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Resumo

Este trabalho tem como objetivo revisar o emprego de técnicas miniaturizadas de preparação de amostras 
na análise enantiosseletiva de fármacos e metabólitos em matrizes biológicas. Nesta revisão foram 
abordados os trabalhos envolvendo a microextração em fase sólida, a microextração em fase líquida 
empregando membranas cilíndricas ocas e a microextração líquido-líquido dispersiva.

Palavras-chave
Análise enantiosseletiva; microextração em fase sólida; microextração em fase liquida; microextração liquido-
liquido dispersiva; fármacos; metabólitos.

Enantioselective analysis of drugs and metabolites in biological  
matrices using miniaturized sample preparation techniques

Abstract

This paper aims to review the use of miniaturized sample preparation techniques in the enantioselective 
analysis of drugs and metabolites in biological matrices. In this review, it was addressed papers involving 
solid-phase microextraction, hollow fiber liquid-phase microextraction and dispersive liquid-liquid 
microextraction.
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1 Introdução

Um fármaco é toda substância de estrutura 
química conhecida que seja capaz de modificar 
ou explorar o sistema fisiológico ou estado pato-
lógico, em benefício do paciente[1]. Quando um 
fármaco apresenta um ou mais centros quirais, 
os enantiômeros podem apresentar diferenças 
nas propriedades farmacodinâmicas e farmaco-
cinéticas quando administrado ao paciente.

A farmacodinâmica estuda os efeitos fisio-
lógicos e bioquímicos dos fármacos e seus 
mecanismos de ação. Pode ser que apenas um 
enantiômero seja responsável pela atividade far-
macológica, enquanto o outro pode ser conside-
rado impureza, pode ser inativo ou até mesmo 
responsável por efeito colateral ou adverso[2]. Já 
a farmacocinética se refere às etapas de absor-
ção, distribuição, metabolismo e excreção do 
fármaco. A estereosseletividade em farmacoci-
nética é, em grande parte, observada durante a 
etapa de metabolismo[2]. Recomenda-se que o 
enantiômero com maior atividade seja chamado 
de eutômero, enquanto que o enantiômero que 
apresente o efeito indesejado seja chamado de 
distômero[3].

Existem diversos exemplos de enantiossele-
tividade na farmacocinética ou farmacodinâmica 
de fármacos. Como exemplo, pode-se citar o 
propranolol, um medicamento anti-hipertensivo 
empregado largamente no controle da hiperten-
são arterial. Esse fármaco tem sua ação terapêu-
tica nos receptores β-adrenérgicos. O enantiô-
mero (S)-propranolol é reconhecido por esses 
receptores por meio de interações hidrofóbicas, 
ligações de hidrogênio e interações tipo íon-
-dipolo. Já o enantiômero (R)-propranolol possui 
menor afinidade pelos receptores, pois apresenta 
a hidroxila da cadeia lateral em um arranjo espa-

cial desfavorável à interação, sendo, portanto, 
destituído de atividade biológica β-bloqueadora, 
ou seja, de atividade farmacológica[4].

Devido à complexidade da matriz bioló-
gica, a análise de fármacos e metabólitos nessas 
matrizes requer uma técnica de preparação de 
amostra bem elaborada e seletiva, além de ser 
capaz de pré-concentrar os analitos, pois muitas 
vezes, eles estão presentes em baixas concentra-
ções. As técnicas de extração mais tradicionais 
são a extração líquido-líquido (LLE  –  Liquid-
Liquid Extraction) e a extração em fase sólida 
(SPE – Solid Phase Extraction). No entanto, essas 
técnicas apresentam como desvantagem o uso 
de grande volume de solvente orgânico durante 
o preparo da amostra. Visando atingir maior 
seletividade no processo de extração juntamente 
com a redução no consumo de solventes, vem-se 
aumentando a tendência por técnicas de extra-
ção miniaturizadas. Entre essas podemos desta-
car a microextração em fase líquida empregando 
membranas cilíndricas ocas (HF-LPME – Hollow 
Fiber Liquid Phase Microextration), a micro-
extração em fase sólida (SPME  –  Solid Phase 
Microextration) e a microextração líquido-
-líquido dispersiva (DLLME – Dispersive Liquid-
Liquid Microextration). Com base no exposto, 
este artigo tem como objetivo fazer uma revisão 
do uso das técnicas miniaturizadas descritas 
acima na análise enantiosseletiva de fármacos e 
metabólitos em matrizes biológicas.

2 Microextração em fase líquida 
empregando membranas 
cilíndricas ocas (HF-LPME)

A HF-LPME foi desenvolvida em 1999 por 
Pedersen-Bjergaard e Rasmussen[5] como uma 
alternativa para a microextração em gota sus-
pensa (SDME – Single Drop Microextration). Esta 
técnica baseia-se no uso de uma membrana capi-
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lar cilíndrica e porosa para a extração e concen-
tração dos analitos. Os poros desta membrana 
são impregnados com um solvente orgânico e 
o lúmen da membrana é preenchido com uma 
fase aceptora, que pode ser aquosa ou orgânica. 
Esta membrana é então mergulhada na amostra 
aquosa, sob agitação, de forma a permitir a extra-
ção dos analitos.

