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Resumo
A monitorização terapêutica permite a individualização do regime de dosagem, 
assegurando a eficácia clínica e minimizando os efeitos adversos dos fármacos 
prescritos. As estatinas pertencem ao grupo dos inibidores da enzima 3-hidroxi-3-
metilglutaril-coenzima A redutase (HMG-CoA). Elas induzem uma redução significativa 
nos níveis de colesterol total, lipoproteína de baixa densidade e triglicérides no 
plasma, portanto, são utilizadas no tratamento da hipercolesterolemia. Atualmente, 
as estatinas têm sido monitoradas, pois embora eficazes e muito utilizadas, 
apresentam alguns efeitos adversos não desejáveis. Neste trabalho, as técnicas 
microextração em fase sólida e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 
de massas (SPME-GC/MS) foram avaliadas para análise de estatinas (fluvastatina, 
sinvastatina e atorvastatina) em plasma humano para fins de monitorização 
terapêutica. As condições de extração e derivatização foram otimizadas usando 
planejamento experimental e avaliando a influência dos principais parâmetros 
envolvidos. O método apresentou linearidade na faixa de 20 a 500 ng mL-1, com 
precisão inferior a 14 % e limite de quantificação de 20 ng mL-1 e 50 ng mL-1 para 
a fluvastatina e sinvastatina, respectivamente. O método proposto foi aplicado em 
amostras de plasma de pacientes em tratamento com sinvastatina.
Palavras-chave: derivatização in situ, estatinas, plasma humano, SPME-GC/MS.

Abstract
Therapeutic drug monitoring allows the individualization of dosing regimen, ensuring 
the clinical efficacy and minimizing adverse effects caused by the prescribed drugs. 
Statins belong to the group of inhibitors of the enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl-
coenzyme A redutase (HMG-CoA). They induce a significant reduction in total 
cholesterol, low density lipoprotein and plasma triglycerides, therefore they are used 
in the treatment of hypercholesterolemia. Currently, statins have been monitored 
because they present undesirable side effects. This paper, describes analysis of 
fluvastatin, simvastatin and atorvastatin by solid phase microextraction and gas 
chromatography coupled to mass spectrometry (SPME-GC/MS) in human plasma 
for therapeutic drug monitoring. The conditions of extraction and derivatization 
were optimized using experimental design and evaluating the influence of the 
main parameters. The method presents linearity in the range of 20-500 ng mL-1 with 
precision lower than 14% and limit of quantification of 20 ng mL-1 and 50 ng mL-1 for 
fluvastatin and simvastatin, respectively. The proposed methodology was applied to 
samples of plasma from patients under simvastatin treatment.
Keywords: derivatization in situ, statins, human plasma, SPME-GC/MS.
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1. Introdução
A microextração em fase sólida (SPME), 

desenvolvida por Arthur e Pawliszyn[1], apresenta 
uma série de vantagens em relação aos métodos 
convencionais de preparo de amostra. Dentre essas 
vantagens se destacam não requerer instrumentação 
analítica sofisticada, apresentar processo operacional 
simples e rápido, permitir automação das análises, além 
de concentrar e extrair os analitos em uma única etapa, e 
reutilizar as fibras extratoras[2].

Em análises realizadas por cromatografia gasosa 
(SPME-GC), após o processo de extração a fibra é 
inserida no injetor aquecido do cromatógrafo e os 
analitos são dessorvidos termicamente para a coluna 
cromatográfica; desta forma, as análises realizadas por 
SPME-GC não utilizam solventes orgânicos. A técnica 
SPME-GC, tem sido utilizada com êxito na extração 
de compostos voláteis e semi-voláteis em análises de 
amostras biológicas, principalmente quando extraídos 
no modo headspace. Já compostos menos voláteis 
ou termicamente instáveis têm sido analisados após 
processos de derivatização/SPME-GC[2].

