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RESUMO 

 

ELLER, S. C. W. S. Estudo da incerteza de medição em análises 
toxicológicas de substâncias psicoativas em urina. 2014. 152 f. 
Dissertação de Mestrado – Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, Brasil, 
2014.  
 

Nenhuma medição é realizada com perfeição absoluta, uma vez que todos os 
valores encontrados são aproximações do valor real e todas as medidas, 
independente de sua finalidade ou qualidade, possuem uma incerteza. A 
incerteza de medição é um parâmetro associado ao resultado, que caracteriza 
a dispersão em torno dos seus valores. O conceito de incerteza de medição já 
é adotado em laboratórios de calibração e também muito aplicado na área de 
engenharia; no entanto em análises toxicológicas esta abordagem ainda é 
recente e há poucos relatos na literatura científica. Portanto, este trabalho teve 
como objetivo o estudo da incerteza de medição em análises toxicológicas 
confirmatórias de substâncias psicoativas - anfetaminas (anfetamina e 

metanfetamina), ácido 11-nor-9-tetraidrocanabinol carboxílico (THC-COOH) e 
benzoilecgonina - em urina, detectados pela técnica de cromatografia em fase 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). A microextração em 
fase líquida (LPME) mostrou-se eficaz na determinação de THC-COOH, e após 
a completa validação, o método desenvolvido foi aplicado na quantificação de 
amostras de urina de referência provenientes do National Institute of Standards 
and Technology (NIST) dos Estados Unidos da América (SRM1507b – NIST). 
As principais contribuições para a incerteza do método foram a concentração 
do analito, a acurácia, seguidos da precisão e do volume de amostra. A 
incerteza combinada obtida foi equivalente a 8%. A LPME também apresentou-
se eficiente para a extração das anfetaminas e a incerteza combinada obtida 
por este método foi 2,1%. No método de detecção de benzoilecgonina, a 
principal fonte de incerteza foi a acurácia do método e o resultado da incerteza 
combinada da análise de uma urina de referência (SRM1508a – NIST) foi 
4,8%. Todos os valores de incerteza de medição encontrados em nosso estudo 
estão de acordo com as normas e referências internacionais e também são 
condizentes com os valores estipulados pela NIST nos laudos de análise das 
amostras de referência. 
 

Palavras-chave: Toxicologia analítica, substâncias psicoativas, urina, incerteza 

de medição, garantia da qualidade. 
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ABSTRACT 

 
ELLER, S. C. W. S. Study of the measurement uncertainty in toxicological 
analysis of psychoactive substances in urine. 2014. 152 f. Dissertação de 
Mestrado – Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, Brasil, 2014. 
 
Neither measurement is made with absolute perfection, once all the values are 
approximations of the actual value and all measures, independent of its purpose 
or quality, have an uncertainty. Measurement uncertainty is a parameter 
associated with the result, which characterizes the dispersion around their 
values. The concept of measurement uncertainty is already used in calibration 
laboratories and also widely applied in engineering, however, in toxicological 
analysis, this approach is recent and there are few reports in the scientific 
literature. Therefore, this work aimed to study the measurement uncertainty in 
confirmatory toxicological analysis of psychoactive drugs - amphetamines 

(amphetamine and methamphetamine), acid 11-nor-9-tetrahydrocannabinol 
carboxylic acid (THC - COOH) and benzoylecgonine - in urine detected by the 
technique of gas chromatography-mass spectrometry (GC- MS). The liquid 
phase microextraction (LPME) was effective in the determination of THC-
COOH, and after complete validation, the method was applied to the 
quantification of urine samples of reference from the National Institute of 
Standards and Technology (NIST) of United States of America (SRM1507b - 
NIST). The main contributions to the uncertainty of the method were the analyte 
concentration, accuracy, followed by the precision and the sample volume. The 
combined uncertainty obtained was equivalent to 8%. The LPME also 
presented efficient for the extraction of amphetamine and combined uncertainty 
obtained by this method was 2.1%. In the method of detection of 
benzoylecgonine, the main source of uncertainty was the accuracy of the 
method and the result of the combined uncertainty of the analysis of a urine 
reference (SRM1508a - NIST) was 4.8%. All values of measurement 
uncertainty found in our study are in accordance with international standards 
and references and are also consistent with the values stipulated by certificate 
of analysis of NIST reference samples. 

 
Keywords: Analytical toxicology, psychoactive substances, urine, 
measurement uncertainty, quality assurance.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O consumo de drogas ilícitas é um dos problemas de saúde pública mais 

relevante e de preocupação mundial. O United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) estima que cerca de 230 milhões de pessoas utilizam uma 

droga ilegal ao menos uma vez por ano, isso representa cerca de um em cada 

20 indivíduos entre 15 e 64 anos. Ainda de acordo com o levantamento feito 

pelo UNODC em 2010, cerca de 153 milhões de pessoas na faixa etária de 15-

64 anos de idade tinham usado uma substância ilícita pelo menos uma vez no 

ano anterior. As evidências mostram que as quatro classes de substâncias 

psicoativas - opiáceos, anfetaminas, cocaína e canabinóides - são usadas na 

maioria dos países, mas as estimativas quantitativas de tal uso são escassas, 

principalmente em relação à dependência destas substâncias. A maioria dos 

dados é proveniente de países desenvolvidos como os países da Europa, 

América do Norte e Oceania (DEGENHARDT, 2012; RACAMONDE et al., 

2012; UNODC, 2012). 

 A análise de substâncias psicoativas e seus produtos de 

biotransformação em amostras biológicas é cada vez mais importante, devido à 

necessidade de compreender os efeitos tóxicos destas substâncias, sendo 

fundamental na rotina em toxicologia clínica e forense, no controle de dopagem 

nos esportes e em teste de drogas no ambiente de trabalho. Este último tem 

aplicação bem estabelecida da toxicologia forense onde seu objetivo é reduzir 

os acidentes de trabalho causados por funcionários que estão sob a influência 

de drogas ou álcool. Várias substâncias psicoativas podem estar envolvidas, 

incluindo álcool, anfetaminas, canabinóides, cocaína, opiáceos e fármacos de 

prescrição, tais como os benzodiazepínicos. A urina é considerada a amostra 

de escolha na maioria dos casos, pois grandes volumes podem ser facilmente 

coletados de forma não invasiva, além de possuir uma ampla janela de 

detecção comparada ao sangue, permitindo a detecção de substâncias com 

um intervalo de tempo maior entre a exposição e a análise laboratorial 

(FREDERICK, 2012; KATAOKA, 2010; PETERS et al., 2009).  

 A abordagem mais utilizada nas análises de drogas recomendada pelo 

National Institute on Drug Abuse (NIDA) nos Estados Unidos é a associação de 

análises de triagem, seguida de exames confirmatórios. As análises de triagem 

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
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geralmente são baseadas em métodos imunoenzimáticos; no entanto, eles 

fornecem apenas resultados preliminares. Se um resultado for positivo na 

análise de triagem, é necessário a sua confirmação. A análise confirmatória é 

realizada por uma técnica mais específica, como a cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas. No processo de confirmação da análise, 

a primeira fase é a extração do composto de interesse da amostra biológica, 

para excluir possíveis interferências dos constituintes da matriz (DE 

BRABANTER et al., 2013; OLIVEIRA, et al., 2008; PANTALEAO et al., 2012; 

PRAGST, 2007; SCHEIDWEILER et al., 2012). 

 A atual preocupação da ciência da medição química é representada pela 

incerteza da medição dos resultados obtidos experimentalmente. Na busca da 

excelência da qualidade de laboratórios analíticos, a incerteza de medição, 

representada pela dispersão dos valores de um resultado, se tornou uma 

ferramenta fundamental utilizada no processo de validação. O resultado de 

uma medição acompanhada da estimativa da incerteza é, na verdade, uma 

distribuição de probabilidade, com o resultado indicando o centro da 

distribuição e os limites da incerteza delimitando a proporção da provável 

localização do valor real. A estimativa da incerteza originou-se nos laboratórios 

analíticos prestadores de serviços, já que o seu cálculo é exigido como critério 

para o reconhecimento formal da competência técnica destes laboratórios. A 

incerteza permite ao indivíduo julgar a qualidade e validade dos resultados da 

medição. A existência da incerteza não significa que há algo de errado ou 

inadequado, ela é simplesmente uma medida de confiança que confere 

qualidade ao resultado da medição, principalmente na aprovação ou 

reprovação de um produto ou laudo avaliado, e, portanto, é um elemento-chave 

do sistema de qualidade analítica. Vários fatores contribuíram para este 

renovado interesse no cálculo da incerteza. Um deles é que agências de 

acreditação exigem que laboratórios identifiquem e relatem a incerteza de 

medição como parte de seu protocolo analítico. O programa de acreditação 

Amercian Society of Crime Laboratory Directors/ Laboratory Accreditation 

Board (ASCLD/LAB), por exemplo, adotou a norma ISO/IEC 17025 que 

estabelece que “os laboratórios devem ter e aplicar procedimentos para a 

estimativa de suas incertezas de medição e que estas sejam estimadas para 

qualquer área de teste ou calibração, onde o cliente faz o pedido ou quando a 
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jurisdição ou estatuto exige”. Este e outros fatores trouxeram atenção para a 

necessidade de se estimar a incerteza em análises toxicológicas de 

substâncias psicoativas em urina (ASCLD/LAB, 2011; ISO/IEC 17025, 2005). 

 O conceito de incerteza já é adotado há alguns anos por laboratórios de 

prestação de serviços, contudo, ainda é relativamente recente na descrição de 

novos métodos de análises toxicológicas, reportadas na literatura científica. A 

incerteza de medição também apresenta grande utilidade para os laboratórios 

analíticos, por possibilitar a identificação dos fatores que podem ter influência 

estatisticamente relevante no resultado do ensaio e, dessa forma, auxiliar na 

implementação de um controle adequado para reduzir os erros associados à 

análise, assegurando assim a garantia da qualidade do processo e sua 

melhoria contínua (ANVISA, 2003; ISO/TS 21748; 2004).  

 Embora haja um guia para determinar a incerteza, este dita apenas as 

regras gerais para sua expressão, que pode ser utilizada tanto para medições 

físicas quanto químicas. Desta forma, a proposta do trabalho foi o 

desenvolvimento de um procedimento de fácil compreensão e implementação, 

direcionado para as análises toxicológicas para ser implantado nos laboratórios 

de análise e pesquisa, garantindo assim a qualidade e confiabilidade do 

resultado gerado.   



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA  



33 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Substâncias psicoativas 

 

2.1.1 Canabinóides 

 

Os produtos da Cannabis sativa, tais como a marijuana, haxixe, óleo de 

haxixe, sinsemilla e outros, obtidos a partir de diferentes partes da planta, são 

considerados as drogas ilícitas mais populares em todo o mundo. 

Historicamente, estes produtos já foram usados no Império Chinês no 

tratamento de malária e reumatismo. De acordo com o UNODC a Cannabis 

continua sendo a droga ilícita mais utilizada no mundo. O consumo de 

canabinóides aumentou durante a década de noventa e início do século XXI e, 

atualmente, o consumo de Cannabis é considerado estável. Estima-se que 

entre 125 e 203 milhões de pessoas (2,8 - 4,9% da população mundial) 

consumiram Cannabis em 2009 (RACAMONDE et al., 2012; UNODC, 2012). 

Mais de 400 diferentes compostos, distribuídos por 18 grupos de 

produtos, foram detectados nas espécies de plantas Cannabis. O grupo mais 

importante é o dos canabinóides, que são a principal classe de substâncias 

ilegais presente em toxicologia clínica e forense, controle de doping nos 

esportes, casos de condução de veículos sob a influência de drogas e nos 

programas de prevenção do uso de drogas no ambiente de trabalho. Portanto, 

há uma enorme demanda no desenvolvimento de métodos sensíveis, rápidos e 

confiáveis para confirmar a presença deste analito em amostras biológicas. A 

substância 
9-tetraidrocanabinol (9-THC), cuja estrutura molecular está 

representada na Figura 1, é o composto mais significativo, devido às suas 

propriedades psicoativas, ao qual é atribuída a maioria dos efeitos da Cannabis 

(DE BRABANTER et al., 2013; FELLI et al., 2011; HAN et al., 2011; 

SCHEIDWEILER et al., 2012). 

 Após a ingestão da Cannabis, o 9-THC é metabolizado no fígado e 

outros tecidos formando numerosos produtos de biotransformação. O 9-THC é 

extensivamente biotransformado pelas enzimas hepáticas, e um dos seus 

produtos é o 11-hidroxi-9-THC. A oxidação deste origina o produto inativo 
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A B 

ácido 11-nor-Δ9-tetraidrocanabinol carboxílico (THC-COOH), representado na 

Figura 1. O THC-COOH pode ser conjugado com o ácido glicurônico e 

excretado na urina, portanto a identificação deste analito na urina é o melhor 

procedimento de análise para verificar a exposição do indivíduo à droga 

(LACROIX & SAUSSEREAU, 2012; SCHEIDWEILER, et al., 2012; 

STEPHANSON et al., 2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estrutura molecular do Δ9-tetraidrocanabinol (A) e do ácido 11-nor-Δ9-
tetraidrocanabinol carboxílico (B). 

 

 

2.1.2 Anfetaminas 

  

 Estimulantes do tipo das anfetaminas (ATS) são uma classe de 

substâncias de estimulantes sintéticos que inclui o grupo das anfetaminas 

(anfetamina e metanfetamina) e substâncias do grupo ecstasy (3,4-

metilenodioximetanfetamina e seus análogos). De acordo com o UNODC, as 

anfetaminas são a segunda classe de drogas ilícitas mais utilizadas no mundo. 

Os ATS são atraentes para os milhões de usuários de drogas em todas as 

regiões do mundo, porque eles são mais acessíveis comparadas à outras 

drogas e, muitas vezes, associadas a um estilo de vida moderno e dinâmico. O 

uso de anfetaminas está aumentando dramaticamente em todo o mundo e 

constitui um grave problema social, pois esse grupo de substâncias possui um 

alto potencial de abuso podendo levar ao desenvolvimento da 

farmacodependência. De acordo com o UNODC, em 2011, 0,7% da população 

mundial na idade de 15-64 anos (33,8 milhões de pessoas), consumiram 

alguma das substâncias do grupo das anfetaminas (KIM, et al., 2013; UNODC, 

2013).  
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 Esses estimulantes do sistema nervoso central aumentam a vigilância e 

euforia, a agilidade, competitividade e agressão e também estão associados à 

psicose, paranoia, violência e aumento do risco de acidente vascular cerebral. 

Alguns derivados anfetamínicos constituem formulações utilizadas para perda 

de peso. As anfetaminas são mais comumente ingeridas, injetada ou fumada, 

mas também podem ser inaladas. A anfetamina é o protótipo desta classe de 

compostos com atividades estimulantes central e periférica. A metanfetamina 

(também conhecida no mercado ilícito com os nomes "crystal meth" e "ice") é o 

ATS mais fabricado em laboratórios ilegais (CHIA, et al., 2005; CHUNG, et al., 

2008; LEYTON, et al., 2000; MARAIS, et al., 2009; PANTALEÃO,et al., 2012). 

As estruturas moleculares destas substâncias são apresentadas na Figura 2. 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2. Estrutura molecular da anfetamina (A) e metanfetamina (B). 

 

 

2.1.3 Cocaína 

 

A cocaína é o principal alcalóide encontrado nas folhas do arbusto 

Erythroxylon coca, planta originária da zona tropical dos Andes, que cresce 

principalmente em regiões de clima quente e úmido. Seus efeitos estimulantes 

já eram conhecidos há mais de 4.000 anos na história da humanidade, quando 

as pessoas mascavam suas folhas. No final do século XIX, o interesse sobre a 

toxicidade da cocaína aumentou devido aos crescentes casos de intoxicação e 

mortes relacionadas ao uso da droga (STEVEN & KARCH, 1999; YONAMINE, 

2004). 

 A cocaína é uma substância com grande potencial de causar 

dependência, devido aos seus efeitos instantâneos sobre o sistema nervoso 

central. Ela é uma das drogas ilícitas mais utilizadas nos Estados Unidos. 

Segundo o National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), em 2006, havia 

A B 

https://nsduhweb.rti.org/
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2,4 milhões de usuários de cocaína com 12 anos ou mais. De acordo com o 

UNODC, a prevalência de usuários de cocaína em 2011 foi entre 0,3 e 0,5% da 

população mundial com idade entre 15 e 64 anos (13,9 – 20,7 milhões de 

pessoas). A cocaína administrada em humanos é metabolizada rapidamente e 

convertida, quase em sua totalidade, em produtos de biotransformação e 

eliminada na urina como benzoilecgonina (15 a 50%), ecgonina métil éster (15 

a 35%), ecgonina (1 a 8%), norcocaína (2 a 6%) e na forma inalterada (cerca 

de 3%). O principal produto de biotransformação, benzoilecgonina, 

apresentado na Figura 3, é o composto mais monitorado em amostras de urina 

para verificar a exposição a esta droga (LU, et al., 2009; PATERSON, et al., 

2010; UNODC, 2013; YONAMINE, 2004). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Estrutura molecular da cocaína (A) e da benzoilecgonina (B). 
 

