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Resumo
A Cromatografia Líquida no modo Column Switching é caracterizada pelo acoplamento 
sequencial de duas colunas com diferentes dimensões e fases estacionárias (diferentes 
mecanismos de sorção/separação). Inicialmente, alguns microlitos da amostra são 
percolados na coluna da primeira dimensão (1D) para sorção seletiva dos analitos e 
remoção dos componentes endógenos da amostra biológica. Após este procedimento, 
os analitos de interesse (coluna 1D) são eluídos para a segunda coluna (2D) para a 
separação cromatográfica e posterior detecção. Diferentes detectores, tais como UV, 
arranjo de diodos, fluorescência e de espectrometria de massas têm sido utilizados 
com o sistema column switching. Esta técnica automatizada permite a hifenação 
(online) da etapa do preparo da amostra com o sistema cromatográfico, diminuindo o 
tempo de análise e aumentando a detectabilidade analítica (seletiva pré-concentração 
dos analitos). Esta técnica pode ser empregada na determinação de diferentes 
analitos em complexas amostras biológicas com injeção direta ou simples tratamento 
prévio. Esta revisão descreve as configurações do sistema column switching, recentes 
desenvolvimentos, fases estacionárias seletivas e aplicações em biolanálises.
Palavras-chave: Column Switching, cromatografia líquida, preparo de amostra, 
bioanálises.

Abstract
The Column Switching Liquid Chromatography is characterized by the sequential 
coupling of two columns with different dimension and stationary phases (different 
mechanisms of sorption/separation). Initially, some microliters of the sample are 
percolated in the column of the first dimension (1D) for selective sorption of the 
analytes and removal of the endogenous components from biological samples. After 
this procedure, the analytes (column 1D) are eluted for the second column (2D) 
for the chromatographic separation and posterior detention. Different detectors, 
such as UV, Diode Array Detector (DAD), fluorescence and mass spectrometer have 
been used with the column switching system. This automated technique allows the 
hyphenation (online) of the step of the sample preparation with the chromatographic 
system, diminishing the analysis time, and increasing the analytical sensitive (selective 
trace enrichment of the analytes). This technique can be used to determine the 
analytes in a biological complex matrix by direct sample injection or by simple 
sample pretreatment. This review describes column switching configurations, current 
developments, selective stationary phases, and applications in bioanalysis.
Keywords: Column Switching, liquid chromatography, sample preparation, 
bioanalysis.
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1. Introdução
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, 

High Performance Liquid Chromatography), em razão 
da grande variedade de mecanismos de separação, 
propicia a separação de substâncias iônicas, ionizáveis, 
não iônicas, polares e apolares. 

A HPLC, considerando a natureza das substâncias 
(caráter iônico, polaridade e massa molar) e os mecanismos 
de separação, tem sido classificada em três grupos. 
No primeiro grupo, as modalidades da cromatografia 
líquida em fase normal, reversa e por exclusão, para as 
determinações de substâncias não iônicas. No segundo 
grupo, as modalidades da cromatografia líquida com 
supressão iônica, par iônico, troca iônica, para as 
determinações de substâncias iônicas ou ionizáveis. Já 
no terceiro grupo as separações especiais, tais como a 
cromatografia líquida de bioafinidade, por interação 
hidrofílica, quiral, entre outras.

Considerando esta diversidade de mecanismos 
de separação, a HPLC com os diferentes sistemas 
de detecção tem sido considerada uma importante 
ferramenta analítica nas áreas farmacêutica, química, 
forense, toxicológica, alimentos e clínica. 

Com o intuito de atender as demandas destas 
diferentes áreas relacionadas ao desenvolvimento de 
métodos de alta seletividade e detectabilidade para 
determinações rápidas em níveis de traços em amostras 
complexas, a tecnologia da HPLC tem avançado a passos 
largos. Dentre as diferentes inovações, podemos destacar: 
(a) os sistemas de cromatografia líquida de ultra eficiência 
(UHPLC, Ultra Performance Liquid Chromatography.) 
que operam em pressões superiores a 1500 psi e utilizam 
colunas totalmente porosas com diferentes fases 
seletivas com partículas de diâmetros internos menores 
que 2 µm; (b) colunas superficialmente porosas que 
apresentam eficiência semelhante às totalmente porosas 
(di < 2 µm) com diminuição significativa na pressão do 
sistema cromatográfico; (c) as colunas monolíticas que 
resultam em separações rápidas em baixa pressão e (d) os 
sistemas multidimensionais que utilizam o acoplamento 

sequencial de colunas com diferentes fases estacionárias, 
consequentemente, os analitos são sorvidos/separados 
por diferentes mecanismos de sorção/separação.