A HF-LPME pode ser realizada no modo 
duas ou três fases. No modo duas fases, a fase 
aceptora é composta por um solvente orgânico, o 
mesmo que foi utilizado para impregnar os poros 
da membrana (Figura  1A). Esse modo é reco-
mendado quando o analito apresenta uma maior 
hidrofobicidade. Para o modo três fases, a fase 
aceptora é uma solução aquosa com pH oposto 
ao da fase doadora (Figura  1B). Esse modo é 
empregado para analitos hidrofílicos ionizáveis. 
Quando o analito possui características básicas, 
a fase doadora deve possui um pH maior que o 
pKa do analito, para que ele esteja em sua forma 
neutra, permitindo sua passagem pelo solvente 
orgânico impregnado nos poros da membrana, 
que atua como uma barreira entre as fases doa-
dora e aceptora. Quando o analito alcança o inte-
rior da fibra e atinge a fase aceptora ele é ioni-
zado e, dessa forma, concentrado nessa fase. Em 
se tratando de um analito com caráter ácido, as 
mesmas considerações podem ser realizadas, no 

entanto a fase doadora deve ser suficientemente 
ácida, e a fase aceptora suficientemente alca-
lina[6].

Há duas configurações frequentemente uti-
lizadas para a HF-LPME, a do tipo “haste” e a do 
tipo “U”. Na configuração do tipo “U”, as duas 
extremidades da membrana são conectadas com 
microponteiras ou microsseringas (Figura  2A). 
Na configuração tipo “haste”, uma das extremi-
dades da membrana é fechada, e na outra extre-
midade é inserida uma microponteira para intro-
dução e coleta da fase aceptora (Figura 2B)[6].

Uma nova modalidade da HF-LPME 
foi desenvolvida por Pedersen-Bjergaard e 
Rasmussen em 2006, denominada extração 
por eletromembrana (EME  -  Electromembrane 
Extraction) (Figura 2C)[7]. Esta técninca baseia-
-se na migração de compostos carregados 
quando expostos a uma diferença de potencial 
(ddp). A escolha do solvente orgânico nessa 
modalidade é mais crítica, pois ele deve apre-
sentar uma determinada polaridade, para que se 
alcance uma condutividade elétrica suficiente. 
Para o caso de analitos básicos, a amostra deve 
ser acidificada para que eles estejam ionizados, 
os poros da membrana devem ser impregna-
dos com um solvente orgânico adequado; a fase 
aceptora também deve ser ácida para que os ana-

Figura 1 Modos de extração em HF-LPME. (A) duas fases. (B) três fases. (●) Analito, (B) Analito básico, (BH+) 
Analito básico protonado.
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litos permaneçam ionizados. Um eletrodo posi-
tivo é inserido na fase doadora, e um eletrodo 
negativo na fase aceptora. Após aplicação de uma 
diferença de potencial, os analitos que estão car-
regados positivamente na fase doadora migram 
para a fase aceptora em direção ao eletrodo nega-
tivo. Ao final da extração, a ddp é encerrada, a 
fase aceptora é coletada e levada ao sistema de 
análise[7]. Desta forma, altos valores de recupe-
ração podem ser atingidos em pouco tempo de 
extração.

Para o desenvolvimento do método de 
extração empregando a HF-LPME, alguns parâ-
metros devem ser avaliados, como comprimento 
da membrana, o pH da fase doadora, aditivos na 
fase doadora, o tipo de solvente orgânico, o tipo 
e pH da fase aceptora, o tempo de extração e a 
agitação[8]. Mais detalhes sobre a otimização de 
métodos empregando a HF-LPME podem ser 
encontrados no trabalho de Ghambarian et al.[9].

2.1 Emprego da HF-LPME em estudos 
enantiosseletivos em matrizes 
biológicas

A análise de fármacos e metabólitos em 
matriz biológica é realizada com a finalidade de 
monitorizarão terapêutica e também em estudos 

de disposição cinética. A enorme variedade de 
compostos endógenos presentes na matriz bioló-
gica torna esta análise um desafio. Dessa forma, a 
HF-LPME tem se mostrado muito vantajosa nes-
ses estudos, não somente pelo baixo consumo de 
solvente orgânico gerado pela técnica, mas tam-
bém pela elevada seletividade e altos fatores de 
enriquecimento conseguidos pela técnica.

Fonseca  et  al. desenvolveram um método 
enantiosseletivo para quantificação da venlafa-
xina e seus metabólitos O-desmetilvenlafaxina 
e N-desmetilvenlafaxina em plasma utilizando 
a HF-LPME no modo três fases e análise por 
LC-MS/MS. Nesse estudo foi empregado 1-octa-
nol como solvente orgânico impregnado na mem-
brana e uma solução de ácido acético 0,1 mol L–1 
como fase aceptora. Um limite de quantificação 
de 5 ng mL–1 foi atingido, com recuperação de 
aproximadamente 14% para os enantiômeros 
da O-desmetilvenlafaxina, 26% para os enantiô-
meros da N-desmetilvenlafaxina e 54% para os 
enantiômeros da venlafaxina[10].