 

2.2 Análises toxicológicas de substâncias psicoativas 

 

 A aplicação de métodos analíticos para identificação de substâncias 

psicoativas em amostras biológicas constitui um importante instrumento no 

controle do seu uso, determinando a influência destas substâncias na 

condução de veículos, em programas antidopagem nos esportes e em 

programas para prevenir o uso de drogas, aumentando assim a segurança no 

trabalho. Essas aplicações traduzem a importância do papel das análises 

toxicológicas na prevenção, diagnóstico e tratamento de usuários (FOLLADOR, 

et al., 2004; MARIZ & SILVA, 2003; SILVA & YONAMINE, 2004). 

 O abuso de substâncias psicoativas atinge diversos segmentos da 

sociedade podendo influenciar também o ambiente de trabalho, pois o uso 

dessas substâncias tem um efeito adverso sobre a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores. Além de prejuízos na saúde dos indivíduos, trabalhos científicos 

A B 
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indicam que o uso de drogas no ambiente de trabalho pode impor altos custos 

às empresas, devido a baixa produtividade, aumento do absenteísmo e mais 

acidentes de trabalho. Efeitos associados ao uso dessas substâncias, como 

reação lenta, perda de tempo, de coordenação, sedação e outros efeitos como 

hiperatividade e impaciência, são inaceitáveis no ambiente de trabalho, e as 

análises toxicológicas podem ser úteis como adjuvantes em medidas de 

prevenção, controle e investigação forense, portanto, os testes para sua 

detecção são empregados para garantir a segurança e produtividade 

(CARPENTER, et al., 2007; KARCH, et al., 2008; LILLSUNDE et al., 2008; 

YONAMINE & SILVA, 2002). 

 Na tentativa de prevenir a ocorrência desses incidentes, alguns países 

aplicam análises toxicológicas para verificação do consumo de drogas no 

ambiente de trabalho. A realização destas análises já é bem regulamentada e 

consolidada nos Estados Unidos da América (EUA), e por esse motivo as 

consequências legais e éticas são mínimas. Na Europa, essa prática tem 

aumentado com o passar dos anos, em parte por causa das corporações 

multinacionais americanas que aplicam estes exames para todos os seus 

funcionários, mesmo fora dos EUA. Apesar da existência de um grupo, o 

European Workplace Drug Testing Group, responsável por desenvolver a 

literatura nesta área, treinar pessoal especializado e fornecer informações 

sobre o tema, não há legislação específica sobre os testes de drogas no 

ambiente de trabalho na maioria dos países da Europa. Entre os países da 

América do Sul, apenas o Brasil adota a prática dos testes. Nos demais países, 

os mesmos só são realizados nas companhias multinacionais americanas 

(PIERCE, 2008; VERSTRAET & PIERCE, 2001).  

 

 

2.3 Matrizes biológicas utilizadas para verificar a exposição à substâncias 

psicoativas 

 

 Entre as matrizes alternativas empregadas nas análises toxicológicas 

estão a saliva, suor, cabelo, unhas e mecônio. Já o humor vítreo, fluido 

gástrico, e as amostras de órgãos sólidos são utilizados em exames post 

mortem. Na maioria dos casos, a urina é a amostra biológica de escolha para 



38 
 

verificar a exposição a drogas de abuso e tem sido amplamente empregada em 

programas de prevenção e controle do uso de drogas no ambiente de trabalho. 

É um meio relativamente estável e de fácil conservação, além disso, sua coleta 

é simples e não invasiva, e, constitui-se de 99% de água, contendo poucos 

compostos endógenos que possam interferir nas análises. As substâncias 

psicoativas e seus produtos de biotransformação geralmente encontram-se em 

maiores concentrações na urina do que no sangue, uma vez que as 

concentrações sanguíneas caem abaixo dos níveis detectáveis dentro de 

poucas horas após o consumo. O período de detecção da urina é apropriado, 

permitindo revelação de substâncias e/ou os produtos de biotransformação 

com um intervalo maior de tempo entre a exposição e a análise laboratorial.  

Os valores de referência estão bem estabelecidos para interpretação dos 

resultados, além disso, a maioria dos analitos são estáveis na urina, em caso 

de congelamento da amostra, o que permite seu armazenamento por um 

período de tempo maior (BERGO, 2007; PIZZOLATO et al., 2007; 

VERSTRAET & PEAT, 2011; YONAMINE & SILVA, 2002). 

 No entanto, uma das limitações do uso da urina é que ela pode ser 

passível de adulterações por diluição ou por substâncias que interfiram na 

análise, mascarando um possível resultado positivo. Diferente da interpretação 

dada aos resultados obtidos das análises sanguíneas, resultados positivos em 

amostras de urina significam apenas exposição àquela substância, sem 

correlação direta com os efeitos comportamentais e fisiológicos observados. 

Contudo, as limitações de sua utilização não superam suas vantagens 

(PIZZOLATO et al., 2007; SOUBHIA, 1999; YONAMINE, 2004).  

 As análises toxicológicas de amostras de urina incluem duas etapas: 

uma análise preliminar de triagem e uma fase de confirmação. A técnica de 

triagem (screening test) deverá ser sensível o bastante para identificar as 

possíveis amostras positivas e eliminar as negativas. É prática comum nas 

análises laboratoriais, o estabelecimento de limites de concentração na urina 

para categorização de resultados como indicativo ou não do consumo de 

drogas. Esses valores de referência, também conhecidos como cut off, são 

referentes à concentração de uma substância em uma amostra biológica, 

estabelecidos e recomendados por entidades internacionais. Há disponibilidade 

de técnicas como os imunoensaios, método aprovado pela Food and Drug 
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Administration (FDA), que possibilitam um menor tempo de análise com grande 

confiabilidade dos resultados, sendo assim bastante utilizada em laboratórios, 

podendo variar desde a análise de uma única amostra até métodos 

automatizados, capazes de realizar centenas de análises por dia. Os valores 

de cut off, determinados por programas de regulamentação nos Estados 

Unidos da América, para algumas das substâncias psicoativas em urina são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores de cut off para substâncias psicoativas em amostras de urina de 
acordo com o DHHS (Department of Health and Human Services). 

TRIAGEM CONFIRMAÇÃO 

Substância 
Concentração 

(µg.L-1) 
Substância 

Concentração  

(µg.L-1) 

Anfetaminas 1000 

Anfetamina 500 

Metanfetamina 500 

Canabinóides 50 THC-COOH 15 

Cocaína 300 Benzoilecgonina 150 

Fonte. [adaptado de Moffat (2011)]. 

 

 

Resultados positivos obtidos nos ensaios imunológicos de triagem 

devem ser confirmados por técnicas mais específicas. Atualmente, a maioria 

dos métodos confirmatórios é baseada em cromatografia gasosa ou líquida 

acoplada à espectrometria de massas (BERGO, 2007; LI et al., 2013; 

VERSTRAET & PEAT, 2011). 

 

 

2.4 Aspectos analíticos 

 

 O primeiro passo do processo analítico de confirmação envolve a 

extração do composto de interesse da matriz em que está contido. Tratando-se 

de amostras biológicas, que são muito complexas, contendo muitas vezes 
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proteínas, sais, ácidos, bases, e numerosos compostos orgânicos com 

propriedades químicas semelhantes as dos analitos de interesse, este 

processo de separação é importante a fim de excluir interferentes, que 

poderiam inviabilizar a subsequente análise cromatográfica (KATAOKA, 2010; 

PRAGST, 2007). 

 As técnicas mais comumente utilizadas para extração e/ou pré-

concentração de compostos presentes em fluidos biológicos são a extração 

líquido - líquido (LLE) e a extração em fase sólida (SPE). Contudo, as 

tendências atuais apontam para utilização de menores quantidades de 

amostras, até mesmo para análises de traços; obtenção de maior seletividade 

e especificidade na extração e o desenvolvimento de métodos menos 

agressivos ao meio ambiente, com menor desperdício e o uso de quantidade 

mínima de solventes orgânicos. Assim, técnicas de microextração, que utilizam 

quantidades mínimas de solventes orgânicos e menos etapas na preparação 

das amostras vêm sendo desenvolvidas (HYÖTYLÄINEN & RIEKKOLA, 2008; 

KATAOKA, 2010; OLIVEIRA, et al., 2008; PANTALEÃO et al., 2012; PRAGST, 

2007). 

 

 

2.4.1 Extração em fase sólida 

 

 A extração em fase sólida é uma técnica de separação e pré-

concentração de substâncias em matrizes complexas e baseia-se nas 

interações entre essas substâncias e a fase sólida (sorbente) presente no 

dispositivo de extração. Este se constitui, geralmente, de cartuchos plásticos 

que contém o material sorbente e por onde a amostra é aspirada, com opção 

de vácuo, interagindo com a fase sólida. Dependendo da polaridade e dos 

grupos funcionais das moléculas de interesse, diferentes tipos de materiais 

sorbentes podem ser utilizados, incluindo fases apolares, com grupos para 

troca catiônica ou aniônica (polares), e uma mistura de ambos no mesmo 

cartucho (mistas). Como demonstrado na Figura 4, o cartucho deve ser 

condicionado às condições da análise, e passos de lavagem prévia à eluição 

são necessários para retirar os contaminantes. 
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Figura 4. Etapas envolvidas na extração em fase sólida (SPE). 

 

 

2.4.2 Microextração em fase líquida 

 

 Recentemente, na procura por novas técnicas de preparação de 

amostras, surgiu a miniaturização da técnica de extração líquido-líquido, com o 

objetivo de reduzir a razão volumétrica entre a fase aquosa e a fase orgânica e 

favorecer a transferência dos analitos da primeira para a segunda fase. 

Pedersen-Bjergaard e Rasmussen (1999) introduziram a microextração em 

fase líquida com fibra oca, (HF-LPME - hollow fiber liquid-phase 

microextraction) ou simplesmente LPME, que pode ser considerada uma 

evolução dos métodos de microextração com solventes. Esta técnica é 

baseada no uso de uma membrana cilíndrica feita de polipropileno, simples, 

descartável, de baixo custo e porosa. A fibra tem porosidade de 70%, o 

tamanho do poro de 0,2 μm, espessura da parede da fibra de 200 μm e 

diâmetro interno de 600 μm (OLIVEIRA, et al., 2008; PEDERSEN-

BJERGAARD & RASMUSSEN, 2008). 

 O volume da amostra aquosa empregado na LPME é na faixa de 0,1 a 

4,0 mL dependendo da aplicação, e o comprimento da fibra é normalmente de 

1,5 a 10 cm, como mostrado na Figura 5. Antes da extração, a membrana 

deve ser imersa em um solvente orgânico para imobilizá-lo nos poros, o 

excesso do solvente deve ser removido em água e o lúmen da fibra é 

preenchido com microlitros de uma fase aceptora. O solvente orgânico deve 

ser imiscível em água para garantir sua permanência dentro dos poros durante 
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a extração, sem vazamento para a amostra aquosa. O volume do solvente 

imobilizado é aproximadamente de 5 a 30 μL e o volume do solvente presente 

no lúmen da fibra varia de 2 a 30 μL (RASMUSSEN & PEDERSEN-

BJERGAARD, 2004).  

 

 

Figura 5. Comprimento da fibra de polipropileno utilizada na LPME. 

 

 

A LPME pode ser utilizada no modo de duas ou três fases, de acordo 

com as características da substância em questão. Os dois tipos de utilização 

estão demonstrados na Figura 6. No sistema de duas fases, os produtos de 

interesse são extraídos da amostra aquosa (fase doadora) para um solvente 

orgânico (fase aceptora), sendo imobilizado nos poros da membrana. Neste 

modo, a fase orgânica é diretamente compatível na análise por cromatografia 

em fase gasosa. Para obtenção de resultados favoráveis neste modo de 

extração, o analito deverá ser moderado ou altamente hidrofóbico, podendo 

conter grupos ionizáveis ácidos ou básicos. No sistema de três fases, a fase 

aceptora é outra solução aquosa (solução ácida ou alcalina), sendo que os 

analitos são extraídos da amostra (fase doadora), por meio de um solvente 

orgânico imobilizado nos poros da fibra oca, para a fase aceptora presente 

dentro do lúmen da fibra. Diferentes parâmetros devem ser otimizados durante 

o desenvolvimento do método de LPME, tais como: ajuste do pH da amostra, 

volume da fase doadora e aceptora, tipo de solvente orgânico, tempo de 

extração e agitação do sistema (DADFARNIA & SHABANI, 2010; FLANAGAN 

et al., 2006; HYÖTYLÄINEN & RIEKKOLA, 2008; LEE et al., 2008; PSILLAKIS 

& KALOGERAKIS, 2003). 
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Figura 6. Esquema da LPME no sistema de 2 fases (A) e 3 fases (B). No sistema A, o 
solvente que é impregnado na fibra é o mesmo utilizado como fase aceptora. Já no 
sistema B, um solvente é impregnado na fibra, e como fase aceptora é utilizada uma 
solução aquosa. 
 

 

2.5 Validação 

 

 O desenvolvimento de um método analítico envolve um processo que 

avalie e determine sua eficiência na rotina do laboratório. Esse processo, 

denominado validação, é essencial para confirmar se os métodos são 

apropriados para o uso pretendido, a fim de se obter resultados confiáveis que 

possam ser satisfatoriamente interpretados, possibilitando o conhecimento das 

limitações e da confiabilidade nas medidas realizadas nas análises. Os 

parâmetros de validação de métodos analíticos incluem: intervalo de trabalho, 

linearidade, sensibilidade, exatidão, precisão, limite de detecção, limite de 

quantificação, recuperação e incerteza de medição. A validação, a estimativa 

de incerteza, o controle estatístico do método e a qualificação de equipamentos 

analíticos fazem parte dos sistemas de qualidade de laboratórios analíticos 

(ANVISA, 2003; BUCHMANN & SARKIS, 2002; EURACHEM/CITAC, 2000; 

INMETRO, 2007; LEBEAU, 2011; PETERS & MAURER, 2002; UNODC, 2009). 
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2.6 Incerteza de medição 

  

 A implementação de um programa de garantia da qualidade em 

laboratórios de análises torna-se mais um requisito fundamental para a oferta 

de serviços especializados com qualidade comprovada. A incerteza de 

medição, que é definida como o parâmetro que caracteriza a dispersão dos 

valores atribuídos a um mensurando é, atualmente, um dos elementos mais 

importantes do sistema de garantia da qualidade. Em geral, o resultado de uma 

medição é somente uma aproximação ou estimativa do valor do mensurando, 

que é a grandeza específica submetida a uma medição. Portanto, só é 

completo quando acompanhado pela declaração da incerteza. Esta é melhor 

descrita por um intervalo simétrico em torno do resultado, no qual se encontra o 

valor real. Assim, a incerteza de uma medição é uma indicativa de qualidade, 

de forma que aqueles que a utilizam possam avaliar o nível de confiança do 

laboratório em uma dada medição, fornecer informações essenciais para a 

interpretação dos resultados de medição, além de identificar as fontes 

significativas de incerteza e auxiliar na sua redução (BUCHMANN & SARKIS, 

2002; EURACHEM/CITAC, 2000; GULLBERG, 2012; LEE, et al., 2010; 

SKLEROV & COUPER, 2011). 

 A estimativa da incerteza tem ainda extrema importância na tomada de 

decisões. Muitas medições químicas são feitas para determinar se um 

resultado concorda ou não com uma especificação que geralmente é expressa 

em termos de quantidade mensurável, no qual o mensurando deve estar 

acima, abaixo ou entre limites especificados. Ao compararmos o resultado de 

uma análise frente a um limite legal, tomar a decisão de aprovar o resultado ou 

rejeitá-lo, implica sempre em uma análise de risco, pois a decisão incorreta 

pode levar a prejuízos irreparáveis. Se a medição mais a sua incerteza 

estiverem inteiramente dentro ou fora do limite de conformidade, a decisão é 

facilmente tomada. A complexidade do problema aumenta se existir uma 

incerteza no limite (limites de especificação) que deva ser considerada junto 

com a incerteza do resultado de medição. A literatura propõe uma metodologia 

passional e tendenciosa ao definir que a região de sobreposição parcial conta 

sempre contra o reivindicante – parte que tenta demonstrar a conformidade ou 

não conformidade. Portanto, quanto menor a incerteza da análise, menor será 
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o risco de uma decisão errada e maior será a confiabilidade da medição 

(EURACHEM/CITAC, 2000; ISO Guide 99, 1993; ISO 14253, 1998; ISO/IEC 

17025, 2005; ISO/TS 21748, 2004; OLIVEIRA, et al., 2008; SILVA, 2010).  

O conceito de estimativa da incerteza de medição foi inicialmente 

desenvolvido para as medições físicas, sendo publicado no Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), elaborado pela International 

Organization for Stardartisation (ISO), conhecido então como ISO-GUM e, 

atualmente, seu conceito vem sendo empregado também nas medições 

químicas. Contudo, estimar a incerteza de medição para os resultados de 

análises químicas é muito mais complexo do que sua aplicação nas medições 

físicas, já que uma medição química geralmente depende de uma combinação 

de medições físicas, da separação química do composto de interesse e da 

seleção apropriada da porção do material retirado para medição (amostragem). 