Os sistemas de cromatografia líquida 
multidimensional, considerando as diferentes configu
rações são classificados no modo Comprehensive, 
Heart-cutting e Column Switching. 

A cromatografia líquida bidimensional no modo 
Comprehensive é caracterizada pelo acoplamento 
sequencial de duas colunas com diferentes fases 
estacionárias (diferentes mecanismos de separação) e 
dimensões, sendo na primeira dimensão uma separação 
mais lenta com maior capacidade de pico, já na segunda 
dimensão uma separação rápida, geralmente 60 s, com 
menor capacidade de pico. O sistema de modulação 
(válvula de 6 a 8 pórticos) entre as duas colunas transfere 
continuamente, frações eluídas da primeira dimensão 
(modo isocrático) para a segunda dimensão (eluição por 
gradiente), de forma que a separação obtida na primeira 
coluna é mantida e aquela na segunda é extremamente 
rápida, resultando em uma separação cromatográfica 
bidimensional com alta eficiência e resolução. Já no 
modo Heart-Cutting, somente a fração de interesse do 
eluato da primeira dimensão, é transferida para a segunda 
dimensão para separação adicional.

Na cromatografia líquida multidimensional 
no modo Column Switching, inicialmente, alguns 
microlitos da amostra são percolados na coluna da 
primeira dimensão (1D) para sorção seletiva dos analitos 
e remoção dos componentes endógenos (Figura 1a). 
Após este procedimento, os analitos (coluna 1D) são 
eluídos para a segunda coluna (2D) para a separação 
cromatográfica e posterior detecção (Figura 1b). 

Desta forma, no modo Comprehensive e Heart-
Cutting, a separação cromatográfica da amostra ocorre 
nas duas dimensões (sistema bidimensional), já no modo 
Column Switching, os analitos são sorvidos na primeira 
dimensão (coluna de extração) e separados (separação 
cromatográfica) na segunda dimensão. Portanto, o 
modo column switching permite a hifenação da etapa 
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do preparo da amostra com o sistema cromatográfico, 
aumentando a seletividade e detectabilidade analítica 
(préconcentração dos analitos) e diminuindo o tempo de 
análise.

Esta revisão descreve as configurações do sistema 
column switching, recentes desenvolvimentos, fases 
estacionárias seletivas e aplicações em biolanálises.

2. Configurações do Sistema de Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência no modo  
column switching

Dentre as diferentes configurações do sistema 
Column Switching, a mais usual consiste na utilização 
de duas colunas com diferentes configurações 
(comprimento, diâmetro interno e tamanho de partícula) 
e distintas fases estacionárias, duas bombas de HPLC 
de alta pressão e uma válvula de seis a oito pórticos 
(interface) para a hifenação das colunas, Figura 2. Nesta 
configuração, no momento da separação cromatográfica 
(coluna 2D, Bomba B), a coluna 1D, simultaneamente 
é reequilibrada (Bomba A), Diferentes detectores, 
tais como UV, arranjo de diodos, fluorescência e de 
espectrometria de massas têm sido utilizados com o 
sistema column switching.

Geralmente, na primeira dimensão (coluna 1D) 
tem sido utilizada coluna seletiva de menor comprimento 
(35 cm) recheada com partículas de diâmetro interno 
3050 µm para facilitar a percolação da amostra 
(geralmente viscosa) e rápida sorção dos analitos, 
Figura 2a. Já na segunda dimensão, tem sido utilizada 
uma coluna totalmente porosa ou superficialmente porosa 
(1015 cm) com partículas de pequeno diâmetro interno, 
geralmente menores que 2 µm, para eficiente separação 
cromatográfica em menor tempo de análise, Figura 2b.

