 6 12 12 

BP3 4 3 8 9 

BP1 12 7 12 3 

BP2 13 8 13 10 

BP8 12 6 13 3 

4-OH-BP 7 5 10 8 

TCC 9 6 4 7 
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4.3  Aplicação do método 

 

O método desenvolvido, otimizado e validado foi aplicado na determinação dos 

analitos em 10 amostras de saliva de indivíduos voluntários. 

Nas amostras analisadas foi detectada a presença de BPS e de PrP em todas 

as amostras e de BPAF em parte delas em níveis não quantificáveis (<LOQ). O BPA 

foi encontrado em todas as amostras, em concentrações que variaram de 1,0 a 3 ng 

mL-1, assim como a BP3, que variou de 1,0 a 2,5 ng mL-1. Downs e colaboradores 

(2010) encontraram uma concentração basal de BPA em saliva de 0,07 a 6 ng mL-1, 

estando estes valores próximos aos mostrados no presente estudo. A presença do 

MeP foi detectada em todas as amostras, sendo algumas concentrações não 

quantificáveis (<LOQ) e outras chegando a atingir 18 ng mL-1. 

 Em estudo anterior, Rocha e colaboradores (2018) encontraram concentrações 

médias em urina de crianças brasileiras de 1,20 ng mL-1 de BPA, 3,06 ng mL-1 de BP3 

e 40,1 ng mL-1 de MeP, sendo este analito o que também apresentou a maior 

concentração entre os avaliados. 

Sendo o Brasil um dos líderes de consumo de produtos de cuidado pessoal, 

que representam uma importante fonte de exposição aos compostos disruptores 

endócrinos (ROCHA et al., 2017), as concentrações encontradas neste trabalho e em 

estudos anteriores podem ser justificadas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Foi descrito neste trabalho o desenvolvimento, otimização e validação de um 

método empregando DLLME e LC-MS/MS para a determinação simultânea de 17 

potenciais disruptores endócrinos (BPA, BPS, BPAF, BPAP, BPP, BPZ, MeP, EtP, 

PrP, BuP, BzP, BP3, BP1, BP2, BP8, 4OH-BP e TCC) pela primeira vez em amostras 

de saliva. 

A técnica avaliada no preparo de amostra de saliva (DLLME) mostrou uma 

elevada eficiência de extração nas condições otimizadas. Além disso, a rapidez, 

simplicidade, baixo custo e o pequeno volume de solventes orgânicos necessário, 

tornam a proposta aqui apresentada altamente atraente para aplicações em rotina 

quando comparada às técnicas clássicas (LLE e SPE) comumente empregadas nos 

métodos já descritos na literatura. 

Nas análises de amostras de voluntários foram detectados BPS, BPAF e PrP, 

em concentrações inferiores ao limite de quantificação (<LOQ). O BPA e a BP3 foram 

quantificados em todas as amostras, em intervalos de concentração de 1 - 3 e 1 - 2,5 

ng mL-1, respectivamente. As concentrações mais altas encontradas foram referentes 

ao MeP, atingindo o valor de 18 ng mL-1. 

A carência de estudos conclusivos sobre a segurança desses compostos gera 

uma preocupação maior sobre a quais níveis e por quais meios a população está 

exposta. Desse modo, o método proposto no presente trabalho pode ser uma 

importante ferramenta para a complementar os estudos de biomonitoramento 

humano, com uso de uma matriz não invasiva, e também uma alternativa muito viável 

para estudos de liberação dos compostos em questão em saliva. 
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ANEXO I 

 

Ofício de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

“Desenvolvimento de método para determinação de disruptores endócrinos em saliva 

por microextração líquido-líquido dispersiva e cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada à espectrometria de massas” 

 

Prezado (a), 

O senhor (a) está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa que tem como 

objetivo desenvolver um método para a determinação de contaminantes emergentes, cujo 

principal efeito conhecido é a perturbação endócrina, em amostras de saliva. 