A indústria farmacêutica, em especial, a produção de fármacos, é uma área 

que utiliza a incerteza como ferramenta para o controle de seus produtos e 

processos, devido à importância de seus resultados e a necessidade de que os 

mesmos sejam extremamente confiáveis. Embora a determinação da incerteza 

de medição já seja aplicada há algum tempo em diversos laboratórios como 

requisito da garantia de qualidade, há poucos relatos na literatura científica de 

estimativa de incerteza associada às análises toxicológicas (DE LA CRUZ et 

al., 2010; EURACHEM/CITAC, 2000; ISO/TS 21748, 2004). 

Em uma pesquisa no banco de dados do PubMed, realizada em outubro 

de 2013, com as palavras “uncertainty measurement and toxicology” foram 

encontrados poucos artigos, e a maioria recentes, que têm adotado os 

conceitos de incerteza de medição em toxicologia. Com isso surge a 

necessidade de se estabelecer metodologias simples e confiáveis e que 

forneçam uma adequada análise da incerteza na verificação da conformidade 

das análises toxicológicas (GULLBERG, 2012; LEE et al., 2009, LEE et al., 

2010; SKLEROV & COUPER, 2011). 
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2.6.1 Guias para determinação da incerteza de medição 

  

 Atualmente, existe um grande esforço para a uniformização de uma 

metodologia para a expressão da incerteza da medição. De acordo com o 

Bureau International des Poids et Mesures - BIPM (2008), o ISO-GUM, é a 

referência que estabelece critérios e regras gerais, harmonizando e 

padronizando métodos e procedimentos relacionados à expressão de 

incertezas associadas ao processo de medição, visando assim a interação 

entre mercados nas análises para garantia da qualidade. A norma ISO-GUM é 

mundialmente reconhecida como base para o tratamento de incertezas e 

consiste em tratar todas as suas componentes do mesmo modo, independente 

da natureza dos erros, sejam eles aleatórios ou sistemáticos no momento da 

medição (EURACHEM/CITAC, 2000). 

 Há diferentes abordagens da estimativa de incerteza de medição na 

literatura: O guia preparado pelo Nordic Committee on Food Analysis (NMKL), 

baseia-se na determinação da estimativa de incerteza pelo intervalo de 

confiança, através da medida de precisão intermediária e a média obtida nas 

repetições. O guia International Organization for Standardization; Technical 

Specification  (ISO/TS) 21748 (2004), baseia-se na utilização de dados de 

estudos colaborativos, através da reprodutibilidade.  

O International Organization for Standardization/International 

Eletrotechnical Comission (ISO/IEC) 17025 (2005) apresenta a avaliação de 

incerteza usando dados obtidos de experimentos de precisão. O guia 

EURACHEM/CITAC, 2000, é o documento orientativo mais completo de 

incerteza na área de ensaios químicos e físico-químicos. Ele foi publicado no 

sentido de detalhar os princípios de aplicação do GUM no ambiente da química 

analítica, e a partir deste documento dois outros foram elaborados. Um deles 

descreve um guia de incerteza específico para o processo de amostragem 

(EURACHEM/CITAC, 2007a) e o outro aborda a interpretação dos resultados 

da incerteza de medição na avaliação de conformidade frente a limites 

estipulados (EURACHEM/CITAC, 2007b).  

O guia EURACHEM/CITAC (2000) recomenda o uso de desvio-padrão 

de ensaios de repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade de 

estudos inter-laboratoriais para o cálculo da incerteza de medição. Fica claro 
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neste guia, que o objetivo dos atuais cálculos de incerteza não é meramente de 

explicação, mas de verificação de conformidade, ou seja, utilizar o resultado 

dos cálculos para decidir se ele indica conformidade ou não com uma 

especificação (ELLISON & WILLIAMS, 2007). 

 Duas abordagens para a estimativa da incerteza de medição são 

bastante comuns: a top-down, baseada em estudos interlaboratoriais ou 

estudos de validação e a bottom-up (método clássico), preconizada pelo GUM. 

De maneira geral, a norma ISO/IEC 17025 que define os requisitos para a 

acreditação de laboratórios, faz referência às duas abordagens, pois, na seção 

sobre incerteza, cita o conhecimento do método e os parâmetros de validação. 

O processo de estimativa da incerteza de medição utilizando a abordagem 

bottom-up envolve quatro etapas: especificação do mensurando, identificação 

das fontes de incerteza baseado na elaboração de um diagrama de causa e 

efeito (diagrama de Ishikawa), quantificação dos componentes de incerteza e 

cálculo da incerteza padrão combinada (BUCHMANN & SARKIS, 2002; DE LA 

CRUZ et al., 2010; EURACHEM/CITAC, 2000; INMETRO, 1998; LEE et al., 

2009; ROZET et al., 2011). 

 

 

2.6.2 Tipos de incerteza 

 

 A finalidade de classificar as incertezas em Tipo A e Tipo B é indicar 

duas maneiras diferentes de avaliar os componentes da incerteza e serve 

apenas para discussão; a classificação não se propõe a indicar que haja 

qualquer diferença na natureza dos componentes resultantes dos dois tipos de 

avaliação. Ambos os tipos de avaliação são baseados em distribuições de 

probabilidade e os componentes de incerteza resultantes de cada tipo são 

quantificados por variâncias ou desvios-padrão (BIPM, 2008).  

 A avaliação tipo A da incerteza padrão é intrínseca ao processo de 

medição e é estimada por métodos estatísticos de análise de uma série de 

replicatas. A avaliação tipo B é aquela determinada por meios não-estatísticos. 

Um exemplo de incerteza tipo A é a variância obtida a partir de uma série de 

experimentos em replicata, sendo sua estimativa quantificada em termos do 

desvio padrão dos valores medidos. O método de avaliação é considerado tipo 
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B quando essa avaliação é realizada através de um julgamento científico das 

medições, baseado em todas as informações possíveis sobre a variabilidade 

da grandeza medida. Um exemplo de tipo B é a incerteza que aparece nos 

relatórios de calibração de equipamentos utilizados na preparação da amostra. 

Incertezas do tipo B são determinadas a partir de informações acessórias e 

externas ao processo de medição, tais como resultados de medições similares 

anteriores, experiência e conhecimento do comportamento do instrumento, 

dados do fabricante, dados do certificado de calibração e manuais de instrução 

(EURACHEM/CITAC, 2000; INMETRO, 2012; SKLEROV & COUPER, 2011). 

 

 

2.6.3 Fontes de incerteza 

 

 As incertezas podem ser advindas de muitas fontes possíveis, tais como: 

amostragem, homogeneização, pipetagem, injeção, extração, derivatização, 

curva de calibração, efeitos de matriz e interferências, condições ambientais, 

incertezas de massas e de equipamentos, aproximações e suposições 

incorporadas ao método e ao procedimento de medição. Para que se tenha 

uma estimativa completa e confiável da incerteza é necessário que a 

contribuição quantitativa de cada uma destas fontes seja determinada. Sem 

essa indicação, os valores não podem ser comparados, seja entre eles 

mesmos ou com valores de referência fornecidos numa especificação ou 

norma, bem como as transferências de métodos e as comparações e estudos 

interlaboratoriais (DE LA CRUZ et al., 2010; EURACHEM/CITAC, 2007; 

INMETRO, 2009; LEE et al., 2009; ROZET et al., 2011; UNODC, 2009). 

 As possíveis fontes de incerteza de medição devem ser identificadas e 

analisadas de forma detalhada e estruturada, procurando dessa forma, evitar o 

uso duplicado ou a desconsideração de algum fator que possa influenciar no 

seu processo de medição. Para se alcançar esse objetivo, pode-se utilizar o 

diagrama causa-efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa, onde 

são identificadas todas as fontes de incerteza que definem a incerteza do 

mensurando. (EURACHEM/CITAC, 2000; GULLBERG, 2012; INMETRO, 2012; 

WALLACE, 2010).  
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2.6.4 Incerteza padrão 

 

 É a incerteza associada aos dados de entrada u(x) relativos ao resultado 

de medição e é equivalente a um desvio padrão. Esta estimativa deve 

expressar todas os componentes da incerteza, seja do tipo A ou B, 

correspondentes a um desvio padrão, e é obtida dividindo-se o valor de cada 

contribuição de incerteza pelo seu respectivo divisor correspondente à 

distribuição de probabilidade assumida ou atribuída. Utiliza-se a distribuição t 

de Student quando a incerteza é expressa como incerteza expandida, com 

informações do nível de confiança e fator de segurança k. Para obter a 

incerteza padrão (u), deve-se dividir a incerteza expandida U pelo fator de 

abrangência k. Quando a probabilidade de distruibuição é igual em um 

intervalo, ela é considerada uma distribuição retangular e o seu divisor é √ . 

São exemplos deste tipo de distribuição os gradientes de temperatura, a 

resolução da indicação de um instrumento digital e a linearidade das massas 

de uma balança. Quando a distribuição de probabilidade for maior na parte 

central, em um determinado intervalo, e decair linearmente nas extremidades, 

esta será uma distribuição triangular e o seu divisor será √ . São exemplos 

deste tipo de distribuição a resolução de um indicador analógico e a leitura de 

volume de uma bureta (EURACHEM/CITAC, 2000; MENDES & ROSÁRIO, 

2005; MEYER, 2007). 

 

 

2.6.5 Incerteza padrão combinada   

 

 A estimativa da incerteza padrão combinada (uc) é obtida a partir da 

combinação das incertezas padrão, u(x), do tipo A ou do tipo B, de cada uma 

das fontes de entrada (ix). É definida matematicamente como a raiz quadrada 

positiva de uma soma de termos, que constituem as variâncias ou covariâncias 

destas outras grandezas, ponderadas de acordo com o quanto o resultado da 

medição varia com mudanças nestas grandezas. Em geral, a uc é utilizada para 

expressar a incerteza em um resultado de medição, mas em algumas 

aplicações comerciais, industriais, regulamentares e quando a segurança e a 



50 
 

saúde estão em foco, é às vezes necessário se dar uma incerteza que defina 

um intervalo em torno do resultado de medição. Neste caso espera-se que este 

intervalo englobe uma grande porção da distribuição de valores que podem ser 

razoavelmente ser atribuídos ao mensurado e então é denominada de 

incerteza expandida (U). 

 

 

2.6.6 Incerteza expandida 

 

 A incerteza expandida (U) é a grandeza que define um intervalo em 

torno do resultado de uma medição, com o qual se espera abranger uma 

grande fração da distribuição dos valores que podem ser razoavelmente 

atribuídos ao mensurando. A incerteza expandida é obtida quando a incerteza 

padrão combinada é multiplicada por uma constante k, denominada fator de 

abrangência, que depende do nível de confiança e o resultado de medição é 

expresso por y ± U, onde o y corresponde ao mensurando. Para um nível de 

confiança aproximado de 95%, k é igual a 2.  Quando os cálculos de incerteza 

são realizados corretamente, eles permitem ao analista dizer, com um 

determinado nível de confiança, que o valor do resultado tem grande 

probabilidade de se encontrar dentro do intervalo calculado.  

 Diante do exposto, este trabalho teve a finalidade de estudar a incerteza 

de medição das análises toxicológicas confirmatórias de substâncias 

psicoativas em urina pela técnica de cromatografia em fase gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (GC-MS). Os métodos foram desenvolvidos 

(otimizados e validados) e suas fontes de incerteza identificadas e 

mensuradas. Portanto, o desenvolvimento e implantação de um procedimento 

que expresse essa incerteza fornecem às análises toxicológicas maior 

confiabilidade e qualidade nos seus resultados, podendo servir de referência 

para as demais instituições de pesquisa no país na aplicação de recursos de 

estatística no controle de erros associados à medição. 
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3. OBJETIVO 

 

 O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de métodos analíticos 

para determinação de substâncias psicoativas – anfetaminas (anfetamina e 

metanfetamina), ácido 11-nor-9-tetraidrocanabinol carboxílico (principal 

produto de biotransformação do tetraidrocanabinol – THC) e benzoilecgonina 

(principal produto de biotransformação da cocaína) em urina, aplicando-se os 

conceitos de incerteza de medição. Os analitos foram submetidos à detecção 

por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Equipamentos e acessórios 

 

  Para determinação de canabinóides e benzoilecgonina foi utilizado o 

equipamento de cromatografia gasosa modelo Focus GC acoplado a 

espectrômetro de massas do tipo Ion Trap modelo Focus Polaris Q ambos da 

marca Thermo Fischer Scientific (Bremen, Alemanha). O cromatógrafo gasoso 

foi equipado com coluna capilar de sílica fundida HP-5MS com as seguintes 

dimensões: 30 metros, 0,25 µm de diâmetro e 0,1 μm de filme. 

 Para a determinação de anfetaminas utilizou-se o equipamento de 

cromatografia gasosa modelo 6850 acoplado ao espectrômetro de massas do 

tipo quadrupolo modelo 5875 da marca Agilent Technologies (California, EUA). 

O cromatógrafo gasoso foi equipado com coluna capilar de sílica fundida HP-

5MS com as seguintes dimensões: 30 metros, 0,25 µm de diâmetro e 0,1 μm 

de filme. 

 Para a confecção dos cromatogramas e espectros de massas, os dados 

brutos foram extraídos dos softwares de cada equipamento e plotados no 

programa Microsoft Excel® 2010.  

 A vidraria de precisão do laboratório e os equipamentos foram calibrados 

em empresas acreditadas pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), e seus 

laudos emitidos com valores de incerteza expandida e fator de abrangência. 

 Para a extração em fase sólida foram utilizados cartuchos de extração 

de fase mista, Bond Elut Certify 130MG/3ML (CX 50) (173gr) – Agilent. Para a 

microextração em fase líquida, utilizou-se uma fibra oca de polipropileno 

modelo Q3/2 Accurel® KM com tamanho do poro de 0,2 μm, espessura da 

parede da fibra de 200 μm e diâmetro interno de 600 μm. A fibra foi obtida da 

Membrana® (Wuppertal, Alemanha). 
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4.1.2 Reagentes 

 

 Os reagentes (solventes, sais) foram obtidos da Merck (Darmstadt, 

Alemanha). 

 

 

4.1.3 Padrões 

 

 Soluções-padrão de compostos anfetamínicos (anfetamina e 

metanfetamina), ácido 11-nor-9-tetraidocanabinol carboxílico (principal produto 

de biotransformação do 9-THC), ácido 11-nor-9-tetraidocanabinol carboxílico 

glicurônico e benzoilecgonina (principal produto de biotransformação da 

cocaína) e os respectivos deuterados (anfetamina-d5, metanfetamina-d5, 11-

nor-9-tetraidocanabinol carboxílico-d3 e benzoilecgonina-d3) utilizados como 

padrão interno, na concentração de 1 mg.mL-1 e 100 µg.mL-1 em metanol, 

foram obtidas da Cerilliant Corporation (Round Rock, Texas, EUA). Os padrões 

foram fornecidos juntamente com seus relatórios de análise indicando o grau 

de pureza do mesmo e as incertezas da análise. 

A partir dessas soluções, foram preparadas soluções de trabalho 

utilizando o mesmo solvente de origem (metanol) para fazer as diluições. 

 

 

4.1.4 Amostras 

 

O cálculo de incerteza foi realizado para as amostras de urina obtidas do 

National Institute of Standards & Technology (NIST). Para determinação da 

incerteza das análises de canabinóides, foi utilizada a amostra de referência 

SRM 1507b que consiste em três frascos de urina liofilizada. Dois frascos 

contém em cada, concentrações diferentes de THC-COOH, e o terceiro uma 

urina sem analito, e são identificados como 1507b-1, 1507b-2 e 1507b-0 

respectivamente.  Depois da reconstituição com 20 mL de água grau HPLC, a 

concentração da amostra 1507b-1 foi de 11,7 ± 1,4 ng.mL-1 de THC-COOH, e a 

1507b-2 de 24,1 ± 1,3 ng.mL-1 de THC-COOH. 
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Para determinação de benzoilecgonina utilizou-se as amostras 

SRM1508a - NIST, que consiste em quatro frascos de urina liofilizada.Três 

frascos contém em cada, concentrações diferentes de benzoilecgonina, e o 

quarto uma urina sem analito, e são identificados como 1508a-1 (78, 1 ± 4 

ng.mL-1), 1508a-2 (161 ± 6,8 ng.mL-1), 1508a-3 (315 ± 15 ng.mL-1) e 1508a-0 

respectivamente.  Cada amostra estava acompanhada do seu laudo de análise 

onde continha a concentração e incerteza da análise e o método pelo qual foi 

realizado a determinação do analito na urina. 

Para determinação de anfetaminas, como não havia disponibilidade de 

aquisição de amostras de urina de referência (NIST) contendo anfetaminas, 

para aplicação do método, foram obtidas as amostras de urina do Laboratório 

de Análises Toxicológicas da Universidade de São Paulo (LAT-USP), que 

recebe amostras provenientes de empresas que fazem parte do “Programa de 

prevenção e controle do uso de drogas no ambiente de trabalho”. As amostras 

que obtiveram resultado positivo no teste de triagem pelo método 

imunoenzimático foram selecionadas para o teste de confirmação pela técnica 

desenvolvida em nosso trabalho. A incerteza de medição foi calculada para 

estas amostras (n=10).  

Este trabalho foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(protocolo número 3001) e o parecer de aprovação encontra-se no Anexo 1. 