A eluição dos analitos da primeira coluna para 
a segunda dimensão pode ser realizada no modo direto 
(straight-flush, Figura 1), ou seja, com o fluxo de 
fase móvel (Bomba B) no mesmo sentido da etapa de 
sorção (percolação da amostra, Bomba A); ou fluxo 
reverso (back flush, Figura 2), sentido contrário à pré
concentração dos analitos (Figura 2). A préconcentração 
(fator de enriquecimento) dos analitos é mais eficiente 
no modo reverso. Nesta configuração, os componentes 
endógenos da amostra biológica sorvidos na coluna 1D 
são eluídos (Bomba A) para o descarte, antes da eluição 
(Bomba B) dos analitos para a coluna analítica. A sorção 
dos analitos em estreita banda no início da coluna 1D, 
minimiza o alargamento do pico (dispersão).

Figura 1. Esquema do sistema de Cromatografia Líquida no modo Column Switching (modo normal, straight-flush), (a) sorção seletiva, (b) separação 
cromatográfica. Adaptado de Katatoka et al., 2012[1].
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3. Fases seletivas para a primeira dimensão do 
sistema column switching

Diferentes fases seletivas têm sido utilizadas na 
primeira dimensão do sistema column switching, tais como 
os materiais de acesso restrito, polímeros molecularmente 
impressos (MIP, Molecularly Imprinted Polymer), fases 
monolíticas, imunossorventes, dentre outras.

Os materiais de acesso restrito (RAM – Restricted 
Acess Media) têm permitido a introdução direta de 
fluidos biológicos, ou com simples tratamento prévio, em 
sistemas cromatográficos, reduzindo o tempo da análise. 
As fases de acesso restrito possuem uma superfície 
hidrofílica biocompatível na parte externa e hidrofóbica 
(suportes de sílica, C8 ou C18) no interior dos poros da 
partícula. As macromoléculas dos fluidos biológicos são 
excluídas por uma barreira física ou de difusão química. 
Já as moléculas pequenas (fármacos, metabólitos ou 
biomarcadores) penetram nos poros (hidrofóbicos) e são 
retidas, através do processo de partição. 

A extração com imunossorventes apresenta alto grau 
de seletividade molecular, pois se baseia no reconhecimento 
molecular (interações antígenoanticorpo). Geralmente, os 

anticorpos são imobilizados em suportes sólidos, como a 
sílica, por ligações covalentes. Inicialmente, a superfície 
da sílica é silanizada com aminopropil trietoxissilano 
(APTES), resultando em aminas primárias, em seguida, 
a solução de glutaraldeído em tampão fosfato modifica 
esta superfície, permitindo a ligação das moléculas de 
anticorpo, através da reação entre a amina da proteína e o 
grupo aldeído da superfície. Após esta etapa, boro hidreto 
de sódio reduz iminas (bases de Schiff) para aminas 
secundárias e estabiliza as ligações covalentes.

Os MIP são materiais sintéticos com propriedades 
de reconhecimento molecular baseados em sistemas 
biomiméticos, semelhante aos sistemas específicos 
enzimassubstratos ou antígenoanticorpo. A maioria 
dos polímeros de impressão molecular é baseada em 
polímeros acrílicos ou acrilatos orgânicos, os quais 
são sintetizados através da polimerização radicalar. A 
síntese dos MIP consiste, basicamente, em três etapas: 
(a) Formação de um complexo prépolímero através 
de interações covalentes ou não covalentes entre a 
substância molde (analito) e o monômero funcional; 
(b) Etapa de polimerização em redor do complexo 

Figura 2. Esquema do sistema de Cromatografia Líquida no modo Column Switching (modo reverso (back flush). (a) sorção seletiva, (b) separação 
cromatográfica. Adaptado de Katatoka et al., 2012[1].
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Tabela 1. Sistemas LC no modo column-switching para determinações de fármacos em amostras biológicas.