Magalhães et al. desenvolveram uma método 
enantiosseletivo para análise da mefloquina e 
seu metabólito majoritário carboximefloquina 
em plasma empregando a HF-LPME e análise 
por HPLC-UV. Devido à característica básica 

Figura 2 Configurações disponíveis em HF-LPME. (A) Em “U”; (B) Tipo “haste”; (C) extração por eletromembrana 
(EME).
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da mefloquina e a característica ácida da carbo-
ximefloquina, fica impossível realizar a extração 
simultânea de ambos analitos por HF-LPME de 
três fases convencional. Nesse sentido, a extra-
ção foi feita em duas etapas. Primeiro a amostra 
foi alcalinizada ajustando o pH da fase doadora 
para 12 com 100 µL de NaOH 5 mol L–1, e dilu-
ída com água para um volume total de 4 mL. A 
membrana foi impregnada com n-hexil éter, e o 
lúmen foi preenchido com 50 µL de uma solu-
ção 0,01 mol L–1 de ácido perclórico. A extração 
foi realizada por 30 minutos a 1750 rpm. A fase 
aceptora foi então coletada e transferida para um 
tubo de ensaio. Na segunda etapa da extração, a 
mesma amostra foi acidificada, ajustando o pH 
da fase doadora para 3 com 200 µL de HCl 5 
mol L–1; manteve-se o mesmo solvente orgânico 
e substituiu-se a fase aceptora por uma solução 
0,05 mol L–1 de NaOH. A extração foi realizada 
da mesma forma descrita anteriormente. A fase 
aceptora foi coletada e posta juntamente com a 
anterior. Posteriormente foram evaporadas sob 
fluxo de ar comprimido, ressuspendidas e ana-
lisadas. Nesse método, a recuperação foi entre 
35-38% e o limite de quantificação atingido foi 
de 50 ng mL–1 para cada analito[11,12].

Microssomas hepáticos de ratos vêm sendo 
extensivamente usado para estudos de biotrans-
formação de fármacos e produtos naturais. Nesse 
sentido, Barth et al. desenvolveram um método 
enantiosseletivo para análise do bufuralol e seus 
metabólitos 1’-oxobufuralol e 1’-hidroxibufura-
lol de meio microssomal utilizando HPLC-UV 
e HF-LPME de três fases. Nesse método foi 
empregado 1-octanol como solvente extrator. A 
fase doadora foi mantida alcalina e ácido acético 
0,2 mol L–1 foi utilizado como fase aceptora. A 
recuperação obtida por esse método situou-se 
entre 63-69% e limite de quantificação foi de 100 
ng mL–1 para todos analitos[13].

Uma alternativa para a obtenção de com-
postos com atividade farmacológica é a bio-
transformação empregando micro-organismos. 
Esse processo é definido como transformações 
microbianas de compostos orgânicos ou inor-
gânicos, que provocam alterações na estrutura 
química do composto de partida[14]. Em proces-
sos de biotransformação os fungos são usados 
com maior frequência, pois são capazes de rea-
lizar diversos tipos de reações, tais como oxida-
ção, redução e hidrólise, o que torna possível a 
obtenção de grande variedade de produtos[15]. 
Contudo, devido à complexidade dessa matriz 
biológica torna-se necessário um procedimento 
de preparação da amostra bem elaborado e sele-
tivo antes da análise. Nesse sentido, a HF-LPME 
vem sendo empregada.

Hilário et al. desenvolveram um método para 
análise do albendazol e seus metabólitos alben-
dazol sulfóxido e albendazol sulfona em meio 
de cultura para posterior estudo de biotransfor-
mação enantiosseletivo e análise por HPLC-UV. 
Nesse método foi empregado a HF-LPME como 
técnica de extração. O modo empregado foi o 
de três fases, empregando 1-octanol como sol-
vente orgânico e uma solução de HCl 0,1 mol 
L–1 como fase aceptora. A recuperação foi de 9, 
33 e 20% para o albendazol, albendazol sulfó-
xido e albendazol sulfona, respectivamente. O 
limite de quantificação foi de 25 ng mL–1 para 
cada enantiômero do albendazol sulfóxido, 200 
ng mL–1 para o albendazol e 50 ng mL–1 para o 
albendazol sulfona. Nesse estudo, os fungos que 
biotransformaram estereosseletivamente o ABZ 
foram: Nigrospora sphaerica (Sacc.) E. W. Mason 
(SS67), Pestalotiopsis foedans (VR8), Papulaspora 
immersa Hotson (SS13) e Mucor rouxii (NRRL 
1894). Entre esses, o fungo Mucor rouxii merece 
destaque, visto que o processo de biotransforma-
ção rendeu um excesso enantiomérico de 91,2% 
para o enantiômero (+)-albendazol sulfóxido[16]. 
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A Figura  3 apresenta um cromatograma refe-
rente à biotransformação do albendazol pelo 
fungo SS13. Como pode ser observado, houve 
um consumo enantiosseletivo do substrato, dada 
a diferença na altura dos picos do ABZSOX.

Carrão  et  al. desenvolveram um método 
para a determinação enantiosseletiva do meta-
bólito ativo albendazol sulfóxido (ricobenda-
zol) em meio de cultura líquido empregando a 
eletroforese capilar como técnica de análise e a 
HF-LPME. Nessa técnica foi empregado o modo 
de três fases, alcalinizando a fase doadora para 
um pH = 10 e como solvente orgânico foi empre-
gado o 1-octanol. O limite de quantificação foi de 
250 ng mL–1 e os valores de recuperação foram 
de 29%. Nesse estudo foi observado um processo 
de biotransformação enantiosseletiva pelo fungo 
endofítico Penicillium crustosum (VR4) e pelo 
fungo Mucor rouxii a partir do fármaco albenda-
zol. O excesso enantiomérico obtido pelo fungo 
VR4 foi de 50,4% para o enantiômero (−)-alben-
dazol sulfóxido[17]. A Figura  4 apresenta um 
eletroferograma referente a biotransformação 
do albendazol pelo fungo Mucor rouxii. Como 

pode ser observado, houve uma biotransforma-
ção enantiosseletiva pelo fungo, com um enorme 
excesso enantiomérico para o (+)-albendazol 
sulfóxido (ABZSOX).