Atualmente, a análise de fármacos em fluidos 
biológicos tem se tornado importante devido ao 
desenvolvimento de fármacos mais seletivos e efetivos; 
e a necessidade de entender sobre seus efeitos tóxicos e 
terapêuticos. O conhecimento dos níveis dos fármacos 
em fluidos biológicos permite a otimização da terapia e 
fornece informações para estudos de farmacocinética, 
biodisponibilidade, bem como suas interações 
medicamentosas[3].

A monitorização terapêutica é baseada no fato 
de que a resposta terapêutica depende da concentração 
plasmática do fármaco. O uso de doses regulares em 
intervalos periódicos não significa que existirão níveis 
constantes em todos os pacientes, devido às diferenças 
individuais de absorção, metabolismo, excreção e 
biodisponibilidade para o fármaco administrado; 
influenciando o efeito terapêutico final. Além disso, na 
terapia com fármacos de baixo índice terapêutico, ou seja, 

faixa terapêutica, que indica valores de concentração 

para os quais a substância tem efeito terapêutico, 

muito próximo à faixa tóxica, complicações no quadro 

de saúde do paciente podem levar à intoxicação e, em 

alguns casos até à morte. Portanto, faz-se necessária 

a monitorização terapêutica do fármaco na corrente 

sanguínea, uma vez que essa monitorização tem como 

vantagem a possibilidade de ajustes nas doses do 

medicamento, prevenindo a intoxicação e garantindo os 

efeitos farmacológicos da substância[4]. 

A hiperlipidemia, elevação da concentração de 

lipídios no plasma, é a manifestação de um distúrbio na 

síntese e degradação de lipoproteínas plasmáticas. Os 

principais lipídios de relevância são o colesterol e os 

triglicérides. Assim sendo, elevados níveis de colesterol 

estão associados a condições patológicas, como a 

aterosclerose, caracterizada pela deposição de colesterol 

na parede arterial[5]. Um dos efeitos da aterosclerose é 

o aumento na incidência de doença arterial coronariana 

(DAC) e na taxa de mortalidade relacionada a ela. 

Estudos mostraram que 38 a 42% das mortes estão 

relacionadas a doenças cardiovasculares[5].

Os principais métodos de tratamento da 

hiperlipidemia são dietas, mudanças no estilo de vida 

e administração de medicamentos hipolipemiantes[5]. 

Dentre estes, as estatinas são os fármacos mais utilizados 

para o tratamento, com o propósito de diminuir os 

níveis de lipoproteínas plasmáticas ricas em colesterol e 

reduzir os riscos de DAC. Estes efeitos são resultantes da 

atividade inibidora das estatinas sobre a enzima HMG-

CoA redutase (hidroximetilglutaril-CoA redutase), que 

inibe os primeiros passos da biossíntese do colesterol[6].

Assim sendo, este trabalho objetiva o 

desenvolvimento de um método para análise de estatinas 

em plasma humano usando a cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas e tendo a SPME e 

a derivatização in situ na etapa de preparo de amostras.
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2. Experimental

2.1. Materiais e reagentes
Os padrões analíticos das estatinas tais como 

atorvastatina cálcica, fluvastatina sódica e sinvastatina 
foram gentilmente doados pelo professor Dr. Anil 
Kumar Singh da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo (FCF - USP). Ibuprofeno 
deuterado (ibuprofeno-d), utilizado como padrão 
interno, foi adquirido da Fluka (Steinheim, Alemanha). 
Utilizou-se também, ácido fórmico da Synth (Diadema, 
Brasil), hidróxido de sódio da Mallinckrodt (Hazelwood, 
EUA), brometo de tetrabutilamônio da Vetec (Duque de 
Caxias, Brasil), dietil sulfato da Alfa Aesar (Karlsruhe, 
Alemanha) e etanol da J.T.Baker (Phillipsbourg, EUA). 
Todos os solventes e reagentes usados possuíam grau 
HPLC ou analítico. A água utilizada para preparar todas 
as amostras e soluções foi purificada em um sistema 
Elga Purelab Ultra (High Wycombe, Inglaterra). 