 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Determinação de THC-COOH em urina 

 

4.2.1.1 Método de extração 

 

 Foram realizados ensaios utilizando como técnica de separação a 

microextração em fase líquida, método descrito por Pedersen-Bjergaard & 

Rasmussen (1999), onde uma pequena fibra porosa oca é mantida em contato 

direto com a amostra liquefeita. Os poros da fibra são preenchidos com 

solvente orgânico imiscível em água enquanto no interior da fibra é colocado o 
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líquido aceptor. Em seguida as amostras foram injetadas automaticamente no 

GC-MS.  

 Foi adicionado 1,0 mL da amostra de urina em um tubo de centrífuga de 

15,0 mL, e acrescentados 15,0 µL de padrão interno deuterado (11-nor-9-

tetraidrocanabinol carboxílico-d3) de 1,0 µg.mL-1. Para a análise, a amostra foi 

submetida a uma digestão alcalina utilizando 100 µL hidróxido de sódio 2,0 

mol.L-1, a 60 °C por 15 minutos. Posteriormente, o pH da solução foi ajustado 

entre 2-3, adicionando-se 200 µL de HCl 3,0 mol.L-1, o meio da amostra é 

mantido ácido para manter o analito na forma não-ionizada.  

O volume foi transferido para o eppendorf, contendo aproximadamente 

10,0 mg de NaCl, para se obter o efeito salting out, que consiste na diminuição 

da solubilidade dos compostos polares na fase doadora pelo aumento da força 

iônica. Para cada extração foram utilizadas duas fibras em cada eppendorf. O 

condicionamento das fibras foi realizado utilizando-se como solvente o éter 

diexilíco. Após o condicionamento, as fibras foram preenchidas com fase 

aceptora, utilizou-se NaOH 0,1 mol.L-1. As fibras foram então colocadas em 

contato com a urina (Figura 7), e manteve-se sobre agitação por 30 minutos a 

1200 rpm. 

 

 

Figura 7. Ilustração do sistema de LPME trifásico utilizado para determinação de THC-
COOH em urina. 

 

 

Finalizado o tempo, o líquido aceptor foi retirado, transferido para um vial 

de 2,0 mL, evaporado sobre fluxo de nitrogênio a 40 °C, ressuspendido com  

25,0 µL de N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida (BSTFA) (com 1% de 

triclorometilsilano) e 25,0 µL de acetato de etila e derivatizado a 90 °C por 15 
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minutos. Terminado esse procedimento 1 µL do extrato foi injetado no 

equipamento de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. 

 

 

4.2.1.2 Otimização do método  

 

Antes de realizar os ensaios para validação do método, foram feitos 

testes para encontrar a condição ótima para cada etapa que compõem o 

método. Todos os parâmetros foram avaliados em triplicata, considerando a 

área absoluta encontrada nos cromatogramas obtidos no GC-MS. Foram 

avaliados quatro tipos de solventes para a extração de THC-COOH: Éter 

diexílico, nonanol, octano e undecano. Avaliou-se a eficiência da rotação: 800, 

1000 e 1200 rpm. Testaram-se diferentes condições de agitação, utilizando 

sonicador e agitador orbital, nos seguintes tempos: 5, 15, 30 e 60 minutos e 

ainda a eficiência da hidrólise. 

 

 

4.2.1.3 Condições cromatográficas 

 

-Modo de injeção: splitless 

-Gás de arraste: Hélio a um fluxo constante de 0,6 mL.min-1 

-Temperatura do injetor: 250 °C 

-Programação da temperatura do forno: 150 °C (1 min), 15 °C.min-1 até 

270 °C (5 min). Tempo total de corrida: 19 minutos. 

-Temperatura da linha de transferência: 250 °C 

 

Espectrômetro de massas 

-Modo de ionização: ionização eletrônica (IE) 

-Modo de operação: full scan, com seleção de massas de 50 a 550 

-Temperatura da fonte de ionização: 220 °C 

 Os íons selecionados para identificação do analito foram: 

THC-COOH (371, 473, 488) 

THC-COOH-d3 (374, 476, 491) 

Os íons sublinhados corresponde ao íon quantificador do analito. 
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4.2.2 Determinação de anfetaminas em urina 

 

4.2.2.1 Método de extração 

 

 Ensaios para determinação de anfetaminas foram baseados na técnica 

de Pantaleão e colaboradores (2012), com adaptações. Foi adicionado 1,0 mL 

da amostra de urina em um tubo de centrífuga de 15,0 mL, e acrescentados 50 

µL de padrão interno deuterado (anfetamina-d5 e metanfetamina-d5) de 10,0 

µg.mL-1. Em seguida o pH da solução foi ajustado para 12, adicionando-se 200 

µL de hidróxido de sódio (NaOH) 1,0 mol.L-1. O meio da amostra é mantido 

alcalino para manter os analitos na forma não-ionizada. O volume foi 

transferido para o eppendorf, contendo aproximadamente 10,0 mg de cloreto 

de sódio, para se obter o efeito salting out. O condicionamento da fibra foi 

realizado utilizando-se éter diexílico. Após o condicionamento, a fibra foi 

preenchida com fase aceptora, ácido clorídrico (HCl) 0,01 mol.L-1. A fibra foi 

então colocada em contato com a urina, e manteve-se sobre agitação por 60 

minutos a 1200 rpm. Finalizado o tempo, o líquido aceptor foi retirado, 

transferido para um vial de 2,0 mL, evaporado sobre fluxo de nitrogênio à 

temperatura ambiente, ressuspendido com 50,0 µL de anidrido trifluoracético 

(ATFA) e 50 µL de acetato de etila e derivatizado a 70 °C por 15 minutos. Após 

a derivatização, a amostra foi evaporada novamente sobre fluxo de nitrogênio a 

40 °C e ressuspendida com 50,0 µL de acetato de etila. Terminado esse 

procedimento, 1,0 µL do extrato foi injetado no equipamento de cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas. 

 

 

4.2.2.2 Otimização do método 

 

 Foi realizado o planejamento fatorial utilizando o delineamento Box-

Behnken, através do programa Design Expert® 8.0. Avaliaram-se três variáveis, 

sendo elas, molaridade da fase doadora (NaOH 1,0 e 2,0 mol.L-1), tempo de 

agitação (30 e 60 minutos) e molaridade da fase aceptora (HCl 0,01 e 0,1 

mol.L-1). As respostas foram obtidas analisando a área absoluta dos analitos. 
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4.2.2.3 Condições cromatográficas 

 

-Modo de injeção: splitless 

-Gás de arraste: Hélio a um fluxo constante de 0,7 mL.min-1 

-Temperatura do injetor: 220 °C 

-Programação da temperatura do forno: 80 °C (2 min), 20 °C.min-1 até 

200 °C. Em seguida aumenta  25 °C.min-1 até 275 °C (1 min). Tempo 

total de corrida: 12 minutos. 

-Temperatura da linha de transferência:  250 °C 

 

Espectrômetro de massas 

-Modo de ionização: ionização eletrônica (EI) 

-Modo de operação: SIM (Selected ion monitoring) 

-Temperatura da fonte de ionização: 220 °C 

 

Os íons selecionados para identificação do analito foram: 

Anfetamina (91, 118, 140) 

Anfetamina-d5 (96, 123, 140) 

Metanfetamina (110, 118, 154) 

Metanfetamina-d5 (122, 158) 

Os íons sublinhados correspondem ao íon quantificador do analito. 

 

 

4.2.3 Determinação de benzoilecgonina em urina 

 

4.2.3.1 Método de extração 

 

 A determinação de benzoilecgonina, produto de biotransformação da 

cocaína, foi realizada através da cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas (GC-MS), de acordo com o método proposto por 

Yonamine (2004) com adaptações. Para a extração do analito a técnica 

utilizada foi a separação em fase sólida (SPE), utilizando cartuchos de extração 

de fase mista, Bond Elut Certify 130MG/3ML (CX 50) (173gr) – Agilent. 
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 Em um tubo de centrífuga de 15,0 mL, adicionaram-se 2,5 mL da 

amostra urina, 37,5 µL de benzoilecgonina-d3 10,0 µg.mL-1 Cerilliant e 2,0 mL 

de água destilada. O pH das amostras foi ajustado entre 6,0 e 7,0. Em seguida 

foram adicionados 2,0 mL de tampão fosfato de sódio 0,1 mol.L-1 pH 6,0.  

 Para o condicionamento dos cartuchos foram adicionados 2,0 mL de 

metanol e esperou-se que todo o volume passasse pelo cartucho, em seguida 

o compressor foi desligado e adicionaram-se 2,0 mL de tampão fosfato de 

sódio 0,1% pH 6,0. O compressor foi ligado novamente até um fluxo de 

aproximadamente uma gota por segundo. Com o auxílio de uma pipeta 

Pasteur, adicionou-se a amostra de urina. O volume do tubo, presente dentro 

da cuba de vácuo, foi desprezado no descarte apropriado. 

 Para lavagem utilizaram-se 6,0 mL de destilada, e em seguida 3,0 mL de 

HCl 0,1 mol.L-1. Após passar todo o HCl pelo cartucho, o compressor 

permaneceu ligado por 7 minutos com fluxo de 15 mmHg, em seguida, 

adicionaram-se 3,0 mL de metanol. 

 A eluição foi realizada com 3,0 mL de solução de diclorometano/ 

isopropanol/ hidróxido de amônio (12: 3: 0,3 mL), recém-preparado. 

 Evaporou-se a alíquitoa a 40 °C sob fluxo de nitrogênio, e em seguida 

adicionaram-se 25,0 μL de BSTFA e 25 μL de acetato de etila. A derivatização 

ocorreu por 15 minutos no bloco de aquecimento a 90 °C. Após esse tempo o 

volume foi transferido para um vial de 2,0 mL com insert e levado para análise 

no equipamento de cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria 

de massas. 

 

 

4.2.3.2 Condições cromatográficas 

 

O método cromatográfico desenvolvido teve as seguintes condições 

selecionadas: 

Modo de injeção: splitless 

-Gás de arraste: Hélio a um fluxo constante de 0,6 mL.min-1 

-Temperatura do injetor: 270 °C 

-Programação da temperatura do forno: 150 °C (1 min), 10 °C.min-1 até 

270 °C (4 min). Tempo total de corrida: 17 minutos. 
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-Temperatura da linha de transferência: 280 ºC 

 

O espectrômetro de massas foi operado nas seguintes condições: 

-Modo de ionização: ionização eletrônica (EI) 

-Modo de operação: full scan, com seleção de massas de 50 a 550 

-Temperatura da fonte de ionização: 220 °C 

Os íons selecionados para identificação do analito foram: 

Benzoilecgonina (82, 240, 361) 

Benzoilecgonina-d3 (85, 243, 364) 

Os íons sublinhados corresponde ao íon quantificador do analito. 

 

 

4.2.4 Validação dos Métodos 

 

 Os métodos foram validados, estabelecendo-se os parâmetros de limite 

de detecção, limite de quantificação, linearidade, exatidão, precisão, 

recuperação e estabilidade dos analitos na matriz. O método foi validado de 

acordo com guias nacionais e internacionais de validação de métodos 

(ANVISA, 2003; BUCHMANN & SARKIS, 2002; EURACHEM/CITAC, 2000; 

INMETRO, 2007; PETERS & MAURER, 2002; LEBEAU, 2011; UNODC, 2009).  

 

 

4.2.4.1 Limites de detecção e quantificação 

 

Limite de detecção (LOD) é a menor concentração do analito em uma 

amostra, que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, em 

determinadas condições experimentais (UNODC, 2009). Este parâmetro é 

avaliado em sextuplicata e o coeficiente de variação entre as replicatas não 

deve ser maior que 20%.  

O limite de quantificação (LOQ) representa a menor concentração do 

analito, que pode ser determinada com precisão e exatidão, aceitáveis, 

utilizando um determinado procedimento experimental. Entre as diversas 

abordagens para determinar o LOQ, esta é a primeira e provavelmente mais 

prática. A determinação do LOQ representa um compromisso entre a 
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concentração, a precisão e a exatidão exigidas, isso significa que, quando 

decresce o nível de concentração do LOQ, a medição torna-se menos precisa. 

O limite de quantificação foi determinado pelo método empírico que consiste 

em analisar uma série de amostras de urina fortificada com quantidades 

decrescentes dos analitos. O limite foi avaliado em sextuplicata e o coeficiente 

de variação entre as replicatas não deve ser maior que 15% (ANVISA 2003; 

INMETRO, 2007; PETERS et al., 2007; PETERS & MAURER, 2002; 

CASSIANO et al., 2009). 

 

 

4.2.4.2 Linearidade 

 

 A linearidade refere-se à capacidade do método de gerar resultados 

linearmente proporcionais à concentração da substância pesquisada, 

enquadrados em uma faixa analítica específica. A relação matemática entre a 

resposta medida e a concentração do analito nestes casos pode ser descrita 

pela equação da reta: 

             

Onde: 

y = resposta medida (absorbância, área do pico, etc) 

x = concentração 

a = inclinação da curva de calibração 

b = intersecção com eixo y, quando x = 0. 

 

A correlação é, normalmente, calculada por intermédio do coeficiente r 

de Pearson ou pelo coeficiente de determinação r2 (ANVISA, 2003; STÖCKL et 

al., 2009). 

 

 

4.2.4.3 Precisão intra e inter-ensaio 

 

 Precisão é o termo geral para avaliar a dispersão de resultados entre 

ensaios independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras 
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semelhantes ou padrões em condições definidas (INMETRO, 2007). A precisão 

é geralmente expressa em termos de repetitividade e precisão intermediária. A 

precisão intermediária (precisão inter-dia) define a habilidade do método em 

fornecer os mesmos resultados quando as análises são conduzidas no mesmo 

laboratório, mas em diferentes dias, por diferentes analistas e diferentes 

equipamentos. Para a determinação da precisão intermediária, recomenda-se 

um mínimo de dois dias diferentes (ANVISA, 2003). Um dos valores numéricos 

utilizados para expressar a precisão é a estimativa do desvio padrão relativo 

(RSD), do inglês relative standard deviation, também conhecido como 

coeficiente de variação (CV), dada como: 

 

    ( )      ( )   
 

  
                  

 

 s = desvio padrão absoluto 
Xm = média das medidas em replicatas 

São considerados satisfatórios os valores de coeficiente de variação 

entre as replicatas menores que 20% para as amostras na concentração mais 

baixa e de 15% para as concentrações mais elevadas (UNODC, 2009). 

 

 

4.2.4.4 Exatidão 

 

A exatidão do método analítico é o grau de concordância entre o valor 

médio obtido de uma série de resultados e o valor de referência aceito como 

convencionalmente verdadeiro. A exatidão é expressa pela relação entre a 

concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente. O ensaio de exatidão é realizado utilizando três diferentes 

concentrações, baixa, média e alta, contemplando a faixa de variação do 

procedimento, realizando-se, no mínimo, 5 (cinco) determinações por 

concentração em três dias consecutivos. Todos os resultados devem estar 

entre ± 20% do valor previsto para as concentrações mais baixas e ± 15% em 

concentrações superiores (ANVISA, 2003; INMETRO, 2007; LANÇAS, 2004; 

UNODC, 2009).  
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4.2.4.5 Recuperação  

 

 A recuperação (ou fator de recuperação), R, é definida como a 

proporção da quantidade da substância de interesse, presente ou adicionada 

na porção analítica do material teste, que é extraída e passível de ser 

quantificada. Pode ser estimada como a porcentagem do analito depois do 

processamento da amostra comparada com a de uma solução contendo o 

analito numa concentração correspondente a 100%. A recuperação é então 

calculada por comparação da razão entre a área do pico do analito e do padrão 

interno para as amostras extraídas e não extraídas (ANVISA 2003; INMETRO, 

2007; PETERS & MAURER, 2002; RIBANI, et al., 2004, UNODC, 2009).  

 

 

4.2.4.6 Estabilidade do analito na matriz  

  

 A estabilidade de acordo com a ANVISA (2003) é o parâmetro que visa 

determinar se um analito mantém-se quimicamente inalterado numa dada 

matriz sob condições específicas, em determinados intervalos de tempo. As 

condições de realização dos ensaios de estabilidade devem reproduzir as reais 

condições de manuseio e análise das amostras. Deve ser avaliada a 

estabilidade do analito durante a coleta e manuseio da amostra, após 

armazenagem de longa duração (congelamento) e curta duração (à 

temperatura ambiente), após ciclos de congelamento e descongelamento e nas 

condições de análise. Para verificação da estabilidade utilizam-se, no mínimo, 

três amostras das concentrações baixa e alta determinadas na validação do 

método analítico. As concentrações de todas as amostras de estabilidade 

devem ser comparadas com a média dos valores anteriormente calculados 

para as amostras do primeiro dia do teste (ANVISA, 2003; PETERS, 2007). 