De Jesus  et  al. desenvolveram um método 
para análise enantiosseletiva dos metabólitos da 
risperidona, (9)-hidroxirisperidona e (7)-hidro-
xirisperidona em meio de cultura empregando 
a eletroforese capilar como técnica de análise 
e a HF-LPME como técnica de preparação de 
amostras. Nessa técnica foi empregado o modo 
de três fases e como solvente orgânico foi usado 
o 1-octanol. Os estudos de biotransformação 
empregando o fungo Mucor rouxii mostrou a for-
mação preferencial do enantiômero (−)-9-hidro-
xirisperidona a partir da risperidona. Nesse 
estudo o excesso enantiomérico foi de 79,6%[18].

Com todas as vantagens já discutidas, a 
HF-LPME tem sido frequentemente aplicada 
para análise enantiosseletiva de fármacos e meta-
bólitos em matrizes biológicas. Na Tabela 1 estão 
resumidos alguns exemplos dessa aplicação.

Figura 3 Cromatograma relativo à análise do ABZ 
após 72 horas de incubação com o fungo SS13. Em 
linha em preto apresenta a biotransformação pelo 
fungo; a linha em azul corresponde à extração do 
meio de cultura com o fungo na ausência do fármaco; 
e a linha em vermelho corresponde a extração do 
meio de cultura na ausência do fungo e do fármaco. 
(1) ABZ, (2) (−)-ABZSOX, (3) (+)-ABZSOX.

Figura 4 Eletroferograma relativo à análise do ABZ e 
biotransformação pelo fungo Mucor rouxii e extração 
por HF-LPME. (A) Análise após 96 horas de incubação; 
(B) Extração do meio de cultura com o fungo na 
ausência do fármaco; (C) Controle do meio de cultura 
estéril com ABZ. (1) (−)-ABZSOX, (2) (+)-ABZSOX, (PI) 
Padrão interno.



Albuquerque NCP, Bortoleto MA, Oliveira ARM Análise enantiosseletiva de fármacos e metabólitos em matrizes biológicas

220 Scientia Chromatographica 2013; 5(3):214-228

Tabela 1 Aplicações da HF-LPME na análise enantiosseletiva de fármacos e metabólitos em matrizes biológicas.

Analito Modo Matriz
Solvente
Extrator

Recuperação Limite de Quantificação Ref.