Analito Amostra Column-Switching Coluna Analítica Detecção Limite de 
Quantificação Referência

Sulfonamidas
Leite 

bovino
RAM-MIP-SG  

(40 × 4,6 mm)
C18  

(250 × 4,6 mm, 5 μm)
UV 0,7 a 1,8 ng/mL

Xu et al., 
2010[2]

Compostos  
perfluorados

Soro
C18-SPE  

(30 x 2,1 mm, 10 μm)
XDB-C18  

(50 x 4,6 mm, 1,8nμm)
MS/MS 10-50 ng/L

Gosetti et al., 
2010[3]

Inibidor da  
topoisomerase

Plasma
C18  

(10 × 2,1 mm, 5 μm)
C18  

(50 × 2,0 mm, 5 μm)
MS/MS 0,04 a 0,8 ng/mL

Kamei et al., 
2011[4]

Quimioterápico Plasma
C18  

(20 x 3,0 mm, 5 μm)
C18  

(25 x 2,1 mm, 5 μm)
MS/MS 0,1 a 1,0 ng/mL

Wickremsinhe 
et al., 2013[5]

11-nor-9-carboxi-
tetra-hidrocanabinol

Cabelo
C18  

(50 x 3,0 mm, 2,6 μm)
C18  

(75 x 2,1 mm, 2,7 μm)
MS³ 0,1 pg/mL

Park et al., 
2014[6]

Estatinas Plasma
C18-RAM-BSA  

(30 × 4,6 mm, 15 μm)
C18  

(125 × 4,0 mm, 5 μm)
UV 125 a 500 ng/mL

Fagundes 
et al., 2014[7]

Ácidos alquil  
mercaptúricos

Urina
C18-RAM-ODS  

(25 x 4 mm, 25 μm)
C18  

(150 × 4,6 mm, 3 μm)
MS/MS 6,6 e 15,5 µg/L

Eckert et al., 
2014[8]

Bisfenol Urina
C18-RAM-ODS  

(25 x 4 mm, 25 μm)
C18 monolítica  
(100 × 4,6 mm)

MS/MS 0,08 a 0,72 ng/mL
Zhou et al., 

2014[9]

Apixaban Plasma
C18-SPE  

(30 x 2,1 mm, 10 μm)
C18 monolítica  
(50 × 4,6 mm)

MS/MS 1 a 5 ng/mL
Pursley et al, 

2014[10]

Antipsicóticos
Ansiolíticos

Anticonvulsivantes
Antidepressivos

Plasma
Capilar, sílica  

híbrida cianopropil  
(530 μm x 4,5 cm)

C18  
(100 x 2,1 mm, 2,5 μm)

MS/MS 63 a 1250 pg/mL
Domingues  
et al, 2015[11]

Opióides e  
benzodiazepínicos

Urina
C18-SPE  

(20 x 2,1 mm, 25 µm)
C18  

(150 x 2,1 mm, 3,5 μm)
MS/MS 1 a 20 ng/mL

Xiong et al., 
2015[12]

Metabolitos de 
Ftalatos

Urina
C18  

(10 × 3 mm, 5 μm)
C18  

(100 × 2,10 mm, 2,6 μm)
MS/MS 0,1 a 0,5 ng/mL

Sabaredzovic 
et al., 2015[13]

Biomarcadores para 
o 1,3-butadieno

Urina
C8-RAM-ADS  

(25 × 4 mm, 25 μm)
C18  

(75 × 3,0 mm, 3 μm)
MS/MS 0,15 a 0,27ng/mL

Zhang et al., 
2015[14]

Doxazosina
Clenbuterol

Plasma
C4-RAM-ADS  

(20 × 2 mm, 25 µm
C18  

(150 x 4,6 mm, 3,5 µm)
UV 37,5 e 75 ng/mL

Andac et al., 
2016[15]

Antipsicóticos Plasma
C18-SPE  

(10 × 4,6 mm, 25 µm)
C18  

(50 x 2,0 × mm, 1,6 μm)
MS/MS 0,00321 a 2,75 µg/L

Zhong et al., 
2016[16]

Catecolaminas
Urina de 

rato
PBA  

(30 × 3,0 mm, 7 µm)
Hilic  

(150 × 3,0 mm, 5 µm)
DF 0,05 a 0,1 µmol/L

Kanamori 
et al., 2016[17]

11-nor-9-carboxi-
tetra-hidrocanabinol

Sangue
C18  

(10 × 2,0 mm, 4 µm)
PFP  

(30 × 2,1 mm × 2,6 μm)
MS/MS 5 µg/L

Hadener 
et al., 2016[18]

UV: detector de ultravioleta, MS: detector de espectrometria de massas, DF: detector de fluorescência, RAM: material de acesso restrito, MIP; polímero molecularmente impresso,  
ADS: alquil diol sílica, BSA: albumina sérica bovina, SG: sílica gel, PBA: ácido fenilborónico, PFP: pentafluorofenil.
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moldemonômero, gerando uma cadeia polimérica 
tridimensional altamente entrecruzada e (c) Remoção 
da molécula molde das cavidades do polímero. Após 
a etapa de remoção da molécula molde, cavidades 
seletivas ao analito (molde) ou à substâncias análogas 
são estabelecidas, tanto em tamanho e forma, quanto 
à presença de grupos funcionais. Estas cavidades 
constituem os sítios específicos de ligação que atuam no 
reconhecimento molecular do molde e/ou substâncias 
com estruturas químicas análogas.