Para o estudo de estabilidade a curto prazo foi realizada uma 

comparação de uma urina adicionada com o analito a ser detectado e 

armazenada a 37 °C, por 7 dias consecutivos, com uma urina recém preparada 

com o mesmo analito, sendo esta, considerada com uma concentração do 

analito de 100%. Para o estudo, foi preparada uma solução mãe de urina 

negativa, adicionada com solução padrão do analito. A amostra de urina 
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utilizada consiste em urina de voluntário que não faz uso da droga e que foi 

enriquecida com o analito de interesse. A solução estoque mãe foi armazenada 

em estufa a 37 °C durante 7 dias. A cada dia foram analisadas três alíquotas 

(triplicatas) desta solução mãe, além de uma curva de calibração para 

quantificar as amostras. 

 

 

4.2.5 Estudo da incerteza 

 

4.2.5.1 Identificação das fontes de incerteza 

 

Para identificar as fontes de incerteza foi elaborado um diagrama de 

Ishikawa (Figura 8). Nos ramos principais (X1, X2 e X3) foram colocadas as 

grandezas de entrada da equação que representa o mensurando. Nos ramos 

secundários, foram especificadas as fontes de incerteza associadas direta ou 

indiretamente a essas grandezas.   

 

        

Figura 8. Diagrama de Ishikawa. 

 

 

4.2.5.2 Quantificação das incertezas 

 

Uma vez identificadas e analisadas as principais fontes de incerteza 

torna-se necessária a quantificação dessas incertezas. De forma geral, o 

método proposto pelo ISO-GUM (INMETRO, 1998) é definido nas etapas a 

seguir. 
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4.2.5.2.1 Expressão da função matemática das grandezas de entrada 

 

Todas as grandezas de entrada (uXi) que possam influenciar na 

incerteza de uma medição (Yi) devem ser expressas na equação principal. 

       * (  ) +    

Onde Yi: Grandeza de saída 

f: função modelo 

Xi: Grandezas de entrada 

 

 

4.2.5.2.2 Determinação do valor de cada uma das grandezas de entrada 

(Xi) 

 

Cada grandeza de entrada deve ser calculada separadamente.  

   (            ) 

 

 

4.2.5.2.3 Avaliação da incerteza padrão (u) de cada estimativa de entrada 

  

 Conhecidas as grandezas de entrada, elas devem ser classificadas em  

incertezas do Tipo A e do Tipo B, e então calcular seus valores. 

   
 

√ 
 

Onde, u = incerteza padrão; s = desvio padrão; n = números total de medidas 

 

Ao se relacionar a dúvida relativa a um processo com seu divisor 

respectivo, é possível transformar a grandeza de entrada em um desvio 

padrão. Cada dúvida está associada à fonte de incerteza, onde: a repetitividade 

terá uma dúvida definida pelo desvio padrão médio, a resolução de um 

equipamento definido pelo seu R ou pelos valores máximos obtidos (   ⁄ ), a 

deriva dos padrões, a pureza mínima dos compostos e os valores empíricos 

definidos pelos limites dos seus resultados, e assim todas as fontes de 

incertezas serão definidas. Cada unidade de entrada terá um divisor, que é 
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definido pelo tipo de distribuição, podendo ser normal, t-student, triangular ou 

retangular.  

 

 

4.2.5.2.4 Determinação da Incerteza padrão combinada (  ) 

 

A incerteza padrão combinada consiste na soma quadrática das diversas 

incertezas de medição apresentadas por um instrumento qualquer, ou seja: 

                                           √∑   
  

      (  )              

 

 

4.2.5.2.5 Determinação da incerteza expandida (U) 

Para que se possa estimar o valor da incerteza expandida é necessário 

determinar o número de graus de liberdade efetivo (veff) (EA-4/02). A norma 

ISO-GUM recomenda a utilização da equação de Welch-Satterthwaite para 

calcular o grau de liberdade, onde vi é o grau de liberdade de cada uma das 

fontes de incerteza e ui é a incerteza de cada uma das fontes consideradas: 

 

                       
  
 

∑
  ( ) 

  
 
   

 = 
  
 

   
  ⁄

      

 

Onde, vi representa os graus de liberdade do fator de 

incerteza i e vA representam os graus de liberdade do Tipo A. Para 

contribuições da incerteza Tipo A, consideramos como graus de liberdade o 

número de leitura menos uma vez o número de pontos de calibração. Para os 

graus de liberdade referente a contribuições da incerteza Tipo B, vamos 

considerar vi igual a infinito. 

Com a determinação de veff e com a definição do nível de confiança 

desejado, obtido a partir da tabela de coeficiente de Student, é possível 

determinar o valor de k (EA-4/02). Quando o valor de veff for acima que 100 

recomenda-se que o fator k seja igual a 2 para calcular a incerteza expandida. 

Este valor corresponde a aproximadamente 95% de confiança. Entretanto, se 
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as contribuições para a incerteza relativa a repetitividade for grande 

comparadas com as outras distribuições e o número de repetições for pequeno, 

existe uma possibilidade de que a distribuição de probabilidade normal não 

seja adequada. Neste caso, o fator     não garante um nível de confiança 

menor que 95%. Assim, devemos utilizar a distribuição t-Student para encontrar 

o valor do fator k que garante 95%. Sendo t-Student com      graus de 

liberdade. 

 Assim, a incerteza expandida é dada pela equação seguinte:  

                

Onde k é o fator de abrangência para o nível de confiança desejado e uc é a 

incerteza combinada (determinada anteriormente). 

A incerteza expandida deve ser calculada com, no mínimo, um nível de 

confiança de 95%, o valor do mensurando (Y) e a incerteza expandida, devem 

ser escritos da seguinte forma: 

             

e acompanhados da seguinte declaração de confiança do tipo: 

“O valor da incerteza está baseado na incerteza padrão combinada, 

multiplicada por um fator de abrangência    , resultando um nível da 

confiança de proximadamente 95%”. 

 

 

4.2.5.2.6 Relato do resultado da medição juntamente com a U 

 

 O resultado final de uma medição é então expresso associado com sua 

incerteza expandida, como descrito na equação a seguir. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Resultados das análises de THC-COOH em urina 

 

5.1.1 Método de extração 

 

 O preparo da amostra é a parte mais complexa de um método analítico e 

que gera mais resíduos devido ao grande volume de solvente utilizado (DE 

BRABANTER, et al., 2013). Grande parte dos trabalhos publicados que relatam 

a determinação de canabinóides em urina utilizam as técnicas de extração 

líquid-líquido (LLE) ou a extração em fase sólida (SPE) na etapa de preparo da 

amostra (DE BRABANTER, et al., 2013; BREINDAHL & ANDREASEN, 1999; 

HAN, et al., 2011; MINOLI, et al., 2013). Essas técnicas convencionais 

requerem uso de grande quantidade de solvente, que devem ser evaporados 

ou descartados, o que pode gerar danos ao ambiente. A tendência nos últimos 

anos é a utilização de procedimentos que não agridem o meio ambiente, e 

neste contexto surgiram as técnicas miniaturizadas como a microextração em 

fase sólida e a microextração em fase líquida, que são procedimentos simples, 

rápidos e consomem baixa quantidade de solventes orgânicos (BARROSO, et 

al., 2012; XIONG, et al., 2010). No presente trabalho, foi aplicado o método de 

LPME para a extração de THC-COOH em amostras de urina e os resultados da 

eficiência deste procedimento foram satisfatórios. Em nosso conhecimento, 

esta é a primeira demonstração da utilidade desta técnica para a análise de 

THC-COOH em urina.  

 

 

5.1.2 Resultado da otimização do método 

 

O THC-COOH é eliminado mais de 80% conjugado com o ácido 

glicurônico na urina. Então, para a determinação do analito, o glicuronídeo 

deve ser removido pelo processo de hidrólise, podendo ser realizada através 

de métodos enzimáticos, utilizando a enzima beta-glucuronidase (ABRAHAM, 

et al., 2007; FELLI, et al., 2011; MOON, et al., 2008) ou hidrólise alcalina 

(BREINDAHL & ANDREASEN, 1999; DE BRABANTER, et al., 2013; FU & 
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LEWIS, 2008; HAN, et al., 2011; WEINMANN, et al., 2001; MINOLI, et al., 

2013; JAGERDEO, et al., 2010). Em um estudo realizado por Abraham e 

colaboradores (2007), demonstrou-se que a hidrólise enzimática é mais 

eficiente para o 11-hidroxi-Δ9-tetraidrocanabinol (11-OH-THC), enquanto a 

hidrólise alcalina é mais eficaz na hidrólise do THC-COOH. 

Descartou-se a opção de utilizar hidrólise enzimática pelo fato da mesma 

ser demorada e de alto custo, e ainda poder ser substituída pela hidrólise 

alcalina sem comprometer significativamente a detecção do analito.  

Encontrou-se grande dificuldade na etapa de hidrólise alcalina, pois 

havia perda de analito durante a mesma. Weinmann e colaboradores (2001), 

utilizaram 250 µL de NaOH 2 mol.L-1 para hidrolisar 2 mL de amostra à 60 °C 

por 15 minutos, já Fernandes e colaboradores (2009), hidrolisaram 500 µL de 

urina contendo  canabinóides conjugados, com 50 µL de KOH 10 mol.L-1 à 60 

°C por 15 minutos. Kim e colaboradores (2013) e Minoli e colaboradores 

(2013), utilizaram NaOH 1M para realizar a hidrólise do THC-COOH conjugado. 

Com o intuito de obter uma melhor eficiência da hidrólise foi realizada a 

otimização da hidrólise do THC-COOH em três replicatas e os resultados de 

sua eficiência encontram-se descritos na Tabela 2. Os melhores resultados 

encontrados foram com as seguintes condições: 100 µL de NaOH 2 mol.L-1;  

temperatura do banho de aquecimento à 60 °C, tempo  de hidrólise de 15 

minutos. Nessas condições obtivemos uma média de 72% na eficiência de 

hidrólise. 

 
 
Tabela 2. Resultados da eficiência da hidrólise de THC-COOH. 

Controles Eficiência da hidrólise % CV% 

CB1 62,7 7,9 

CM2 78,2 10,7 

CA3 74,2 6,9 

1Controle Baixo (6 ng.mL-1); 2Controle Médio (71 ng.mL-1); 3Controle Alto (136 

ng.mL-1) 
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Para a otimização da extração, as amostras de urinas foram submetidas 

ao método descrito em 4.2.1.1, variando-se o tipo de solvente utilizado no 

condicionamento das fibras, o tipo de agitação e o tempo de extração do 

analito. Toda a etapa de otimização do método foi realizada em três replicatas. 

Como fase aceptora utilizou-se hidróxido de sódio 0,1 mol.L-1, já que esta 

solução vem sendo impregada para extração de compostos ácidos (OLIVEIRA, 

et al., 2008; PEDERSEN-BJERGAARD & RASMUSSEN, 1999). Na Figura 9 

está representada a eficiência dos solventes no condicionamento da fibra. O 

éter diexílico mostrou-se mais eficiente, dentre os testados, na extração do 

analito. 

 
 

Figura 9. Avaliação da eficiência dos solventes na extração de THC-COOH por LPME. 
 

 

Como a LPME é baseada na partição dos analitos entre diferentes fases 

líquidas, o tempo de extração está relacionado com o tempo de equilíbrio entre 

as fases e este equilíbrio depende da velocidade de agitação, portanto 

avaliaram-se diversos agitadores e tempo de agitação, além de diferentes 

velocidades de rotação a fim de verificar sua influência sobre o processo de 

extração. Os resultados apresentados na Figura 10 e na Tabela 3 mostram 

que o equilíbrio entre as fases seja atingido provavelmente em 30 minutos de 

agitação com agitador orbital a 1200 rpm, o que é verificado por uma melhor 

eficiência extrativa nestas condições. 
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Figura 10.Condições e tempo de agitação para extração de THC-COOH. 

 

 

Tabela 3. Estudo da intensidade de rotação durante a extração de THC-COOH por 
LPME. 

Condição (rpm) Média da área absoluta do analito CV (%) 

800 12376,5 0,92 

1000 28253,0 0,23 

1200 28563,5 0,26 

 

 

5.1.3 Resultados da validação do método 

 

5.1.3.1 Limites de detecção e quantificação 

 

Os limites de detecção e de quantificação obtidos são coerentes com o 

método pretendido, uma vez que se encontram significativamente abaixo do 

valor de cut off recomendados pelo Department of Health and Human Services 

para confirmação de THC-COOH em urina (15 ng.mL-1) (MOFFAT, et al., 

2011). Os valores referentes aos limites podem ser encontrados na Tabela 4.   
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Tabela 4. Valores de limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) com a 
aplicação do método proposto para determinação de THC-COOH em urina. 

 

 

 Os limites de quantificação e detecção determinados em nosso trabalho 

estão de acordo com os valores reportados em publicações recentes que 

utilizam as técnicas de GC-MS e LC-MS (ABRAHAM, et al., 2007; KIM, et al., 

2013; KRAMER, et al., 2001; FELLI, et al., 2011; JAGERDEO, et al., 2010; 

SHEIDWEILER, et al., 2012; WEINMANN, et al., 2001) 

 

 

5.1.3.2 Linearidade 

 

A linearidade foi determinada utilizando amostras de urina negativas 

adicionadas de padrão em 6 diferentes concentrações, dentro da faixa de 

trabalho de 2,0 a 170,0 ng.mL-1 (Figura 11). A análise foi realizada em 6 

replicatas para cada concentração. Foi obtido um valor de coeficiente de 

determinação (r2) de 0,9976 e a equação da reta obtida foi y= 0,0492x + 

0,0562. O método foi considerado linear e os paramêtros avaliados estavam de 

acordo com os critérios de aceitação da ANVISA (2003), que estipula um 

desvio menor ou igual a 20% em relação a concentração para o LOQ, desvio 

menor ou igual a 15% em relação às outras concentrações da curva de 

calibração e o coeficiente de correlação linear igual ou superior a 0,98. 

                              ng.mL-1 CV% 

LOD  1,5 19,9% 

LOQ 2,0 12,2% 
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Figura 11. Linearidade do método de detecção de THC-COOH (faixa de 
concentração: 2 a 170 ng.mL-1). 

 

 

 Na faixa de concentração da curva de calibração (2 a 170 ng.mL-1), foi 

apresentado o fenômeno de heteroscedasticidade, provavelmente devido à 

ampla faixa de concentração considerada no estudo da linearidade. Portanto, 

os métodos de regressão linear dos mínimos quadrados comuns poderiam 

resultar em grandes erros no cálculo das concentrações, especialmente em 

valores menores. Usando os mínimos quadrados ponderados de regressão 

linear, a soma do percentual de erro relativo ao longo de todo o intervalo 

indicado de "melhor ajuste", na avaliação da eficácia do factor de ponderação 

utilizada é 1/x2 e assim a equação da regressão linear foi y= 0,0329x+ 0,0298 e 

r2= 0,9993. 

 

 

5.1.3.3 Precisão intra e inter-ensaio 

 

  As precisões intra e inter-ensaio foram avaliadas por meio da 

determinação do coeficiente de variação (CV%) das áreas relativas (razão 

entre área absoluta do analito e a área absoluta do padrão interno) exibido 

entre as replicatas (n=6) preparadas a uma mesma concentração em três dias.  

Os resultados de precisão intra e inter-ensaio do método foram satisfatórios, 

uma vez que nas concentrações baixas os coeficientes de variação foram 
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menores que 20% e nas concentrações médias e altas mantiveram-se abaixo 

de 15%. Os resultados estão apresentados na Tabela 5.  

 

 

Tabela 5. Coeficientes de variação (CV%) correspondente às precisões intra e inter-
ensaio obtidos com a aplicação do método proposto para determinação de THC-
COOH em urina. 

Controles Precisão intra-ensaio Precisão inter-ensaio 

CB1 9,3% 7,1% 

CM2 8,2% 7,6% 

CA3 5,2% 12,9% 
1Controle Baixo (6 ng.mL-1); 2Controle Médio (71 ng.mL-1); 3Controle Alto (136 

ng.mL-1) 

 

 

5.1.3.4 Exatidão 

 

 O ensaio de exatidão foi realizado utilizando três diferentes 

concentrações, baixa, média e alta, com 6 determinações por concentração em 

em três dias consecutivos. Os resultados estão apresentados na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Exatidão do método proposto para determinação de THC-COOH em urina. 

 

 

 

 

 1º DIA 2º DIA 3º DIA 

CB1 84,5% 81,1% 82,2% 

CM2 92,2% 96,0% 99,4% 

CA3 92,0% 91,1% 102,9% 
1Controle Baixo (6 ng.mL-1); 2Controle Médio (71 ng.mL-1); 3Controle Alto (136 

ng.mL-1) 
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5.1.3.5 Recuperação absoluta 

 

 O estudo da recuperação do método foi realizada em 5 replicatas para 

cada concentração. Os valores encontrados estão detalhados na Tabela 7. 

 

 

Tabela 7. Valores da recuperação do método de determinação de THC-COOH. 

 

 

 O método de extração apresentou uma recuperação média e os índices 

mantiveram-se entre 57 e 77%. De acordo com a UNODC (2009), a 

recuperação do método não precisa ser 100%. Admitem-se valores menores 

desde que o método seja preciso e exato, e os limites de detecção e 

quantificação sejam apropriados para o objetivo proposto. De acordo com os 

itens 5.1.3.1, 5.1.3.3 e 5.1.3.4, os limites são coerentes e o método é preciso e 

exato. 