Venlafaxina e 
metabólitos

3 fases Plasma 1-octanol 54% VF

26% NDV

14% ODV

5 ng mL–1

para todos

10

Albendazol e 
metabólitos

3 fases Meio de

cultura

1-octanol 9% ABZ

33% ABZSOX

20% ABZSO2 

200 ng mL–1 ABZ
25 ng mL–1 (+) e (−) ABZSOX

50 ng ml-1 ABZSO2

16

Bufuralol e 
metabólitos

3 fases Microssoma

de rato

1-octanol 63-69%

para todos

100 ng mL–1

para todos

13

Ricobendazol 3 fases Meio de

cultura

1-octanol 29% 250 ng mL–1 17

Isradipina e 
metabólito

2 fases Microssoma

de rato

Acetato

de hexila

19% ISR

23% PDI

50 ng mL–1 (R)- e (S)-ISR

50 ng mL-1 PDI

19

Risperidona e 
metabólitos

3 fases Meio de

cultura

1-octanol 60%

para todos

100 ng mL–1 Risp
50 ng mL–1 E1 e E2-7-RispOH
50 ng.ml-1 (+) e (−)-9-RispOH

18

Venlafaxina e 
metabólitos

3 fases Microssoma

de rato

1-octanol 41% ODV

47% NDV

200 ng mL–1

para todos

20

Mefloquina e 
metabólito

3 fases

2 
vezes

Plasma n-hexil éter 36% (SR) e (RS)-MQ 
39% CMQ

50 ng mL–1

para todos

11

12

Mirtazapina e 
metabólitos

3 fases Plasma n-hexil éter 43% MTZ 32% DMR

31% (+)-8-OHM

18% (-)-8-OHM

1,25 ng mL–1

para todos

21

Cloroquina e 
metabólitos

3 fases Plasma 1-octanol 29% CQ

48% DCQ

66% BDCQ

5 ng mL–1 para

cada enantiômero

22

Oxibutinina e 
metabólitos

3 fases Microssoma

de rato

n-hexil éter 58% OXY

73% DEO

312 ng mL–1 (R)- e (S)-OXY

250 ng mL-1 (R)- e (S)-DEO

23

Mirtazapina e 
metabólitos

3 fases Urina n-hexil éter 78% MTZ

23% DMR

23% 8-OHM

62,5 ng mL–1

para todos

24

Hidroxicloroquina 
e metabólitos

3 fases Urina 1-octanol 85% HCQ,

DHCQ e BDCQ

92% DCQ

10 ng mL–1 (R)- e (S)-HCQ

21 ng mL–1 (R)- e (S)-DHCQ, 
DCQ, BDCQ

25

Mirtazapina 2 fases Plasma Tolueno 29% 6,25 ng mL–1 (R)- e (S)-MTZ 26

Citalopram e 
metabólito

3 fases Plasma Acetato de

dodecila

46% CIT

29% DCIT

5 ng mL–1 (R)- e (S)-CIT

10 ng mL–1 (R)- e (S)-DCIT

27

VF: Venlafaxina; NDV: N-desmetilvenlafaxina; ODV: O-desmetilvenlafaxina; ABZ: Albendazol; ABZSOX: Albendazol 
sulfóxido; ABZSO2: Albendazol sulfona; ISR: Isradipina; PDI: Derivado piridínico da isradipina; Risp: Risperidona; 7-RIspOH: 
7-hidroxirisperidona; 9-RispOH: 9-hidroxirisperidona; MQ: Mefloquina; CMQ: Carboximefloquina; MTZ: Mirtazapina; 
DMR: Demetilmirtazapina; 8-OHM: 8-hidroximirtazapina; HCQ: Hidroxicloroquina; DHCQ: Desetilhidroxicloroquina; 
DCQ: Desetilcloroquina; BDCQ: Bisdesetilcloroquina; OXY: Oxibutinina; DEO: N-desetiloxibutinina; CIT: Citalopram; DCIT: 
Desmetilcitalopram.



Análise enantiosseletiva de fármacos e metabólitos em matrizes biológicas Albuquerque NCP, Bortoleto MA, Oliveira ARM

Scientia Chromatographica 2013; 5(3):214-228 221

3 Microextração em fase 
sólida (SPME - Solid Phase 
Microextraction)

A SPME foi desenvolvida pelo grupo de 
Pawliszyn em 1990 com o objetivo de extrair 
os analitos com maior seletividade e rapidez. 
A aplicabilidade da técnica vem sendo exten-
sivamente explorada e seu emprego é variado, 
desde determinação de poluentes em amostras 
ambientais como ar, água, solo; determinação 
de fármacos em fluidos biológicos como urina, 
sangue, cabelos; até mesmo na determinação de 
compostos aromáticos ou tóxicos presentes em 
alimentos[28,29]. Além disso, possibilitou o desen-
volvimento de um sistema simples e capaz de ser 
levado ao local onde se encontra a amostra o que 
possibilita a extração “in situ” dos analitos de 
interesse[30].

A SPME é uma técnica de extração e pré-
-concentração não exaustiva com base nas con-
dições de equilíbrio ou pré-equilíbrio dos ana-
litos após um determinado tempo de contato 
entre os analitos e a fase extratora. As extrações 
são realizadas por polímeros (fase extratora) que 
estão suportados geralmente por fibras de sílica 
fundida. Quanto maior a afinidade do analito 
pela fase extratora, maior a quantidade de ana-
lito extraído[31]. Assim, o processo de extração é 
controlado pelas características físico-químicas 
do analito, da amostra e do polímero extrator.

As extrações podem ser feitas por dois 
modos: o modo de extração direta onde a fibra 
é mergulhada diretamente na amostra ou pelo 
modo indireto (headspace) de extração onde a 
fibra extrai os analitos voláteis presentes no inte-
rior de um frasco hermeticamente fechado.

Na extração direta, a fibra entra em contato 
com a matriz e os analitos são sorvidos na fase 
extratora até atingir o equilíbrio. Em amostras 
líquidas, é necessária a agitação para facilitar o 

transporte dos analitos até a fibra extratora; já em 
amostras gasosas a convecção do ar é suficiente 
para carregar os analitos até a fibra. Na confi-
guração headspace os analitos voláteis chegam à 
fibra enquanto as macromoléculas e interferen-
tes não voláteis não entram em contato com ela. 
Além disso, a amostra pode possuir característi-
cas como pH fora da faixa recomendada sem que 
haja danos à fibra[32]. Se os analitos de interesse 
tiverem baixa volatilidade e a matriz for com-
plexa e/ou prejudicial à fibra, utiliza-se a extra-
ção indireta com uma membrana para proteção 
da fibra. Além disso, o uso da membrana pode 
adicionar certa seletividade ao método apesar de 
dificultar o transporte dos analitos até a fibra. O 
equilíbrio é atingido independente da posição da 
fase extratora[32]. Mais recentemente foi desen-
volvido o método in tube SPME que consiste em 
um capilar, geralmente de sílica fundida, reves-
tido internamente por uma membrana extra-
tora. Um injetor automático apropriado pode ser 
adaptado ao sistema para que a amostra entre e 
saia do capilar até extração satisfatória[32].

Em SPME, assim que o equilíbrio de extra-
ção é atingido, a extração é encerrada e a fibra 
pode ser introduzida diretamente no instru-
mento analítico e os analitos serem dessorvidos 
termicamente (quando as análises são realizadas 
por GC). É possível também mergulhar a fibra 
contendo os analitos em um solvente apro-
priado, que posteriormente pode ser analisado 
por HPLC ou eletroforese capilar (CE)[33]. No 
caso da dessorção na técnica in tube SPME um 
solvente apropriado passa pelo capilar e dessorve 
os analitos que foram sorvidos em sua parede, 
carregando-os até o sistema de análise. Existem 
diversos tipos de revestimentos extratores nas 
fibras. A escolha das fibras é baseada na compati-
bilidade da fibra com as propriedades físico-quí-
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micas do analito a ser extraído, mas, em certos 
casos, também deve considerar a resistência à 
matriz da amostra.