Utilizou-se também um holder manual para fibras 
de SPME e fibras de PDMS/DVB ambos da Supelco 
(Bellefonte, EUA). Membranas para filtração hidrofílica 
0,45 µm da Schleicher & Schuell (Dassel, Alemanha) 
foram utilizadas para filtração das amostras de plasma.

2.2. Condições cromatográficas
As análises cromatográficas foram feitas em um 

GC/MS QP5000 da Shimadzu (Kyoto, Japão) equipado 
com o software GCMSsolution. As separações foram 
obtidas com coluna capilar 5% fenil dimetilpolissiloxano 
(15 m × 0,25 mm × 0,25 µm) RTX-5MS da Restek 
(Bellefonte, EUA). A dessorção da fibra de SPME foi 
feita no injetor a 260 ºC durante 15 minutos no modo 
splitless de injeção, com abertuta da válvula split após 
intervalo de 3 minutos. A rampa de aquecimento do 
forno foi de 80 ºC durante 2 minutos, aumentando 
30 °C min-1 até 300 ºC e mantida, então, isotérmica 
por 4 minutos. A temperatura do detector foi fixada em 
310 ºC. O gás de arraste utilizado foi o hélio (Linde, 
Barueri, Brasil), com vazão de 0,8 mL min-1. Os 
cromatogramas foram adquiridos por monitoramento de 

íon selecionado (SIM) e ionização por elétrons a 70 eV. 

A identificação dos analitos foi feita pelo monitoramento 

dos íons característicos para cada composto na forma 

derivatizada, sendo os íons principais de m/z 183, 211, 

238, 266 e 281 para a fluvastatina, m/z 157, 159, 172, 

198 e 199 para a sinvastatina e m/z 276, 292, 360, 388 e 

403 para a atorvastatina conforme pode ser observado no 

espectro de massas apresentado na Figura 1.

2.3. Preparo das amostras de plasma
As amostras de plasma humano foram adquiridas 

no Laboratório Médico Dr. Maricondi e na Casa de 

Saúde de São Carlos, centrifugadas a 8000 rpm durante 

5 minutos, e filtradas com membrana hidrofílica de 

0,45 µm, afim de eliminar possíveis impurezas que 

poderiam dificultar o processo de extração e impedir 

o entupimento da fibra extratora, em seguida foram 

estocadas em frascos e armazenadas no freezer a -20 °C. 

Para obter-se a concentração de 1 mg L-1, alíquotas 

adequadas das soluções de trabalho com concentração 

de 10 mg L-1 de sinvastatina, fluvastatina e atorvastatina 

em etanol foram transferidas para frascos de vidro 

transparente para SPME de 20 mL, secas sob fluxo 

de nitrogênio e em seguida ressuspensas em 1 mL de 

plasma branco. 

2.4. Derivatização in situ
Para esta etapa utilizou-se o agente pareador 

iônico brometo de tetrabutilamônio (TBA-Br) a fim de 

formar um par iônico neutro com os analitos presentes na 

amostra, e o reagente derivatizante dietil sulfato (DES) 

para que o produto final estivesse na forma de éster, mais 

facilmente analisado por GC (Figura 2). A derivatização 

foi previamente realizada à etapa de extração, expondo a 

fibra de SPME à amostra derivatizada. 

Os experimentos foram realizados adicionando 

o agente pareador iônico TBA-Br (I) e o reagente 

derivatizante DES (II) às soluções aquosas contendo 

cada uma das estatinas. Após a reação, os analitos foram 

extraídos por SPME e analisados por GC/MS.
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Figura 1. Espectro de massas no modo scan da amostra fortificada com 1000 ng mL–1 de (A) fluvastatina, (B) sinvastatina e (C) atorvastatina, 
derivatizadas de acordo com o método proposto.
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2.5. Otimização das condições de extração e 
derivatização

Primeiramente foi aplicado um planejamento 
fatorial fracionado[7-9] (25-2) com o objetivo de otimizar 
a etapa de extração variando-se o pH (3,0 e 10,0), tempo 
de extração (10 e 60 minutos), temperatura (25 ºC e 
85 ºC), força iônica (0 e 30% de NaCl) e volume de 
solução tampão (4 e 10 mL). Incluiu-se nesta etapa um 
ponto central onde as variáveis estavam no valor médio. 
O software Statistica 7.0 foi utilizado para construção do 
modelo e este foi avaliado por ANOVA. 