 

 

5.1.3.6 Estudo da estabilidade do analito na matriz 

 

 O estudo de estabilidade do THC-COOH em urina foi realizado a curto 

prazo (7 dias) à 37 ºC, condições que podem ser encontrados em algumas 

situações extremas de transporte da amostra. Em cada dia foi realizada a 

análise em 3 replicatas da urina que estava armazenada à 37 ºC, e o valor da 

concentração do analito foi comparado com o resultado da análise de uma 

amostra de urina com o mesmo analito armazenada à -20 ºC, considerada com 

uma concentração do analito de 100%. 

ANALITO 

Recuperação % 

CB1 CM2 CA3 

THC-COOH 57,9 64,7 77,2 

1Controle Baixo (6 ng.mL-1); 2Controle Médio (71 ng.mL-1); 3Controle Alto (136 

ng.mL-1) 
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 Foram encontradas variações estatisticamente significativas na 

concentração do analito na urina durante o período de armazenamento. O 

comportamento do analito na amostra ao longo do tempo estudado está 

demonstrado na Figura 12. De acordo com estes resultados, verificou-se uma 

diminuição significativa na concentração do analito após o 5º dia de estocagem 

(maior que 25%), portanto o ensaio de amostras de urina para análise de 

canabinóides que está armazenada a mais de 5 dias pode não reportar 

resultados confiáveis. 

 

 
 

Figura 12. Resultados do estudo de estabilidade a curto prazo do THC-COOH. Valor 
médio da concentração (n = 3) obtida durante 7 dias de armazenamento a 37 ºC. 

 

 

5.1.4 Cálculo da incerteza de medição 

 

 Após validado, o método para determinação de THC-COOH, descrito no 

item 4.2.1.1, foi aplicado em uma amostra de urina de referência (SRM1507b - 

NIST), com dois níveis de concentração 1507b-1 (11,7 ng.mL-1) e 1507b-2 

(24,1 ng.mL-1), e o valor da incerteza foi calculado para estas amostras.  Os 

cálculos descritos a seguir são referentes ao nível 1507b-2.  A incerteza do 

nível 1507b-1 foi calculada de forma semelhante. 

Na Figura 13 e Figura 14 encontram-se, respectivamente, os 

cromatogramas e espectros de massas obtido com a análise da amostra da 

urina de referência (SRM1507b - NIST), obtida do National Institute of 

Standards & Technology.  
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Figura 13. Cromatogramas obtidos com a aplicação do método de LPME/GC-MS em 
amostras de urina. SRM1507b-0 (controle negativo); Controle positivo (referente a 
uma urina adicionada com 15 ng.mL-1 de THC-COOH); SRM1507b-1 (urina de 
referência contendo 13,2 ng.mL-1); SRM1507b-2 (urina de referência contendo 24,8 
ng.mL-1). Em todas as amostras foram adicionados padrão interno (THC-COOH-d3) na 
concentração de 15 ng.mL-1. 
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Figura 14. Espectro de massas do THC-COOH derivatizado com BSTFA. Íon 
quantificador do THC-COOH (371); Íons qualificadores (473,488). Íon quantificador do 
THC-COOH-d3 (374); Íons qualificadores (476,491). 

 

 

5.1.4.1 Identificação das fontes de incerteza 

 

 Para melhor visualização das principais fontes de incerteza que 

influenciam no método de determinação de THC-COOH em urina, foi 

construído o diagrama de Ishikawa, onde foram inseridas as váriáveis mais 

significativas para a estimativa da incerteza de medição. 
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Figura 15. Diagrama de Ishikawa expandido, onde foram inseridas as principais fontes 
que contribuem para a incerteza do método de determinação de THC-COOH em urina. 
Co (concentração de THC-COOH). 

 

 

5.1.4.2 Expressão da função matemática das grandezas de entrada 

 

 

 A expressão da concentração de THC-COOH em uma amostra de urina 

é:  

    -      
  

 
 (       )  

 Onde Co é a concentração do analito em uma amostra e V é o volume 

de amostra. Como a precisão e exatidão são consideradas grandes fontes de 

incerteza em métodos quantitativos, elas devem entrar na equação expandida 

descrita a seguir: 

 

           
  

 
      (       )  

Onde, Co: Concentração de THC-COOH encontrado na amostra de urina 
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V: Volume de amostra 

P: Precisão do método 

A: Acurácia 

 

 

5.1.4.3 Avaliação da incerteza padrão (u) de cada estimativa de entrada 

 

 Incerteza da precisão (uPrec) 

 

 A incerteza da precisão foi calculada pela razão entre o desvio padrão 

combinado (sp) e a raiz quadradada do número de medidas independentes 

(m): 

      
  

√ 
     sendo sp calculado por:      √

∑      

∑  
 

Onde vi é o grau de liberdade de cada análise, e si é o desvio padrão de cada 

análise. Como a concentração de THC-COOH encontrado na amostra de urina 

de referência foi de 24,8 ng.mL-1, a incerteza da precisão (uPrec) foi então 

calculada usando o desvio padrão do controle baixo encontrado no ensaio de 

precisão, sendo a concentração de 6 ng.ml-1, que é o controle mais próximo ao 

resultado da concentração da amostra. Na Tabela 8 estão os resultados da 

precisão do método. 

 

    √
  (      )    (      )     (      ) 

 
                 

 

Então,       
  

√ 
    

      

√ 
                

 

A incerteza relativa da precisão (urPrec) é dada por: 
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Tabela 8. Resumo dos resultados da precisão do método para o cálculo da incerteza 
de medição de THC-COOH. 

Analito Concentração 

do controle – 

CB1 (ng.mL-1) 

Desvio 

padrão 

Graus de 

liberdade 

uPrec* urPrec** 

THC-

COOH 
6 

0,0156 2 

0,0199 0,0033 0,0175 2 

0,0548 2 

* uPrec: Incerteza da precisão; **urPrec: Incerteza relativa da precisão; CB1 – Controle 
baixo 
 

 

 Incerteza da concentração de THC-COOH (uCo) 

  

 As principais váriavéis que influenciam na incerteza da concentração são 

a incerteza da diluição do padrão e da diluição do padrão interno, a incerteza 

da curva de calibração e a incerteza da micropipeta de 20 µL, utilizada na curva 

de calibração, portanto cada uma dessas fontes de entrada foram calculadas 

separadamente. 

 

 

     √                         

Onde: 

uDPD: Incerteza da diluição do padrão 

uDPI: Incerteza da diluição do padrão interno 

uCur: Incerteza da curva de calibração 

u20: Incerteza da micropipeta de 20 µL 

 

- Cálculo da incerteza da diluição do padrão (uDPD) 

 

     √(
     

      
)
 

 (
    

      
)
 

  (
     

      
)
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Sendo: 

uPPD: incerteza do padrão 

u200: incerteza da micropipeta de 200 µL 

u1000: incerteza da micropipeta de 1000 µL 

Se, 

       
             

 
         

    

 
              

       
             

 
            

      

 
           

        
             

 
         

     

 
          

 

Então,  

     √(
    

    
)
 

 (
      

   
)
 

  (
     

    
)
 

             

 

- Cálculo da incerteza da diluição do padrão interno (uDPI) 

 

     √(
     

      
)
 

 (
    

      
)
 

  (
    

      
)
 

 

 

Sendo: 

uPPI: incerteza do padrão interno 

u100: incerteza da micropipeta de 100 µL 

u1000: incerteza da micropipeta de 1000 µL 

 

Se: 
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Então,  

     √(
    

    
)
 

 (
      

   
)
 

  (
     

    
)
 

 

            

 

- Cálculo da incerteza da curva de calibração (uCur) 

A equação da curva foi igual a:                  

Assim, para se calcular a incerteza da curva temos: 

      
 

 
√
 

 
 
 

 
 
(    ̅) 

   
 

 

Onde S é o desvio padrão residual, a é a inclinação da reta, p é o número de 

medidas para determinar Co, n é o número total de medidas da curva de 

calibração, Co é a concentração de THC na amostra teste,     é cada 

concentração da curva de calibração,  ̅ é a média das concentrações da curva 

de calibração e Sxx a soma dos quadrados dos resíduos. 

Com o desvio padrão residual dado por:  

 

   
∑  ,   (      )-

 

   
             

 

E, 

     ∑  (    ̅)
            

 

Então,  

      
 

 
√
 

 
 
 

 
 
(    ̅) 
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A incerteza relativa da curva de calibração é calculada por: 

 

      
     

  
    

      

    
           

- Cálculo da incerteza da micropipeta de 20 µL (u20) 

 

      
             

 
       

      

 
                 

 

Assim, a incerteza da concentração uCo será:  

     √                          

     √(      )  (      )   (      )   (       )  

            

 

 Incerteza do volume de urina (uV) 

 

 A única variável significativa na incerteza do volume de urina é a pipeta 

utilizada, portanto o cálculo foi baseado na incerteza desta micropipeta, que é 

dado pelo laudo de calibração, sendo U certificado a incerteza expandida e K o 

fator de abrangência. 

 

              
             

 
        

     

 
              

 

 A incerteza relativa do volume (urV) é a razão da incerteza padrão pelo 

volume de urina utilizado. 

 

     
       

 
          

      

 
             

 

 Incerteza da Acurácia (uAc)  

 

       √(
   
   

)
 

 (
    

    
)
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Sendo,  

    
   

    
⁄  

Onde, Ac é a acurácia do método, calculada pela razão entre o valor da 

concentração na amostra (Cam) e a concentração reportada no certificado da 

análise da amostra de referência (Cref). sam é o desvio padrão da concentração 

da amostra, uref é a incerteza reportada no certificado de análise, que está na 

forma de incerteza expandida, para transforma-la em incerteza combinada, o 

valor do certificado foi dividido pelo fator de abrangência (k), então a uref  foi 

igual a 0,47. 

 

Assim, 

             ⁄       

         √(
     

    
)
 

 (
    

    
)
 

 

           

 

Para avaliar se o erro do método é significativo, calculamos o valor de t.  

   |
    

   
| 

 

   |
      

      
|       

 

 Se o valor de t for maior que o fator de abrangência (k) usado para 

calcular a incerteza expandida, então deve-se assumir que o erro existe e 

aplicar um fator de correção para os resultados da análise. Em nosso estudo o 

valor de t encontrado foi 1,48 e o fator de abrangência utilizado foi k=2, então 

não há necessidade de usarmos um fator de correção. No entanto, é 

necessário incluir a incerteza da acurácia no cálculo da incerteza combinada. 
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5.1.4.4 Determinação da incerteza padrão combinada (  ) 

 

              √                       

                  √(      )  (      )   (      )   (      )  

                          

 

 

5.1.4.5 Cálculo dos graus de liberdade efetivo (Veff) 

 

 De acordo com os guias para expressão da incerteza de medição, é 

recomendado um fator de abrangência K=2 para um nível de confiança de 95% 

quando os graus de liberdade forem maiores que 100. Em nosso estudo, o 

grau de liberdade encontrado foi 13,06 x 106 pela equação de Welch-

Satterthwaite. Então, K=2 foi aceito para o cálculo da incerteza expandida para 

THC-COOH, com nível de confiança de 95%. 

 

      
  
 

∑
  ( ) 

  
 
   

               

 

 

5.1.4.6 Determinação da incerteza expandida (U) 

 

                            
   

 

 Assim, a concentração de THC-COOH na amostra de urina SRM1507b-

2 com sua incerteza expandida foi de 24,8 ± 2,4 ng.ml-1.  

 

 

 Na Figura 16 estão descritas as contribuições das principais fontes de 

entrada para a incerteza final do método de detecção de THC-COOH. Entre 

essas fontes estão a concentração do analito, o volume de urina, a precisão e a 
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exatidão do método. As fontes de entrada foram determinadas avaliando-se o 

processo e verificando quais eram os fatores estatisticamente significativos 

para o cálculo da incerteza. Fontes de entrada como temperatura do banho de 

aquecimento, temperatura de derivatização e incerteza do equipamento de 

cromatografia gasosa foram desconsideradas, pois foi realizado testes em três 

replicatas e de acordo com os desvios padrões encontrados verificou-se que 

essas fontes não tinham influência significativa para o cálculo da incerteza final. 

 

 
 

Figura 16. Contribuição de diferentes fontes de entrada no cálculo da incerteza padrão 
combinada para o método de detecção de THC-COOH em urina. 
 

 

O resultado da análise da amostra de urina de referencia (SRM1507b - 

NIST) com sua incerteza expandida, determinada pelo método proposto neste 

trabalho foi de 24,8 ± 2,4 ng.ml-1. Este resultado está de acordo com o 

certificado da análise desta amostra de referência (24,1 ± 1,3 ng.ml-1). Vale 

ressaltar que,  a incerteza de medição é associada a um valor estabelecido 

quantitativamente através de determinado método. Qualquer modificação deste 

valor resulta em uma modificação da incerteza associada à medição. 

 Em um esforço para harmonizar a expressão dos resultados entre os 

laboratórios de análises toxicológicas, a World Anti-Doping Agency (WADA) 

(2010), tem definido um valor máximo de incertezas combinadas (uc) para os 

valores de cut off dos compostos e calculado um limite de decisão (DL) que 

deve ser usado  ao se reportar um resultado. Este DL é a soma entre o valor do 
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cut off e uma margem de erro, que é baseada no valor máximo aceitável de 

incerteza padrão combinada (uc max) multiplicado por um fator de abrangência 

(K) igual a 2, para um nível se confiança de 95%. No caso do THC-COOH, uma 

amostra de urina pode ser classificada como "positiva" se a concentração do 

analito na urina exceder o DL que é 18 ng.ml-1.  A WADA estipula ainda um 

limite máximo de 10% do valor de cut off do analito, para a incerteza 

combinada aceitável em testes anti-doping. Consequentemente, a incerteza 

combinada (uc) de qualquer metodologia utilizada deve ser inferior à uc max de 

1,5 ng.ml-1. Em nosso estudo a incerteza combinada encontrada foi de 1,2 

ng.ml-1, o que representa 8%, valor aceitável de acordo com os parâmetros da 

WADA. Portanto, o método de LPME desenvolvido para quantificar THC-COOH 

em urina é adequado e os resultados gerados possuem qualidade e 

confiabilidade. 

  O mesmo método proposto para determinação de THC-COOH foi ainda 

aplicado na amostra de urina de referência (SRM1507b - NIST) com nível de 

concentração baixa (11,7 ± 1,4 ng.mL-1), obtida do National Institute of 

Standards & Technology. A incerteza foi estimada pelo mesmo procedimento 

descrito anteriormente e o valor encontrado para esta amostra foi 13,2 ± 1,8 

ng.mL-1, que representa uma uc de 6%, resultado que também está de acordo 

com os parâmetros adotados. 

 

 

5.2 Resultados das análises de anfetaminas em urina 

 

5.2.1 Método de extração 

 

 A microextração em fase líquida também se mostrou eficiente na 

extração das anfetaminas. Esta técnica apresenta vantagens em relação à 

outros métodos utilizados para quantificação de anfetaminas utilizando 

membranas, pois o baixo custo das unidades de extração (fibras) possibilita o 

seu uso uma única vez, evitando os problemas de “carry-over”. Além disso, 

nenhum aparato específico é necessário para implatação da LPME.  
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5.2.2 Resultados da otimização do método 

 

No processo de otimização do método, uma maior eficiência na extração 

dos três analitos de interesse é alcançada quando se utiliza éter diexílico no 

condicionamento das fibras como mostrado na Figura 17. Este solvente tem 

mostrado excelentes resultados para inúmeras aplicações, como foi 

demonstrado também neste trabalho na extração de THC-COOH. Todo o 

processo de extração foi realizado à temperatura ambiente, evitando assim, 

formação de bolhas e evaporação do solvente orgânico impregnado nas fibras. 

A agitação da amostra foi realizada com agitador orbital a 1200 rpm.  

 

 
 

Figura 17. Avaliação do tipo de solvente utilizado no condicionamento da fibra 
utilizada na extração das anfetaminas pela técnica de LPME. 
 
 

De acordo com o planejamento fatorial utilizando o delineamento Box-

Behnken através do programa Design Expert® 8.0, foram realizados 17 

experimentos com 5 pontos centrais. As variáveis testadas foram a molaridade 

da fase doadora (NaOH 1,0 e 2,0 mol.L-1), tempo de agitação (30 e 60 minutos) 

e molaridade da fase aceptora (HCl 0,01 e 0,1 mol.L-1). As respostas foram 

obtidas analisando a área absolta dos analitos e de acordo com a análise da 

superfície de resposta (Figura 18) uma melhor condição para a extração dos 

analitos é obtida quando se utiliza NaOH 1,0 mol.L-1  para basificar a fase 

doadora (urina) e HCl 0,01 mol.L-1 como fase aceptora e 60 minutos de 

extração. As análises da superfície de resposta foram geradas mantendo-se 
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constante 60 minutos de tempo de agitação, visto que este foi o melhor tempo 

observado nas respostas.  

 

 

 

 
 

Figura 18. Análise de superfície para otimização do método de extração da 
anfetamina (A) e da metanfetamina (B) pela técnica de LPME/GC-MS.  
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5.2.3 Resultados da validação do método 

 

5.2.3.1 Limites de detecção e quantificação 

 

Os limites de detecção e quantificação da anfetamina foram 10 ng.ml-1 e 

20 ng.ml-1 respectivamente. E para a metanfetamina o LOD e LOQ encontrados 

foi 20 ng.ml-1. Esses valores são adequados com o objetivo pretendido, pois se 

encontram significativamente abaixo do valor de cut off recomendados pelo 

Department of Health and Human Services para confirmação de anfetaminas 

em urina (500 ng.mL-1) (MOFFAT, et al., 2011).  