3.1 Emprego da SPME em estudos 
enantiosseletivos em matrizes 
biológicas

Bocato  et  al. desenvolveram um método 
para análise da risperidona e seus metabólitos 
quirais em meio de cultura empregando LC-MS/
MS e como técnica de preparação de amostras foi 
empregada a SPME. A fibra utilizada foi a C18 45 
µm. Nesse método, foi adicionado 10% de NaCl 
ao meio de cultura e o pH foi ajustado para 7,0 
com solução tampão fosfato. As amostras foram 
agitadas durante 30 minutos a 600 rpm. O estudo 
de efeito residual (carryover) apresentou resulta-
dos superiores a 15%. Dessa forma, após o pro-
cedimento de dessorção, as fibras foram lavadas 
com metanol durante 30 minutos. Com esse pro-
cedimento, o efeito residual foi eliminado. Nesse 
estudo o limite de quantificação alcançado foi de 
25 ng mL-1 para os metabólitos e 50 ng mL–1 para 
a risperidona. Os valores de recuperação foram 
de 26% para os todos os analitos. Os estudos de 
biotransformação enantiosseletiva mostraram 
que os fungos Cunninghamella echinulata var. 
elegans ATCC 8688A e Cunninghamella elegans 
ATCC 10028B foram capazes de biotransfor-
mar estereosseletivamente a risperidona em seu 
metabólito ativo 9-hidroxirisperidona, sendo 
que o Cunninghamella echinulata foi capaz de 
produzir o enantiômero (+)-9-hidroxirisperi-
dona com excesso enantiomérico de 100%[28,34]. 
Nesse trabalho, o sistema de agitação empregado 
(Figura 5) permitiu a extração de 36 amostras ao 
mesmo tempo, levando assim a uma economia 
substancial de tempo.

De  Santana  et  al. desenvolveram uma 
método para análise enantiosseletiva da mirta-
zapina e seu metabólitos em urina empregando 

LC-MS/MS e SPME. Nesse trabalho, as amostras 
de urina foram alcalinizadas para um pH = 8 e o 
procedimento de extração foi realizado por imer-
são direta da fibra PDMS-DVB 60 µm na amos-
tra durante 30 minutos a 1100 rpm. Os valores 
de recuperação variaram de 0,8 a 5,5% e o limite 
de quantificação alcançado para mirtazapina e 
metabólitos foi de 62 ng mL–1. Os resultados da 
análise de amostras de urina humana coletados 
após uma dose oral de mirtazapina foram plo-
tados em um gráfico de quantidade excretada 
acumulada versus intervalo de coleta. Os resul-
tados mostraram que uma porcentagem elevada 
da dose administrada foi excretada na forma do 
análogo 8-hidroximirtazapina sendo que o enan-
tiômero (+)-(S)- foi excretado em uma quanti-
dade maior do que o enantiômero (−)-(R)- no 
período estudado[35].

De Oliveira et al. desenvolveram um método 
para análise enantiosseletiva da hidroxicloro-
quina e seus metabólitos em urina empregando 

Figura 5 Esquema de extração por SPME empregando 
fibras C18 e agitador tipo Vibrax®. Possibilidade de 
extrair 36 amostras ao mesmo tempo.
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HPLC-UV e SPME. Nesse trabalho, os autores 
empregaram como fibra de extração a PDMS-
DVB 60 µm e o pH da amostra foi ajustado para 
10. O tempo total de extração foi de 40 minutos. 
O efeito salting out foi avaliado e mostrou que o 
máximo de eficiência de extração foi obtido com 
adição de 10% de NaCl para os enantiômeros da 
hidroxicloroquina (HCQ) e desetilcloroquina 
(DCQ). Porém, para a desetilidroxicloroquina 
(DHCQ), o máximo de recuperação foi atingido 
com a adição de 20% de NaCl. Com quantidades 
maiores de sal houve decréscimo na recuperação 
devido, provavelmente, à maior viscosidade do 
meio e/ou a interação dos analitos com o NaCl. 
Portanto, 10% de NaCl foi utilizado nas análi-
ses. Os valores de recuperação ficaram em torno 
de 10% para os analitos e o limite de quantifi-
cação para HCQ e seus metabólitos foram, res-
pectivamente, 50 e 42 ng mL–1. Do total da dose 
administrada, 2,6, 0,08 e 0,08% foram excretados 
como HCQ, DHCQ e DCQ, respectivamente. 
Além disso, a excreção mostrou ser estereosse-
letiva, no tempo estudado, com o enantiômero 
(+)-(S)- sendo excretado em uma maior quanti-
dade do que o enantiômero (−)-(R)- para todos 
os analitos[36].

De Oliveira et al. desenvolveram um método 
para a análise enantiosseletiva do ibuprofeno[37] 
e de seus principais metabólitos[38] em urina 
empregando a cromatografia líquida de alta efici-
ência com detecção por UV e a SPME como téc-
nica de preparação de amostras. Na análise enan-
tiosseletiva do ibuprofeno em urina, o uso da 
fibra polar CW-TPR 50 µm demonstrou a maior 
eficiência de extração. Porém, essa fibra não pos-
sui uma estabilidade adequada para valores áci-
dos de pH, já que o pH ideal de extração foi de 
2,5. Dessa forma, optou-se pelo emprego da fibra 
PDMS-DVB 60 µm, a qual possui resistência 
a um maior intervalo de pH. A força iônica da 
amostra foi ajustada com 10% de NaCl e o tempo 

final de extração foi de 30 minutos. Com essas 
condições, os autores obtiveram uma recupera-
ção de 19,8 e 19,1% para o (−)-R-ibuprofeno e 
(+)-(S)-ibuprofeno, respectivamente37.