Após a otimização da extração, foi realizada 
a otimização do processo de derivatização usando 
planejamento fatorial completo (23) variando-se o pH 
(3,0 e 10,0), volume de agente pareador iônico (30 e 
100 µL) e volume de reagente derivatizante (10 e 50 µL), 
também utilizando a adição de pontos centrais. 

Com base nas variáveis significativas encontradas 
foi aplicado um planejamento composto central (CCD). 
Nesse planejamento as variáveis avaliadas foram 
temperatura de extração (25 °C, 33,73 °C, 55 °C, 76,27 °C 
e 85 °C) e volume de agente derivatizante (10 µL; 
15,82 µL; 30 µL; 44,18 µL e 50 µL). O número total de 
condições experimentais nessa etapa foi de 9, totalizando-
se 11 experimentos com as replicatas no ponto central. 

Definidas as condições ótimas para a derivatização 
e extração dos analitos foi realizada uma otimização 
univariada com objetivo de fixar o tempo necessário para 
extração das estatinas na fibra de SPME, variando-se os 
valores em 15, 30, 45 e 60 minutos.

2.6. Extração e derivatização das amostras de 
plasma humano 

Em um frasco de vidro transparente para SPME de 
20 mL contendo a amostra de plasma fortificado foram 
adicionados 10 mL de solução de ácido fórmico 0,5 mol 
L-1 pH = 3,0; 100 µL do agente pareador iônico TBA-Br 
0,1 mol L-1 e 50 µL do reagente derivatizante dietil sulfato 
(DES). O frasco foi fechado com lacre de alumínio e septo 
de silicone, e submetido à agitação magnética durante 
5 minutos a 55 °C a fim de homogeneizar a amostra 
e garantir que os analitos fossem derivatizados. Em 
seguida, a fibra de PDMS/DVB foi exposta diretamente 
na amostra durante 45 minutos a 55 °C sob agitação. A 
dessorção dos analitos foi realizada introduzindo a fibra 
de SPME no injetor do cromatógrafo gasoso durante 
15 minutos a 260 °C.

2.7. Validação 
A validação do método foi realizada segundo a 

Resolução n° 899 de 29/05/2003 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA)[10]. Nas análises 
realizadas por GC/MS foram monitorados cinco íons 
para cada composto, sendo um íon utilizado para a 
quantificação e os demais para confirmação dos analitos. 

A seletividade do método foi avaliada por 
meio da análise de três amostras diferentes de plasma 
branco. Foi analisada a presença de interferentes eluindo 
no mesmo tempo de retenção das estatinas. Brancos 
da fibra e da coluna cromatográfica utilizada foram 

Figura 2. Esquema geral da reação de derivatização de ácidos carboxílicos com brometo de tetrabutilamônio e dietil sulfato formando ésteres 
etílicos.
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realizados periodicamente para verificação de possíveis 
contaminações durante o procedimento analítico.

A linearidade foi avaliada analisando amostras 
de plasma de referência, fortificadas com fluvastatina, 
sinvastatina e ibuprofeno-d como padrão interno. Os 
parâmetros de validação analítica para a atorvastatina 
não foram avaliados devido à dificuldade em detectá-la 
em baixos níveis de concentração. Estudos de precisão 
intra e inter-dia foram realizados em três níveis de 
concentração (baixo, médio e alto) com cinco replicatas 
por concentração. Foi considerado como limite máximo 
o valor de 15% para o desvio padrão relativo (DPR).