As fases monolíticas constituem em um meio 
contínuo com estrutura sólida altamente porosa, contendo 
os mesoporos (≈ 13 nm di) e os macroporos (≈ 2 µm di), 
os quais favorecem, respectivamente, a sorção dos 
analitos e a permeabilidade de amostras viscosas. As 
amostras biológicas podem ser percoladas em altas 
vazões pelos macroporos sem gerar altas pressões ao 
sistema cromatográfico, e as macromoléculas (proteínas) 
são eluídas no volume morto. As fases monolíticas 
apresentam algumas vantagens, tais como: (a) não 
necessitam de filtros nas extremidades (meio propício 
para a sorção de endógenos), (b) durante o procedimento 
de síntese é facilmente controlado a porosidade 
e incorporação de diferentes grupos (moléculas 
hidrofóbicas, moléculas carregadas, moléculas para 
interações específicas, etc.) e (c) capacidade de sorção 
superior às colunas capilares abertas.

A Tabela 1 ilustra algumas aplicações do sistema 
LC no modo column switching com diferentes fases 
seletivas.

4. Cromatografia líquida no modo column 
switching com fluxo turbulento 

A cromatografia líquida no modo column 
switching com fluxo turbulento (TFC, turbulent-flow 
chromatography) é uma excelente alternativa para a 
injeção direta (on-line) ou com simples tratamento de 
amostras biológicas em sistemas cromatográficos.

Na primeira dimensão são utilizadas colunas com 
diâmetro interno que variam de 0,5 e 2,1 mm, tamanhos 
de partículas de 25 a 60 µm e altas vazões de fase móvel 
(1,25 – 5 mL min1). Nestas condições, o fluxo da fase 
móvel não é laminar, mas sim turbulento (Figura 3).

A amostra biológica, geralmente volumes 
superiores a 100 µL, é percolada rapidamente sob fluxo 
turbulento na primeira dimensão. As macromoléculas 
(por exemplo, proteínas) em razão da lenta difusão 
são excluídas da coluna sem interação com a fase 
estacionária. Já as moléculas menores (biomarcadores, 
fármacos ou metabólitos), em razão da rápida difusão, 
são retidas (sorção) de acordo com a afinidade com os 
grupos funcionais da fase estacionária quimicamente 
ligada (interações hidrofóbicas). Após a sorção dos 

Figura 3. A cromatografia líquida no modo column switching com fluxo turbulento. Adaptado de Souverain et al., 2004[19].
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analitos em fluxo turbulento (Bomba A) na coluna 1D, 
os analitos são eluídos para a coluna analítica no modo 
reverso com fluxo laminar (back flush, Bomba B).

A Tabela 2 ilustra diferentes aplicações da técnica 
de cromatografia líquida no modo column switching com 
fluxo turbulento.

5. Sistema in-tube SPME-LC
O sistema in-tube SPMELC também é 

considerado uma das configurações do modo column 
switching. Este sistema pode ser montado fixando
se uma coluna capilar entre a alça de amostragem e a 
agulha do injetor automático do LC, ou substituindo a 
alça de amostragem. Para o processo de sorção (válvula 
do injetor LC na posição carregar), uma alíquota da 
amostra, presente no frasco do injetor automático LC, é 
aspirada, transportada para a coluna capilar e dispensada 
novamente no frasco, à vazão constante, Figura 4a. Estas 
etapas são denominadas como ciclos aspirar/dispensar, 

as quais são executadas repetitivamente, segundo 
programa do injetor automático. Quando atingido o 
equilíbrio de sorção, os analitos préconcentrados no 
capilar são rapidamente dessorvidos da fase estacionária 
através da percolação da fase móvel, após posicionar 
a válvula do injetor LC na posição injetar (Figura 4b). 
Os analitos dessorvidos são transportados para a coluna 
analítica (Coluna 2D) para separação cromatográfica e 
posterior detecção.