 Os limites de quantificação e detecção determinado em nosso trabalho 

estão de acordo com os valores reportados em publicações recentes que 

utilizam as técnicas de GC-MS e LC-MS (PELLEGRINI, et al., 2002, SAITO, et 

al., 2007; XIONG, et al., 2010; FERNÁNDEZ, et al., 2010). 

 

 

5.2.3.2 Linearidade 

 

A linearidade foi determinada utilizando amostras de urina negativas 

adicionadas de padrão em seis diferentes concentrações, dentro da faixa de 

trabalho de 20 a 1400 ng.mL-1 para os dois analitos estudados (Figura 19 e 

Figura 20). A análise foi realizada em seis replicatas para cada concentração. 

Foi obtido um valor de coeficiente de determinação (r2) maior que 0,99, para os 

dois analitos estudados. O método foi considerado linear e os paramêtros 

avaliados estavam de acordo com os critérios de aceitação da ANVISA (2003), 

que estipula um desvio menor ou igual a 20% em relação à concentração para 

o LOQ, desvio menor ou igual a 15% em relação às outras concentrações da 

curva de calibração e o coeficiente de correlação linear igual ou superior a 

0,98. 
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Figura 19. Estudo da linearidade da anfetamina em urina (y=0,0018x + 0,1653; r2 = 
0,9975). 

 

 

Figura 20. Estudo da linearidade da metanfetamina em urina (y=0,02x - 0,0564; r2 = 
0,9949). 

 

 

5.2.3.3 Precisão intra e inter-ensaio 

 

  As precisões intra e inter-ensaio foram avaliadas por meio da 

determinação do coeficiente de variação (CV%) das áreas relativas (razão 

entre área absoluta do analito e a área absoluta do padrão interno) exibido 

entre as replicatas (n=6) preparadas a uma mesma concentração em três dias 

consecutivos. Os resultados estão apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 9. Coeficiente de variação (CV%) correspondente às precisões intra e inter-
ensaio obtidos com a aplicação do método proposto para determinação de 
anfetaminas em urina. 

 Precisão intra-dia (CV%) Precisão interdia (CV%) 

 CB1 CM2 CA3 CB1 CM2 CA3 

Anfetamina 12,3 5,6 3,0 19,2 4,1 1,9 

Metanfetamina 10,7 5,0 5,6 8,4 11,4 4,7 
1Controle Baixo (60 ng.mL-1); 2Controle Médio (590 ng.mL-1); 3Controle Alto (1120 

ng.mL-1) 

 

 

 Kumazawa et al. (2007) e Chung et al. (2008) reportaram valores de 

precisão para métodos de determinação de anfetaminas em urina, semelhantes 

ao encontrados em nosso trabalho. No entanto, a técnica utilizada (SPE) nos 

estudos citados consomem grande quantidade de solvente, o que não foi 

verificado na técnica desenvolvida em nosso trabalho. 

 

 

5.2.3.4 Exatidão 

  

 O ensaio de exatidão foi realizado utilizando três diferentes 

concentrações, baixa, média e alta, com seis replicatas por concentração, em 

três dias consecutivos. Os valores encontrados estão de acordo com as 

normas adotadas para validação de métodos (ANVISA, 2003; UNODC, 2009) e 

com publicações recentes (KUMAZAWA, et al., 2007; HE, et al., 2009; SAITO, 

et al., 2007; XIONG, et al., 2010; FERNÁNDEZ, et al., 2010). Os resultados da 

exatidão do método desenvolvido neste trabalho estão apresentados na Tabela 

10. 
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Tabela 10. Exatidão do método proposto para determinação de anfetaminas em urina. 

 Exatidão (%) 

 Anfetamina Metanfetamina 

1 DIA 

CB1 93,8 89,6 

CM2 96,0 103,6 

CA3 108,2 97,3 

2 DIA 

CB1 81,9 88,9 

CM2 99,7 92,9 

CA3 107,6 100,7 

3 DIA 

CB1 105,5 115,6 

CM2 106,5 93,2 

CA3 111,2 100,6 
1Controle Baixo (60 ng.mL-1); 2Controle Médio (590 ng.mL-1); 3Controle Alto (1120 

ng.mL-1) 

 

 

5.2.3.5 Recuperação absoluta 

 

O estudo da recuperação do método foi realizada em 5 replicatas para 

cada concentração. Os valores encontrados estão detalhados na Tabela 11. 

 

 

Tabela 11. Valores da recuperação obtidos com o método proposto para determinação 
de anfetaminas em urina. 

Analito 
Recuperação % 

CB1 CM2 CA3 

Anfetamina 59,9 70,2 61,0 

Metanfetamina 50,9 76,0 66,2 

1Controle Baixo (60 ng.mL-1); 2Controle Médio (590 ng.mL-1); 3Controle Alto (1120 
ng.mL-1) 

 



98 
 

 O método para extração das anfetaminas apresentou uma recuperação 

média. No entanto, este resultado pode ser considerado bom porque 

recuperações superiores a 80% são raros na técnica de LPME (PEDERSEN-

BJERGAARD & RASMUSSEN, 2008).  

 

 

5.2.3.6 Estudo da estabilidade do analito na matriz 

 

A estabilidade dos derivados da anfetamina é bem reportada na 

literatura, sendo estudada tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Com este 

embasamento científico, não houve a necessidade de se realizar neste trabalho 

o estudo de estabilidade do analito. Jimenez e colaboradores (2006) estudaram 

a estabilidade a longo prazo de amostras armazenadas a 4 ºC e -20 ºC para 1, 

2, 3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses, e a estabilidade de curto prazo em amostras 

armazenadas a 37 ºC em 3 e 7 dias. A estabilidade dos analitos depois de 

passar por três ciclos de congelamento (a 20 ºC) e descongelamento (à 

temperatura ambiente) também foi avaliada. Os resultados obtidos para 

anfetaminas e metanfetaminas em amostras de urina armazenadas a -20 ºC no 

estudo de Jimenez condiz com aqueles de Moody e colaboradores (1999) que 

não verificaram mudanças significativas na concentração dos analitos por até 

17 meses. Hughes e colaboradores (1991) relatou a estabilidade da anfetamina 

e metanfetamina em amostras de urina armazenadas a 4 ºC durante 6 meses. 

Dugan e colaboradores (1994) estudaram a estabilidade em amostras 

armazenadas por um ano a 20 ºC. Referente ao estudo de estabilidade a curto 

prazo, os resultados de Jimenez e colaboradores (2006) mostram que todos os 

analitos estudados são estáveis quando mantidos à 37 ºC por 7 dias. 

 

 

5.2.3.7 Validação da diluição das amostras 

 

 Geralmente as concentrações das amostras enviadas para análise 

encontram-se acima da faixa de concentração definida para o estudo de 

linearidade, que foi estipulada até 1400 ng.mL-1 devido a necessidade de se 

economizar padrões analíticos, portanto foi necessário o estudo para validar a 



99 
 

diluição das amostras de urina. O estudo foi realizado analisando-se amostras 

de urina, em três replicatas, nas concentrações de 3000 e 6000 ng.mL-1, as 

amostras foram então diluídas dez vezes e quantificada através de uma curva 

de calibração preparada no mesmo dia que a amostra. Os resultados 

encontrados foram satisfatórios. 

 

 

5.2.4 Cálculo da incerteza de medição 

  

 Após validado, o método para determinação de anfetaminas foi aplicado 

em 10 amostras de urinas consideradas positivas para anfetaminas no ensaio 

imunoenzimático e a incerteza de medição foi estimada para cada amostra. 

Essas amostras foram obtidas no Laboratório de Análises Toxicológicas da 

Universidade de São Paulo (LAT-USP).  

 A incerteza de medição foi calculada baseada nas mesmas equações do 

cálculo do THC-COOH, com algumas modificações referentes aos valores de 

validação e padrões utilizados.  

Na Figura 21 e na Figura 22 são ilustrados os cromatogramas obtidos 

com a análise de uma amostra de urina contendo anfetamina obtidas do LAT-

USP. A amostra analisada apresentou resultado negativo para metanfetamina. 
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Figura 21. Cromatogramas obtidos com a aplicação do método de LPME/GC-MS para 
determinação de anfetaminas em amostras de urina. Controle negativo; Controle 
positivo (referente a uma urina adicionada com 500 ng.mL-1 de anfetamina); Amostra 
01 (amostra de urina contendo 666,4 ng.mL-1); Amostra 02 (amostra de urina contendo 
1286,9 ng.mL-1). Em todas as amostras foi adicionado padrão interno na concentração 
de 500 ng.mL-1. 
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Figura 22. Cromatogramas obtidos com a aplicação do método de LPME/GC-MS para 
determinação de metanfetamina em amostras de urina. Controle positivo (referente a 
uma urina adicionada com 500 ng.mL-1 de metanfetamina); Controle negativo (urina 
isenta do analito). Em todas as amostras foram adicionados padrão interno na 
concentração de 500 ng.mL-1. 
 

 

 Na Figura 23 e na Figura 24 encontram-se os espectros de massas de 

cada uma das anfetaminas após a derivatização com ATFA. 

 

A 



102 
 

 

Figura 23. Espectro de massas da anfetamina derivatizada com ATFA. Íons utilizados 
na identificação do analito: Íon quantificador da anfetamina (118); Íons qualificadores 
(91, 140). Íon quantificador da anfetamina-d5 (123), Íon qualificador (96,140). 

 

 

 

  
 

 

 
 

Figura 24. Espectro de massas da metanfetamina derivatizada com ATFA. Íons 
utilizados na identificação do analito: Íon quantificador da metanfetamina (154); Íons 
qualificadores (110, 118). Íon quantificador da metanfetamina-d5 (158), Íon qualificador 
(122). 
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5.2.4.1 Identificação das fontes de incerteza 

 

 

Figura 25. Diagrama de Ishikawa expandido, onde são inseridas as principais fontes 
que contribuem para a incerteza do método de determinação de anfetamina em urina. 
Co (concentração de anfetamina). 
 

 

5.2.4.2 Expressão da função matemática das grandezas de entrada 

 

   
  

 
      

Onde, C: Incerteza da concentração de anfetamina 

Co: Concentração de anfetamina 

V: Volume da amostra 

P: Precisão 

A: Acurácia 
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5.2.4.3 Avaliação da incerteza padrão (u) de cada estimativa de entrada 

 

 Incerteza da precisão (urPrec) 

      
  

√ 
      

Sendo sp calculado por: 

    √
∑      

∑  
           

Onde m é o número de medidas independentes, vi é o grau de liberdade de 

cada amostra, e si é o desvio padrão de cada amostra. A incerteza da precisão 

(uPrec) foi calculada usando o desvio padrão do controle médio encontrado no 

ensaio de precisão, sendo a concentração de 590 ng.mL-1.  

      
      

√ 
               

 

urPrec é calculado por: 

        
     

                        
    

      

   
          

 

 Incerteza da concentração de metanfetamina (uCo) 

 

     √                   

Onde: 

DPD: Diluição do padrão 

DPI: Diluição do padrão interno 

uCur: Incerteza da curva de calibração 

 

     √(
     

      
)
 

 (
    

      
)
 

  (
     

      
)
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Sendo: 

PPD: Incerteza do padrão 

u200:Iincerteza da micropipeta de 200 µL 

u1000: Incerteza da micropipeta de 1000 µL 

 

     √(
     

     
)
 

 (
      

   
)
 

  (
     

    
)
 

                 

 

A Incerteza da preparação da solução de padrão interno (anfetamina d5) 

10 µg.mL-1 é calculada a seguir. 

     √(
     

      
)
 

 (
    

      
)
 

  (
     

      
)
 

  

     √(
     

     
)
 

 (
      

   
)
 

 (
     

    
)
 

 

            

 

-Cálculo da incerteza da curva de calibração 

A equação da curva foi igual a:                  

Assim, para se calcular a incerteza da curva temos: 

      
 

 
√
 

 
 
 

 
 
(    ̅) 

   
 

Com o desvio padrão residual,  

   ∑ 
,  (     )- 

   
                

 

     ∑  (    ̅)             
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Onde S é o desvio padrão residual, a é a inclinação da reta, p é o 

número de medidas para determinar Co, n é o número total de medidas da 

curva de calibração, Co é a concentração de THC na amostra teste,    é cada 

concentração da curva de calibração,  ̅ é a média das concentrações da curva 

de calibração e Sxx a soma dos quadrados dos resíduos. 

 

Então,  

      
 

 
√
 

 
 
 

 
 
(    ̅) 

   
            

 

E, assim: 

 

      
     

  
    

       

     
           

 

Assim, a incerteza da concentração uCo será: 

     √                    

     √(      )  (      )   (      )  

            

 

 Incerteza do volume de urina (uV) 

 

                   
     

 
            

 

    
       

 
         

     

 
         

 

 

 Incerteza da Acurácia (uAc) 

 

 De acordo com Barwick e Ellison (2000), há várias possibilidades para 

estimar a incerteza relativa à acurácia do método, incluindo a análise de 
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materiais de referência certificados (como demonstrado no cálculo da incerteza 

do THC-COOH e da anfetamina), fortificação (spiking) e comparação com um 

método de referência. Uma vez que não conseguimos obter urina de referência 

para quantificar este analito, a uAc foi calculada utilizando a fórmula da 

fortificação da amostra, como descrito a seguir. 

 

       √(
         
 

           
)  (

             
             

)
 

 

 

Onde, Ac nesta equação, se refer ao valor da recuperação do método na 

concentração média (590 ng.mL-1), sextraído e Cextraído, é o desvio e a 

concentração obtida do analito que passou pelo processo de extração 

respectivamente, n é o número de medições realizadas, snão-extraído e Cnão-extraído, 

é o desvio e a concentração do analito que foi adicionada após a extração. 

Então, 

           √(
       

       
)  (

      

   
)
 

        

 

5.2.4.4 Determinação da incerteza padrão combinada (  ) 

 

                √                       

                  √(      )  (      )  (      )  (      )  

                   

 

5.2.4.5 Determinação da incerteza expandida (U) 

 

 De acordo com os guias para expressão da incerteza de medição, é 

recomendado um fator de abrangência K=2 para um nível de confiança de 95% 

quando os graus de liberdade forem maiores que 100. Em nosso estudo, o 

grau de liberdade encontrado foi 6,78 x 1012 pela equação de Welch-
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Satterthwaite. Então, K=2 foi aceito para o cálculo da incerteza expandida para 

metanfetamina, com nível de confiança de 95%. 

 

                               

 

 Portanto, a concentração de anfetamina na amostra de urina com sua 

incerteza expandida foi de 666,4 ± 20,8 ng.ml-1. A principal fonte de entrada na 

contribuição de incerteza combinada para este método foi a concentração do 

analito, como ilustrado na Figura 26. 

 Considerando o cut off para confirmação de anfetaminas na urina 

estipulado pela DHHS (500 ng.mL-1) estipulamos que o valor máximo para a 

incerteza combinada (ucmax) seja até 10% do cut off, assim a incerteza 

combinada do método deve estar abaixo de 50 ng.mL-1, e a uc encontrada em 

nosso estudo para a amostra testada foi de 10,4 ng.mL-1, valor correspondente 

a 2,1%. Assim, o método para determinação de anfetaminas foi eficaz na 

extração de anfetaminas na urina e o resultado gerado apresenta confiabilidade 

e qualidade. 

 

 

Figura 26.Contribuição de diferentes fontes de entrada no cálculo da incerteza padrão 
combinada para o método de detecção de anfetamina em urina. 
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O mesmo método proposto para determinação de anfetamina foi ainda 

aplicado em outras amostras de urina. A incerteza foi estimada pelo mesmo 

procedimento descrito anteriormente e o valor encontrado para estas amostras 

são descritos na Tabela 12. Os valores de incerteza combinada encontrados 

manteve-se entre 2,1% e 5,2%. Esses resultados estão de acordo com os 

parâmetros adotados.  

 

Tabela 12. Resultados do cálculo da incerteza de medição em amostras de urina 
contendo anfetaminas. 

 
Concentração 

detectada 

Incerteza  

Expandida 

Urina 01 666,4 20,8 

Urina 02 1286,9 25,2 

Urina 03 1309,4 25,5 

Urina 04 2006,6 36,6 

Urina 05 2303,6 42,2 

Urina 06 2474,4 45,6 

Urina 07 1777,4 32,6 

Urina 08 837,5 21,2 

Urina 09 2771,3 51,5 

Urina 10 2323 42,6 
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5.3 Resultados das análises de benzoilecgonina em urina 

 

5.3.1 Método de extração 

 

 Nos últimos anos, a extração em fase sólida tem sido a técnica de 

escolha para a análise de benzoilecgonina. Vários estudos reportam a 

utilização desta técnica para extração do analito em matrizes como urina, 

cabelo, placenta e sangue (JOYA, et al., 2010; MARCHEI, et al., 2008; 

ALVEAR, et al., 2014; MOORE, et al., 2007; IMBERT, et al., 2014). Extratos 

limpos, boa recuperação e rapidez no processo de detecção foram relatados 

após o uso de SPE, o que foi confirmado em nosso trabalho. 