Esses compostos são utilizados como conservantes, componentes plásticos, 

antimicrobianos, entre outras finalidades, e podem estar presentes em diversos produtos de uso 

diário, principalmente produtos de higiene pessoal, como cremes dentais, sabonetes, 

enxaguantes bucais, cremes e loções. Os efeitos dessas substâncias no organismo tem sido cada 

vez mais estudados para que possam ser estabelecidos limites seguros aos quais a população 

pode estar exposta sem que sua saúde seja prejudicada. Para tais estudos, é necessário que 

métodos sejam desenvolvidos para quantificar os níveis desses compostos em diferentes 

amostras biológicas. Para isso, será necessária a coleta de uma quantidade pequena de saliva, 

cerca de 1 mL, e de urina, que pode ser qualquer urina do dia, sendo 8 mL uma quantidade 

suficiente. 

Este documento foi elaborado para lhe fornecer informações importantes e necessárias 

a respeito desta pesquisa. Antes de o Sr. (a) decidir se quer participar ou não deste estudo, é 

extremamente importante que Sr. (Sra.) saiba a razão pela qual a pesquisa está sendo 

desenvolvida e o que ela irá envolver. 

 

Por que esta pesquisa será feita (objetivo da pesquisa)? 

  

A pesquisa será importante para desenvolver um método para determinação desses 

contaminantes em saliva e correlacionar esses resultados com as análises obtidas da urina, 

amostra biológica que é mais usualmente utilizada para essa finalidade. 
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Quais serão os procedimentos que serão realizados?  

 

1. A coleta da saliva será realizada diretamente em um recipiente plástico, onde o 

material será diretamente depositado. O voluntário não deverá ter consumido nenhum tipo de 

alimento e nem ter realizado a escovação dos dentes no período de 30 minutos antes da coleta. 

2. O voluntário receberá um recipiente plástico onde deverá ser depositada a urina de 

qualquer horário do dia. O frasco deve ser tampado e armazenado em geladeira. 

 

Quais os riscos e desconfortos ao participar desta pesquisa? Diante de algum dano 

decorrente da pesquisa haverá indenização? 

  

As coletas a serem realizadas não precisarão ser assistidas por nenhum integrante da 

pesquisa, tendo o voluntário total privacidade. Os processos de coleta de saliva e de urina não 

trazem nenhum tipo de dor, risco ou desconforto. Diante de qualquer eventual dano decorrente 

desta pesquisa será garantida a indenização ao participante. 

 

Custos 

  

Os doadores das amostras não terão nenhum gasto financeiro com a pesquisa, sendo sua 

participação voluntária. 

 

Privacidade / Confidencialidade 

  

A identidade dos participantes e os resultados das análises não terão nenhum tipo de 

divulgação, sendo apenas utilizados para fins de pesquisa. 

 

Contatos 

  

Você poderá solicitar quaisquer informações adicionais a qualquer momento entrando 

em contato com os pesquisadores responsáveis: Prof. Dr. Fernando Barbosa Jr, Mariana Lepri 

de Oliveira e Bruno Alves Rocha pelos telefones (16) 3315-4701 ou (19) 99268-0272. Você 

ainda poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, pelo telefone (16) 3315-4213. 
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Observações 

  

1. O indivíduo poderá recusar-se a participar ou retirar seu consentimento durante 

qualquer fase da pesquisa sem que haja nenhuma forma de penalização, entrando em contato 

com qualquer um dos pesquisadores responsáveis. 

 2. Todos os participantes receberão uma via deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

                                                

                                                                          Data: 

 

    

 

 

__________________________________                                  __________________________________ 

Participante:                                                                                                     Prof. Dr. Fernando Barbosa Jr 

Documento:                                                                                                             Pesquisador Responsável 

CPF: 670.028.461-91 

 

 

 

 

 

__________________________________                                  __________________________________ 

Bruno Alves Rocha                                                                                                Mariana Lepri de Oliveira 

Pesquisador Responsável                                                                                       Pesquisadora Responsável 

CPF: 054.128.766-41                                                                                                    CPF: 407.165.108-39 

 