A técnica in-tube SPMELC tem sido aplicada 
com êxito na análise de compostos hidrofóbicos e 
hidrofílicos presentes em diferentes matrizes, podendo 
ser facilmente acoplada a vários métodos analíticos, 
principalmente os em micro escala (Tabela 3).

Queiroz et al. comprovaram a especificidade 
das interações antígenoanticorpo (reconhecimento 
molecular) através das análises intube SPMELC
MS de fluoxetina[28] e intube SPMELCFD de 
interferon α

2a
[29], em amostras de plasma para fins 

Tabela 2. Sistemas LC com fluxo turbulento para a determinação de diferentes analitos em amostras biológicas.

Analito Amostra Coluna de Fluxo 
Turbulento Coluna Analítica Detecção Limite de 

Quantificação Referência

Alcalóides  
esteroidais

Plasma
Oasis HLB  

(20 x 2,1 mm, 25 µm)
C18  

(50 x 4,6 mm, 1,8 µm)
MS 0,12 a 0,595 ng/mL

Xin et al.,  
2010[20]

Antidepressivos 
tricíclicos

Soro
Ciclone-P  

(50 x 0,5 mm, 60 µm)
C18  

(50 x 3 mm, 5 µm)
MS/MS 9 a 18 ng/mL

Breaud et al., 
2010[21]

Esteróides  
endógenos

Soro  
Equino

Ciclone-P  
(50 x 0,5 mm, 60 µm)

C18  
(100 x 2,1 mm, 3 µm)

MS/MS 0,125 a 25 ng/mL
Moeller et al., 

2012[22]

Metabolito da 
anilina

Urina
Oasis HLB  

(20 x 2,1 mm, 25 µm)
C18  

(150 x 3 mm, 3 µm)
MS/MS 0,75 µg/L

Modick et al., 
2013[23]

Metrotexatos Soro
Ciclone-P  

(50 x 0,5 mm, 60 µm)
C8  

(50 x 2,1 mm, 5 µm)
MS/MS 0,05 a 0,1 µmol/L

Schofield et al., 
2015[24]

Prostaglandinas  
(E2 e D2)

Plasma
Ciclone-P  

(50 x 0,5 mm, 60 µm)
C18  

(50 x 2,1 mm, 1,9 µm)
MS/MS 4 ng/mL

Shin et al.,  
2016[25]

Irinotecano e  
metabolito

Plasma
Ciclone-P  

(50 x 0,5 mm, 60 µm)
C18  

(50 x 2,1 mm, 3 µm)
MS/MS 5 e 25 ng/mL

Herviou et al., 
2016[26]

Docetaxel Soro
Ciclone-P  

(50 x 0,5 mm, 60 µm)
C18  

(50 x 2,1 mm, 3 µm)
MS/MS 7,8 ng/mL

Crutchfield et al., 
2016[27]

MS: detector de espectrometria de massas, HLB: hidrofílica e lipofílica.
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Figura 4. Esquema do processo in-tube SPME. (a) extração e (b) dessorção.

(a)

(b)

de monitorização terapêutica. Os autores utilizaram 
capilares imunossorventes com anticorpos policlonais[28] 
e monoclonais[29] imobilizados, respectivamente.

As fases monolíticas com polímeros orgânicos 
ou à base de sílica têm sido utilizadas para análises in-
tube SPMELC. Os polímeros monolíticos orgânicos 

apresentam boa estabilidade em ampla faixa de pH, 

no entanto, a dilatação desses polímeros na presença 

de solventes orgânicos pode levar à diminuição da 

estabilidade mecânica. Já os monólitos à base de sílica 

apresentam altas permeabilidade e estabilidade mecânica 

e não dilatam na presença de solventes orgânicos, 
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Tabela 3. Sistemas in-tube SPME-LC para determinações de diferentes analitos em amostras biológicas.