 O volume de urina geralmente utilizado para o método de SPE é de 2,5 

mL, tentamos reduzir este volume, mas não obtivemos boas respostas. 

Decidimos então validar o método e verificar se os resultados seriam coerentes 

com o objetivo pretendido.   

O método para determinação de benzoilecgonina em urina foi validado 

de acordo com guias nacionais e internacionais de validação de métodos, 

estabelecendo-se os parâmetros de limite de detecção, limite de quantificação, 

linearidade, precisão intra e inter-ensaio e estabilidade dos analitos na amostra 

de interesse (EURACHEM/CITAC, 2000; UNODC, 2009). 

 

 

5.3.2 Resultados da validação do método 

 

5.3.2.1 Limites de detecção e quantificação 

 

 O limite de detecção e quantificação foi determinado pelo método 

empírico, que consiste na análise de uma série de amostras branco de urina 

(n= 6) fortificadas com quantidades decrescentes dos analitos. O LOD se 

manteve em 5 ng.mL-1 enquanto o limite de quantificação medido foi de 7,5 

ng.mL-1 (Tabela 13). Os limites obtidos são coerentes com o método 

pretendido, uma vez que se encontram significativamente abaixo do valor de 

cut off para a benzoilecgonina (150 ng.mL-1).  
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Tabela 13. Valores de limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) para o 
método de extração de benzoilecgonina. 

 

 

5.3.2.2 Linearidade 

 

 A curva de linearidade foi construída utilizando amostras de urina 

negativas adicionadas de padrão nas concentrações dentro da faixa de 

trabalho de 7,5 a 3200 ng.mL-1 de urina, como mostrado na Figura 27. O 

ensaio foi realizado em seis replicatas para cada concentração. Obteve-se um 

valor de coeficiente de determinação (r2) maior que 0,99, o que nos permite 

concluir que o resultado é satisfatório, de acordo com a ANVISA (2003).  
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Figura 27. Linearidade do método para determinação de bezoilecgonina em urina por 
SPE/GC-MS. 

 

 

 Na faixa de concentração da curva de calibração (7,5 a 3200 ng.mL-1), 

foi apresentado o fenômeno de heteroscedasticidade (avaliada através da 

distribuição F), provavelmente devido à ampla faixa de concentração 

considerada no estudo da linearidade. Portanto, os métodos de regressão 

                              ng.mL-1 CV% 

LOD  5 15,4 % 

LOQ 7,5 11,7 % 
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linear dos mínimos quadrados comuns poderiam resultar em grandes erros no 

cálculo das concentrações, especialmente em valores menores. Usando os 

mínimos quadrados ponderados de regressão linear, a soma do percentual de 

erro relativo ao longo de todo o intervalo indicado de "melhor ajuste", na 

avaliação da eficácia do factor de ponderação utilizada é 1/x2 e assim a 

equação de regressão linear é Y= 0,0045x+ 0,0985 e r2= 0,9916. 

 

5.3.2.3 Precisão intra e inter-ensaio 

 

  As precisões intra e inter-ensaio foram avaliadas por meio da 

determinação do coeficiente de variação (CV%) das áreas relativas (razão 

entre área absoluta do analito e a área absoluta do padrão interno) exibido 

entre as seis replicatas preparadas a uma mesma concentração, em três dias. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 14.  

 

 

Tabela 14. Coeficientes de variação (CV%) correspondente às precisões intra e inter-
ensaio para o método proposto para determinação de benzoilecgonina em urina. 

Controles Precisão intra-ensaio (%) Precisão inter-ensaio (%) 

CB1 13,5 15,6 

CM2 7,6 5,0 

CA3 8,4 11,5 

1Controle Baixo (20 ng.mL-1); 2Controle Médio (1290 ng.mL-1); 3Controle Alto (2560 

ng.mL-1) 

 

 

Os resultados de precisão intra e inter-ensaio do método foram 

satisfatórios, uma vez que nas concentrações baixas os coeficientes de 

variação foram menores que 20% e nas concentrações média e alta se 

mantiveram abaixo que 15%. Os valores de precisão encontrados em nosso 

estudo são coerentes com publicações que relatam a determinação de 
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benzoilecgonina em urina (BRUNETTO, et al., 2005; ALVEAR, et al., 2014; 

BERG, et al.; 2009; UNODC 2009). 

 

 

5.3.2.4 Exatidão 

 

O ensaio de exatidão foi realizado utilizando três diferentes 

concentrações, baixa, média e alta, com seis determinações por concentração. 

Os resultados estão apresentados na Tabela 15. 

 

 

Tabela 15. Exatidão do método proposto para determinação de benzoilecgonina em 
urina. 

 1º DIA 2º DIA 3º DIA 

CB1 110,0 114,1 118,6 

CM2 108,0 104,1 101,3 

CA3 109,1 97,5 107,1 
1Controle Baixo (20 ng.mL-1); 2Controle Médio (1290 ng.mL-1); 3Controle Alto (2560 

ng.mL-1) 

 

 

5.3.2.5 Recuperação 

 

O estudo da recuperação do método foi realizada em 5 replicatas para 

cada concentração. Os valores encontrados estão detalhados na Tabela 16. 

 

 

Tabela 16. Valores da recuperação do método de extração de benzoilecgonina em 
urina. 

Analito 
Recuperação % 

CB1 CM2 CA3 

Benzoilecgonina 84,6 84,4 72,7 
1Controle Baixo (20 ng.mL-1); 2Controle Médio (1290 ng.mL-1); 3Controle Alto (2560 

ng.mL-1) 
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5.3.2.6 Estabilidade do analito na matriz 

 

 A estabilidade da benzoilecgonina em urina foi avaliada sob condições 

que são esperadas para acelerar qualquer processo de degradação, ou seja, o 

armazenamento a curto prazo (7 dias), a 37 ºC e que podem ser encontrados 

em algumas situações extremas de transporte da amostra. Em cada dia foi 

realizada a análise em três replicatas da urina que estava armazenada à 37 ºC, 

e o valor da concentração do analito foi comparado com o resultado da análise 

de uma amostra de urina armazenada à -20 ºC. Foram encontradas variações 

estatisticamente significativas na concentração do analito na urina. O 

comportamento da concentração de analito na amostra ao longo do tempo 

estudado está demonstrado na Figura 28. 

 

 
 

Figura 28. Resultados do estudo de estabilidade a curto prazo da benzoilecgonina. 
Valor médio da concentração (n = 3), obtida durante 7 dias de armazenamento a 37 
ºC. 

 

 

No estudo de estabilidade realizado por Paul e colaboradores, verificou-

se que não houve alteração na concentração de benzoilecgonina na urina 

armazenada à -11 ºC por 45 dias. Já no estudo realizado por Dugan e 

colaboradores detectaram-se alterações de ± 25% da concentração inicial de 

benzoilecgonina em urina armazenada por um ano à -20 ºC. Não é reportado 

na literatura o estudo da estabilidade do analito em urina armazenada em 

temperatura ambiente, portanto foi necessário fazer o teste de estabilidade 
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nestas condições para se definir a viabilidade de análise da amostra que é 

enviada ao laboratório. De acordo com os resultados obtidos no estudo, há 

uma perda significativa na concentração do analito após o 4º dia de 

estocagem, portanto o ensaio de amostras de urina para análise de 

benzoilecgonina que está armazenada a mais de 4 dias pode não reportar 

resultados confiáveis. 

 

 

5.3.2.7 Validação da diluição das amostras 

 

 Geralmente as concentrações das amostras enviadas para análise 

encontram-se acima da faixa de concentração definida para o estudo de 

linearidade, que foi estipulada até 3200 ng.mL-1 devido a necessidade de se 

economizar padrões aníticos, portanto foi necessário o estudo para validar a 

diluição das amostras de urina. O estudo foi realizado analisando-se amostras 

de urina, em três replicatas, na concentração de 32.000 ng.mL-1, a amostra foi 

então diluída vinte vezes e quantificada através de uma curva de calibração 

preparada no mesmo dia que a amostra. Os resultados encontrados foram 

satisfatórios. 

 

 

5.3.3 Cálculo da incerteza de medição 

 

 Após validado, o método para determinação de benzoilecgonina foi 

aplicado em uma amostra de urina de referência (SRM1508a - NIST), com 

concentração e incerteza conhecida (161,0 ± 6,8 ng.mL-1), obtida do National 

Institute of Standards & Technology, e o valor da incerteza foi calculado para 

esta amostra. 

Na Figura 29 e na Figura 30 estão ilustrados os cromatogramas e os 

espectros de massas, respectivamente, característicos da detecção de 

benzoilecgonina obtido com a análise por SPE/GC-MS de uma amostra de 

urina de referência (SRM1508a-NIST). 
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Figura 29. Cromatogramas obtidos com a análise por SPE/GC-MS de amostras de 
urina. Controle negativo (amostra isenta do analito); Controle positivo (referente a uma 
urina adicionada com 150 ng.mL-1 de benzoilecgonina); SRM1508a-1 (urina de 
referência contendo 72,9 ng.mL-1); SRM1508a-2 (urina de referência contendo 164,3 
ng.mL-1); SRM1508a-3 (urina de referência contendo 312,8 ng.mL-1). Em todas as 
amostras foram adicionados padrão interno na concentração de 150 ng.mL-1. 
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Figura 30. Espectro de massas da benzoilecgonina derivatizada. Íon quantificador da 
benzoilecgonina (240); Íons qualificadores da benzoilecgonina (82-361); Íon 
quantificador da benzoilecgonina-d3 (243); Ion qualificadores da benzoilecgonina-d3 
(85-364). 
 

 

5.3.3.1 Identificação das fontes de incerteza 

 

 

Figura 31. Diagrama de Ishikawa expandido, onde foram inseridas as principais fontes 
que contribuem para a incerteza do método de determinação de benzoilecgonina em 
urina. Co (concentração de benzoilecgonina). 
 

 

Uma vez identificadas e analisadas as principais fontes de incerteza 

torna-se necessária a quantificação dessas incertezas. De forma geral, o 
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método proposto pelo ISO-GUM (INMETRO, 1998) esta definido nas etapas a 

seguir. 

 

 

5.3.3.2 Expressão da função matemática das grandezas de entrada 

 

                  
  

 
      

Onde, C: Incerteza da concentração de benzoilecgonina 

Co: Concentração de benzoilecgonina 

V: Volume da amostra 

P: Precisão 

A: Acurácia 

 

 

5.3.3.3 Avaliação da incerteza padrão (u) de cada estimativa de entrada 

 

 Incerteza da precisão (urPrec) 

      
  

√ 
      

Sendo sp calculado por: 

    √
∑      

∑  
           

Onde m é o número de medidas independentes, vi é o grau de liberdade de 

cada amostra, e si é o desvio padrão de cada amostra. A incerteza da precisão 

(uPrec) foi calculada usando o desvio padrão do controle baixo encontrado no 

ensaio de precisão, sendo a concentração de 20 ng.mL-1.  

 

      
      

√ 
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urPrec é calculado por: 

 

        
     

                        
     

      

  
          

 

 Incerteza da concentração de benzoilecgonina (uCo) 

     √                   

Onde: 

DPD: Diluição do padrão 

DPI: Diluição do padrão interno 

uCur: Incerteza da curva de calibração 

 

     √(
     

      
)
 

 (
    

      
)
 

  (
     

      
)
 

  

Sendo: 

PPD: Incerteza do padrão 

u200: Incerteza da micropipeta de 200 µL 

u1000: Incerteza da micropipeta de 1000 µL 

 

     √(
      

     
)
 

 (
      

   
)
 

  (
     

    
)
 

                 

 

A Incerteza da preparação da solução de padrão interno 

(Benzoilecgonina-d3) 10 µg.mL-1 é calculada a seguir. 

     √(
     

      
)
 

 (
    

      
)
 

  (
     

      
)
 

  

     √(
      

     
)
 

 (
      

   
)
 

 (
     

    
)
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-Cálculo da incerteza da curva de calibração 

A equação da curva foi igual a:                  

Assim, para se calcular a incerteza da curva temos: 

      
 

 
√
 

 
 
 

 
 
(    ̅) 

   
 

Com o desvio padrão residual,  

   ∑ 
,  (     )- 

   
                

 

     ∑  (    ̅)              

 

Onde S é o desvio padrão residual, a é a inclinação da reta, p é o número de 

medidas para determinar Co, n é o número total de medidas da curva de 

calibração, Co é a concentração de THC na amostra teste,     é cada 

concentração da curva de calibração,  ̅ é a média das concentrações da curva 

de calibração e Sxx a soma dos quadrados dos resíduos. 

Então,  

      
 

 
√
 

 
 
 

 
 
(    ̅) 

   
           

 

E, assim: 

 

      
     

  
    

      

     
           

 

Assim, a incerteza da concentração uCo será: 

     √                    

     √(      )  (      )   (      )  
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 Incerteza do volume de urina (uV) 

 

                
     

    
                

     

 
         

      

   
          

 

 Incerteza da Acurácia (uAc)  

 

       √(
   
   

)
 

 (
    

    
)

 

 

 

Sendo,  

 

               ⁄       

         √(
     

     
)
 

 (
   

     
)
 

 

           

 

Para avaliar se o erro do método é significativo, calculamos o valor de t.  

   |
    

   
| 

 

   |
      

      
|       

 

 Se o valor de t for maior que o fator de abrangência (k) usado para 

calcular a incerteza expandida, então se deve assumir que o erro existe e 

aplicar um fator de correção para os resultados da análise. Em nosso estudo o 

valor de t encontrado foi 0,46 e o fator de abrangência utilizado foi k=2, então 

não há necessidade de usarmos um fator de correção. No entanto, é 

necessário incluir a incerteza da acurácia no cálculo da incerteza combinada. 
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5.3.3.4 Determinação da incerteza padrão combinada (  ) 

 

                     √                       

                       √(      )  (      )  (      )  (      )  

                         

 

 

5.3.3.5 Determinação da incerteza expandida (U) 

  

 De acordo com os guias para expressão da incerteza de medição, é 

recomendado um fator de abrangência K=2 para um nível de confiança de 95% 

quando os graus de liberdade forem maiores que 1000. Em nosso estudo, o 

grau de liberdade encontrado foi 4,85 x 103 pela equação de Welch-

Satterthwaite. Então, K=2 foi aceito para o cálculo da incerteza expandida para 

THC-COOH, com nível de confiança de 95%. 

                                

 Portanto, a concentração de benzoilecgonina em uma amostra de urina 

com sua incerteza expandida foi de 164,3 ± 14,5 ng.ml-1. A acurácia do método 

foi a fonte de entrada mais significativa na incerteza de medição do método de 

benzoilecgonina (Figura 32). 
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Figura 32. Contribuição de diferentes fontes de entrada no cálculo da incerteza padrão 
combinada para o método de detecção de benzoilecgonina em urina 

 

 

Se considerarmos que o cut off para confirmação de benzoilecgonina na 

urina seja 150 ng.mL-1, ressaltando ainda que a liberação de um resultado falso 

positivo pode causar grandes prejuízos, estipulamos que  o valor máximo para 

a incerteza combinada (ucmax) seja até 10% do cut off, assim a incerteza 

combinada do método deve estar abaixo de 15 ng.mL-1, e a uc encontrada em 

nosso estudo para a amostra de referência SRM1508a-2, foi de 7,26 ng.mL-1, 

valor correspondente a 4,8%. Assim, o método para determinação de 

benzoilecgonina foi satisfatório e apresenta confiabilidade e qualidade.  

 O mesmo método proposto para determinação de benzoilecgonina foi 

ainda aplicado nas amostras de urina de referência (SRM1508a - NIST) com 

níveis de concentração baixo (SRM1508a-1) e alto (SRM1508a-3) obtidas do 

National Institute of Standards & Technology. A incerteza foi estimada pelo 

mesmo procedimento descrito anteriormente e o valor encontrado para estas 

amostras foram 72,9 ± 7,6 ng.mL-1 e 312,8 ± 29,8 ng.mL-1 respectivamente, 

resultados que também estão de acordo com os parâmetros adotados.  
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6. CONCLUSÃO 

  

 De acordo com os resultados encontrados podemos concluir que o 

método LPME/GC-MS é eficaz para a detecção de canabinóides em urina. O 

método desenvolvido foi aplicado em amostras de referência e obtivemos 

resultados satisfatórios e a incerteza de medição calculada para estas 

amostras está de acordo com os parâmetros adotados. Em nosso 

conhecimento, esta é a primeira descrição da utilização da técnica de LPME 

para determinação de THC-COOH em urina. 

 Esta técnica também foi aplicada com sucesso para determinação de 

anfetaminas em urina. Após a validação o método foi aplicado em amostras 

reais provenientes do LAT e os resultados encontrados são coerentes. 

 Nesse estudo foi ainda demonstrado o procedimento e resultados para o 

cálculo da incerteza de medição na determinação de benzoilecgonina na urina, 

e concluiu-se que o valor encontrado da incerteza está dentro do limite 

aceitável o que confirma que o método é aplicável e o resultado gerado possui 

confiabilidade e qualidade. 
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