O limite de detecção (LOD) foi estabelecido 
como a concentração em que o pico do analito era três 
vezes maior que o ruído da linha de base. Já o limite de 
quantificação (LOQ) foi calculado utilizando a razão 10:1 
da altura do pico em relação à altura do ruído da linha de 
base, com coeficiente de variação menor que 20%. 

Para a avaliação da recuperação relativa utilizou-
se concentrações em três níveis: baixo, médio e alto, de 
acordo com a curva de calibração. Essa recuperação foi 
calculada através da razão entre a resposta da extração 
do analito fortificado em plasma e a resposta da extração 
da mesma concentração do analito fortificada em água.

3. Resultados e Discussão

3.1. Seleção da fase extratora
As fibras de PDMS (dimetilpolisiloxano), 

PDMS/DVB (dimetilpolisiloxano/divinilbenzeno) e 
PA (poliacrilato) foram comparadas para avaliar qual 
apresentaria o melhor desempenho para a extração das 
estatinas. Dentre as fibras avaliadas, a fibra de PDMS/
DVB apresentou melhor desempenho quando comparada 
com outros recobrimentos. Considerando que as estatinas 
são compostos que apresentam tanto grupamentos 
polares como não-polares, os recobrimentos de PA (fase 
polar) e PDMS (fase não-polar) não proporcionaram um 
desempenho tão bom quando comparados com PDMS/
DVB, recobrimento misto com polaridade modificada 
pela inserção de grupos divinilbenzeno. 

3.2. Desenvolvimento do método SPME-GC/MS
Testou-se o uso de uma solução tampão de ácido 

fórmico pH = 3,0 na etapa de extração das estatinas, 
preparada a partir de ácido fórmico 0,5 mol L-1 e hidróxido 
de sódio 1,0 mol L-1. Este procedimento foi realizado 
para garantir que a maior parte das moléculas presentes 
na matriz da amostra estivesse na forma neutra, ou seja, 
não-ionizada, aumentando a recuperação da SPME. 
Dessa forma observou-se um aumento na quantidade de 
analito extraído para fluvastatina e atorvastatina, que são 
espécies ionizáveis de caráter ácido apresentando pKa 
em torno de 4,5. 

A separação cromatográfica também foi feita 
conforme descrito na seção 2.2, como demonstra 
a Figura 3. Os compostos estão separados, não foi 
constatado a degradação térmica dos analitos, mesmo 
efetuando sua dessorção em injetor aquecido.

Figura 3. Cromatograma representativo do método SPME-GC/MS 
e derivatização in situ contendo 1000 ng mL–1 de ibuprofeno-d, 
fluvastatina e sinvastatina.

3.3. Otimização das condições de extração e 
derivatização

O planejamento fatorial fracionado mostrou 
resultados diferentes para cada estatina estudada. Porém, 
verificou-se que ao aumentar o tempo, a temperatura e o 
volume de tampão, aumentava-se a quantidade extraída 
dos fármacos. Por outro lado, quanto menor a quantidade 
de sal adicionado à solução, melhor a extração dos 
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compostos, pois à medida que a concentração de sal 
aumenta, possivelmente altera-se a viscosidade da 
solução, dificultando a capacidade do analito de migrar 
para a fase extratora. 

Os resultados do planejamento fatorial completo 
mostraram que a variável pH atuou de modo negativo na 
etapa de derivatização, de maneira que o uso de pH = 3,0 
favorece a reação de derivatização. Já as variáveis 
volume de TBA-Br e volume de dietil sulfato atuaram de 
modo positivo, de forma que o aumento desses volumes, 
aumentou a eficiência da derivatização dos fármacos. 