Baseado no sucesso obtido no trabalho 
anterior, de Oliveira  et  al., desenvolveram um 
método para análise enantiosseletiva dos prin-
cipais metabólitos do ibuprofeno, carboxi-ibu-
profeno e 2-hidroxi-ibuprofeno, em urina. Nesse 
trabalho os autores empregaram a HPLC-UV 
acoplada à SPME off-line. Devido à elevada pola-
ridade dos analitos, foi necessário o uso da fibra 
polar CW-TPR 50 µm em pH ácido. Portanto, na 
tentativa de prolongar o uso da fibra, as extrações 
foram realizadas controlando o pH das amos-
tras de urina em 3,8. A força iônica da amostra 
foi ajustada com 20% de NaCl e o tempo final 
de extração foi de 30 minutos. Com essas con-
dições, os autores obtiveram uma recuperação 
de, aproximadamente, 1,5% para os metabóli-
tos do ibuprofeno. Mesmo sendo considerada 
baixa a quantidade recuperada, o método foi 
capaz de quantificar os analitos até um período 
de 24 horas. Do total da dose administrada, 20,1 
e 40,2% (expresso como porcentagem da dose 
administrada) foram excretados como 2-hidroxi 
e carboxi- metabólitos, respectivamente[38].

A Tabela 2 resume os trabalhos envolvendo 
análise enantiosseletiva de fármacos e metabó-
litos em matrizes biológicas empregando SPME 
como técnica de preparação de amostras.

3.2 Microextração líquido-líquido 
dispersiva (DLLME – dispersive 
liquid-liquid microextraction)

A DLLME foi apresentada por Rezaee et al. 
em 2006[39]. É uma técnica baseada na dispersão 
de dois solventes (extrator e dispersor) em uma 
solução aquosa contendo o analito. Uma mistura 
dos solventes dispersor e extrator é injetada rapi-
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damente, com auxílio de uma microseringa, na 
solução aquosa, causando a turvação do meio 
(ponto nuvem-PN), o qual passa a conter a dis-
persão de microgotas[39-44]. Essas microgotas 
representam a dispersão do solvente extrator na 
fase aquosa fornecendo uma grande área super-
ficial o que facilita a partição do analito a ser 
extraído e, assim, permite que o equilíbrio seja 
atingido rapidamente. A amostra é então centri-
fugada e a fase sedimentada é coletada com uma 
microseringa para ser analisada pelo método 
escolhido. Vários fatores influenciam a extração 
por DLLME, como volume e tipo de solventes 
extrator e dispersor, pH da amostra e tempo de 
extração (DLLME assistida)[40].

3.3 Emprego da DLLME em estudos 
enantiosseletivos em matrizes 
biológicas

Para possibilitar a formação do ponto 
nuvem, o solvente dispersor deve ser solúvel 
no solvente extrator e também na fase aquosa. 

Geralmente, pequenos volumes do solvente 
dispersor não são suficientes para a disper-
são do solvente extrator e formação apropriada 
do ponto nuvem. Em contrapartida, volumes 
muito grandes podem aumentar a solubilidade 
do analito na fase aquosa diminuindo, assim, a 
recuperação. Simões  et  al. desenvolveram um 
método para análise enantiosseletiva da rano-
lazina (RNZ) e seu metabólito desmetilranola-
zina (DRNZ) em microssomas hepático de ratos 
empregando LC-MS/MS e DLLME. Os solventes 
utilizados foram acetona (dispersor) e clorofór-
mio (extrator) nos volumes de 800 µL e 100 µL 
respectivamente. O volume total da amostra foi 
de 2 mL e o pH ajustado para 7,4. A centrifuga-
ção foi realizada por 3 minutos a 4000 rpm. O 
método foi validado obtendo-se recuperação de 
55 e 45% para a ranolazina e seu metabólito, res-
pectivamente. O LOQ obtido foi de 25 ng mL–1 
para a RNZ e 10 ng mL–1 para DRNZ. Nesse 
trabalho foi avaliada a influência do emprego 
do ultrassom (US) na recuperação dos analitos 
variando o tempo em que as amostram ficaram 

Tabela 2 Aplicações da SPME na análise enantiosseletiva de fármacos e metabólitos em matrizes biológicas.

Analito Matriz Fibra extratora Recuperação Limite de Quantificação Ref.