Como os modelos obtidos para os fármacos 
em estudo estavam de acordo entre si e apresentaram 
coeficientes de correlação adequados e falta de ajuste 
não significativa, as variáveis volume de reagente 
derivatizante e temperatura foram selecionadas para 
o planejamento compostos central. A metodologia de 
superfície de resposta é usada para encontrar-se o ponto 
ótimo em torno da região experimental disponível. A 
Figura 4 ilustra a média dos resultados para a superfície 
de resposta considerando os modelos para os três analitos. 
A partir da análise desse gráfico foi possível estimar 
um valor mais alto para a resposta total na condição de 
trabalho fixada em 50 µL de reagente derivatizante e 
temperatura de extração a 85 °C. O gráfico de superfície 
de resposta mostra que as duas variáveis estudadas, 
volume de reagente derivatizante e temperatura, 
atuam de forma positiva na extração desses fármacos. 
A condição ótima do método aparece em condições 
extremas, altas temperaturas e grandes volumes de 
derivatizante. Contudo, o uso de agente derivatizante 
com propriedades corrosivas, nessas condições, pode 
causar a diminuição da vida útil da fibra de SPME. 
Dessa maneira, optou-se por realizar a extração a 55 ºC 
em detrimento da condição a 85 ºC, sendo essa uma 
condição de compromisso, próxima a região ótima, sem 
haver perdas drásticas na resposta dos analitos.

Estabelecidas as condições ótimas de 
derivatização e extração, avaliou-se o tempo de extração 
utilizando uma otimização univariada. Observou-se que 
no tempo de 45 minutos o equilíbrio foi atingido para a 
extração dos fármacos em estudo.

3.4. Validação
Nesta etapa avaliou-se parâmetros como 

seletividade, linearidade, precisão, limite de detecção, 

limite de quantificação e recuperação[11-13]. Como a 

atorvastatina apresentou baixa resposta mesmo com a 

fibra de PDMS-DVB, além disso, obteve baixa ionização 

no sistema GC-/MS utilizado, esse composto não foi 

considerado no desenvolvimento da validação, por não 

ser possível atingir os níveis desejados de detecção. No 

entanto, o método desenvolvido mostrou-se seletivo 

para os demais compostos, pois nenhum pico eluiu no 

mesmo tempo de retenção da fluvastatina, sinvastatina 

e do IBU-d (padrão interno) quando amostras de plasma 

branco foram analisadas. 

A linearidade do método foi de 20 a 500 ng mL-1 

para a fluvastatina e de 50 a 500 ng mL-1 para a 

sinvastatina. Os coeficientes de correlação foram maiores 

que 0,98 demonstrando haver uma correlação aceitável 

entre concentração e resposta obtida, para finalidade 

de análises em fluidos biológicos. O LOD encontrado 

foi de 7,5 ng mL-1 para fluvastatina e 15 ng mL-1 para 

Figura 4. Gráfico de superfície de resposta para as variáveis 
temperatura e volume de reagente derivatizante obtido pelo 
planejamento composto central para as estatinas estudadas. 



Análise de estatinas em plasma humano por SPME-GC/MS Sattolo, NMS et al.

Scientia Chromatographica 2014; 6(3):166-174 173

Figura 5. Cromatograma de plasma de paciente em tratamento com 
sinvastatina.

a sinvastatina. O LOQ estabelecido foi de 20 ng mL-1 
para a fluvastatina e 50 ng mL-1 para a sinvastatina. Os 
resultados de precisão intra e inter-dia demonstram que 
o método possui precisão adequada, conforme mostram 
os dados das Tabelas 1 e 2. 

No entanto, são valores comuns quando se utiliza uma 
técnica miniaturizada na qual a extração não é exaustiva. 

Nesta técnica, a influência das proteínas foi 
minimizada por meio da diluição das amostras de plasma 
com 10 mL da solução de ácido fórmico 0,5 mol L-1 
pH = 3,0. O processo de diluição das amostras de plasma 
diminui a viscosidade da matriz, favorecendo a difusão 
dos fármacos para a fase extratora da fibra de SPME.

3.5. Aplicação em amostras reais
A eficácia do método SPME-GC/MS para uso 

clínico foi comprometida devido ao alto valor de LOQ 
encontrado para a sinvastatina (50 ng mL-1), uma vez 
que o intervalo terapêutico para uma dose diária de 10 a 
80 mg/dia do fármaco é de 10,30 a 34,50 ng mL-1. Dessa 
forma, analisaram-se amostras de plasma de pacientes 
que fizeram uso de uma dosagem maior de sinvastatina, a 
Figura 5 mostra o cromatograma obtido para uma dessas 
amostras. Na Tabela 3 estão os valores de concentrações 
plasmáticas acima do intervalo terapêutico, conforme 
obtidos nas análises usando o método proposto. 

Tabela 1. Dados obtidos da precisão intra-dia e inter-dia para os 
fármacos estudados.

  Precisão intra-dia Precisão inter-dia 

Compostos Concentração  
(ng mL-1)

DPR  
(%)

Concentração  
(ng mL-1)

DPR  
(%)

Fluvastatina

20 9,0 20 7,2

250 4,1 250 2,8

500 6,9 500 8,7

Sinvastatina

50 13,6 50 10,5

300 6,6 300 7,2

500 8,3 500 7,4

Tabela 2. Dados obtidos de limites de quantificação (LOQ) e limites 
de detecção (LOD) para os fármacos estudados.

Compostos LOQ  
(ng mL-1)

DPR 
(%)

LOD  
(ng mL-1)

DPR 
(%)

Fluvastatina 20 8,3 7,5 11,7

Sinvastatina 50 11,0 15 14,9

As taxas de recuperação relativa do método 
SPME-GC/MS foram inferiores a 40%, no entanto, 
esta característica do método não implicou em falta de 
linearidade ou precisão insatisfatória. O uso do padrão 
interno nas amostras compensou eventuais variações na 
eficiência do processo SPME, tais como aquelas sujeitas 
à composição endógena do plasma e as propriedades da 
fase extratora, como a diminuição da eficiência da fibra 
com o aumento do número de extrações. 

A ANVISA recomenda porcentagens de 
recuperação do soluto e do padrão interno próximas a 
100%, porém admitem-se valores menores desde que a 
recuperação seja precisa. A análise dos resultados mostra 
que a SPME, quando comparada com outras técnicas 
de extração, apresenta baixos valores de recuperação. 

De acordo com as análises das concentrações 
plasmáticas observa-se que algumas estão abaixo do 
LOQ (50 ng mL-1), impossibilitando a quantificação do 
fármaco. No entanto, encontraram-se valores superiores 
às dosagens terapêuticas. Dessa maneira, este estudo 
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Tabela 3. Concentração plasmática determinada em amostras de 
plasma de pacientes em terapia com sinvastatina.

Amostra Concentração plasmática  
(ng mL-1)

1 < LOQ

2 79,8

3 < LOQ

4 < LOQ

5 85,0

torna possível a determinação de sinvastatina em níveis 

acima da janela terapêutica causados por uma dosagem 

excessiva do fármaco.

4. Conclusões
O método SPME-GC/MS desenvolvido 

apresentou linearidade, seletividade e precisão 

adequados para a análise de estatinas em plasma humano. 

Porém, o LOQ encontrado não possibilitou a análise em 

concentrações correspondentes ao intervalo terapêutico. 

O uso de GC/MS em tandem possivelmente aumentaria 

ainda mais a seletividade da análise, possivelmente 
melhorando a detectabilidade, e, dessa forma, o método 
poderia ser adequado para a aplicação em monitorização 
terapêutica. Diante da limitação de detectabilidade 
apresentada, a eficácia do método foi comprovada pela 
análise de plasma de pacientes em terapia com dosagens 
superiores às doses terapêuticas convencionais de 
sinvastatina. Portanto, o método, conforme apresentado, 
pode ser aplicado para determinação de níveis acima 
do intervalo terapêutico das estatinas em amostras de 
plasma humano.
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