Risperidona e 
metabólitos

Meio de 
cultura 

C18 28% Risp

11% 7-RispOH

16% 9-RispOH

50 ng mL–1 Risp

25 ng mL–1 E1 e E2 7-RispOH

25 ng mL-1 (+) e (−)-9-RispOH

34

Mirtazapina e 
metabólitos

Urina PDMS-DVB 5,4% MRT

1,7% DMR

1% 8-OHM

62 ng mL–1

para todos

35

Hidroxicloroquina e 
metabólitos

Urina PDMS-DVB 9,3% HCQ

14,4% DCQ

9,2% DHCQ

50 ng mL–1 HCQ

42 ng mL–1 DCQ

42 ng mL-1 DHCQ

36

Ibuprofeno Urina CWTPR 19% 0,25 µg mL–1 37

2-hidroxi-ibuprofeno

Carboxi-ibuprofeno

Urina CWTPR 1,5% 2-OHIbu

5% COOHIbu

5 µg mL–1

para todos

38

Risp: Risperidona; 7-RispOH: 7-hidroxirisperidona; 9-RispOH: 9-hidroxirisperidona; MRT: Mirtazapina; DMR: 
Desmetilmirtazapina; 8-OHM: 8-hidroximirtazaina; HCQ: Hidroxicloroquina; DCQ: Desetilcloroquina; DHCQ: 
Desetilidroxicloroquina; 2-OHIbu: 2-hidroxi-ibuprofeno; COOHIbu: carboxi-ibuprofeno.
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em contato com o US entre 0 a 5 minutos. Esse 
tipo de artifício vem sendo chamado de DLLME 
assistida (quando a amostra é agitada após a for-
mação do ponto nuvem). Não só ultrassom vem 
sendo empregado, mas também a agitação em 
agitadores tipo “vórtex” (VX). Nesse trabalho, 
não houve diferença na eficiência com o uso do 
ultrassom levando à conclusão de que a forma-
ção do ponto nuvem foi suficiente para atingir o 
equilíbrio de extração[45].

Fortes et al. desenvolveram um método para 
análise enantiosseletiva da hidroxizina (HZ) e da 
cetirizina (CTZ) em meio de cultura para pos-
terior estudo de biotransformação com fungos. 
Nesse método, a separação enantiosseletiva foi 
realizada por eletroforese capilar e a DLLME 
foi empregada como técnica de preparação de 
amostras. Como solvente dispersor foi empre-
gado etanol (400 µL) e como solvente extrator 
clorofórmio (300 µL). Após a injeção dos sol-
ventes e formação do ponto nuvem, as amostras 
foram agitadas durante 30 segundos a 2000 rpm 
em vórtex (DLLME assistida) e centrifugadas 
durante 5 minutos a 3000 rpm. O resíduo foi 
coletado e levado para análise. Nesse trabalho 
também foi avaliada a influência do ultrassom na 
eficiência da extração. Contudo, provavelmente, 
devido a perda de solvente extrator por evapora-
ção, a eficiência foi menor utilizando ultrassom 
após a formação do ponto nuvem (Figura 6). As 
recuperações médias para os analitos situaram-
-se entre 87-91% e o limite de quantificação foi 
de 250 ng mL–1 para hidroxizina e 125 ng mL–1 
para cetirizina. Dentre os fungos estudados, 
três foram capazes de converter a HZ em CTZ 
enantiosseletivamente, especialmente o fungo 
Cunninghamella elegans ATCC 10028 que con-
verteu 19% de (E1)-HZ em (S)-CTZ com excesso 
enantiomérico de 65%[46].

4 Conclusões

O artigo apresentou uma revisão das aplica-
ções da HF-LPME, SPME e DLLME na análise 
enantiosseletiva de fármacos e metabólitos em 
matrizes biológicas, tais como plasma, urina, meio 
de cultura, entre outros. O emprego da HF-LPME 
oferece muitas vantagens frente a outras técni-
cas convencionais, como excelente limpeza da 
matriz, elevada pré-concentração, reduzido con-
sumo de solvente orgânico, baixo custo, simpli-
cidade, possibilidade de injeção direta da fase 
aceptora no equipamento de análise e ausência 
de contaminação entre as extrações (carryover). 
Além disso, geralmente apresenta altos valores de 
recuperações. A HF-LPME ainda é considerada 
uma técnica recente, e está em desenvolvimento 
no sentido de se obter extrações mais seletivas e 
com maior recuperação, como é o caso da EME. 
A técnica miniaturizada, SPME, apresenta van-
tagens como a possibilidade de uso on site, que 
permite a análise direta de amostras biológicas 
in vivo, e também permite a análise de pequenas 
quantidades de amostra. Além disso, empregando 
o formato apresentado na Figura  5 é possível a 
extração de 36 amostras ao mesmo tempo, con-
ferindo assim uma grande economia de tempo. 
Comparado a outras técnicas miniaturizadas, o 

Figura 6 Eficiência da extração no método por DLLME 
usando ponto nuvem (PN), ponto nuvem + vórtex 
(PN + VX), ponto nuvem + ultrassom (PN + US) e 
ponto nuvem + vórtex + ultrassom (PN + VX + US) 
para extração dos enantiômeros da hidroxizina e 
seu metabólito cetirizina de meio de cultura liquido. 
E = Enantiômero.
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processo por SPME, normalmente, resulta em 
baixos valores de recuperação o que limita muito 
a utilização da técnica na análise de fármacos e 
metabólitos em matriz biológica, devido aos bai-
xos limites de quantificação requeridos nessas 
análises. Nesse caso, o emprego de detectores com 
elevado poder de detecção é fundamental. A téc-
nica DLLME exibe diversas vantagens, principal-
mente os altos valores de recuperações atingidos e 
a rapidez nas extrações, além do elevado fator de 
enriquecimento. Além disso, a DLLME promove 
satisfatória limpeza das amostras e não depende 
da disponibilidade de fibras comerciais como a 
HF-LPME e SPME. Contudo, nessa técnica, o uso 
de solventes orgânicos ainda é considerável frente 
a SPME e HF-LPME.

Em resumo, o uso de técnicas de preparação 
de amostras miniaturizadas vem sendo cada vez 
mais empregados na análise enantiosseletiva de 
fármacos e metabólitos; contudo o aumento no 
número de aplicações nessa área dependerá, prin-
cipalmente, do desenvolvimento da automação 
dessas técnicas, permitindo um maior processa-
mento no número de amostras (highthroughput).
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