Analito Amostra In-tube Coluna Analítica Detecção Limite de 
Quantificação Referência

Rifampicina Plasma
Capilar de polietileno glicol  
(60 cm × 0,32 mm 0,05 μm)

C18  
(250 x 4 mm, 5 µm)

UV 0,1 µg/mL
Queiroz et al., 

2011[31]

Interferon α
2a

Plasma
Capilar C18-RAM-BSA  

(50 x 0,508 mm)
C18  

(125 x 4 mm, 5 µm)
DF 0,06 MIU/mL

Queiroz et al., 
2011[32]

Lidocaína e  
metabolitos

Plasma
Capilar sílica fundida  

(100 cm x 250 µm, 0,05 µm)
C18  

(250 x 4 mm, 5 µm)
UV 50 ng/mL

Queiroz et al., 
2012[33]

Interferon α
2a

Plasma
Capilar de MIP  

(50 x 0,508 mm)
C18  

(125 x 4 mm, 5 µm)
DF 8 ng/mL

Queiroz et al., 
2013[34]

Aminas  
Heterocíclicas

Cabelo
Capilar de divinilbenzeno  
(60 cm x 0,32 mm, 17 µm)

C18  
(150 x 4,6 mm, 5 µm)

MS/MS 0,17 a 1,32 pg/mL
Kataoka et al., 

2013[35]

Interferon α
2a

Plasma
Capilar de Imunossorvente 

(60 cm x 0,25 mm)
C18  

(125 x 4 mm, 5 µm)
DF 0,006 MIU/mL

Chaves et al., 
2013[29]

Aminas  
Heterocíclicas

Urina
Capilar de divinilbenzeno  
(60 cm x 0,32 mm, 17 µm)

C18  
(150 x 4,6 mm, 5 µm)

MS/MS 1,7 a 4,1 pg/mL
Kataoka et al., 

2014[36]

Sulfonamidas
Leite de 

Vaca
Capilar C18-RAM-BSA  

(50 x 0,508 mm)
C18  

(250 x 3 mm, 5 µm)
UV 150 ng/mL

Jardim et al., 
2015[37]

8-Isoprostano Urina
Capilar carboxen 1006  

(60 cm x 0,32 mm, 17 µm)
C18  

(250 x 2 mm, 4 µm)
MS/MS 20 pg/mL

Mizuno et al., 
2015[38]

Hidrocarbonetos 
Aromáticos  
Policíclicos

Cabelo
Capilar CP-Sil 19CB  

(60 cm x 0,32 mm, 1 µm)
C18  

(100 x 2,1 mm, 3,5 µm)
DF 20 pg/mL

Yamamoto  
et al., 2015[39]

Parabenos
Leite  

Materno
Capilar MIP-RAM  
(50 x 0,53 mm)

C18  
(100 x 2,1 mm, 1,7 µm)

MS/MS 10 ng/mL
Queiroz et al., 

2016[30]

UV: detector de ultravioleta, MS: detector de espectrometria de massas, DF: detector de fluorescência. RAM: material de acesso restrito, MIP; polímero molecularmente impresso,  
BSA: albumina sérica bovina.

mas o preparo convencional é moroso e de baixa 
reprodutibilidade. Uma alternativa promissora tem sido 
os monolitos híbridos organosilica para as análises 
intube SPMELC. Estes apresentam uma ligação 
covalente entre a parte orgânica (trialcoxisilano organo
funcionalizado) e a parte inorgânica (tetrametoxisilano, 
TMOS ou tetraetoxisilano, TEOS). Os grupos alcóxidos 
sob reações de hidrólises e policondensação, processo 
solgel, resultam na matriz de sílica híbrida com grupos 
orgânicos covalentemente incorporados. O meio ácido 
favorece as reações de hidrólise, enquanto que o meio 
alcalino favorece as reações de condensação. Geralmente, 
os monolitos híbridos são sintetizados via reações solgel, 

em duas etapas. Inicialmente, os silanos são hidrolisados 
em altas temperaturas em solução água/metanol (co
solvente), na presença de um catalisador ácido (ácido 
clorídrico, ácido acético). Em uma segunda etapa, 
dodecilamina é adicionada à solução como um catalizador 
secundário, aumentando o pH e acelerando as reações 
de condensação e reduzindo tempo de gelatização. A 
dodecilamina também atua como supramolecular 
template para formar poros na matriz monolítica. Este 
procedimento foi adotado para a síntese de monolitos 
com grupos cianopropil incorporados, os quais foram 
utilizados para análises in-tube SPME/LC de fármacos 
em amostras de plasma de pacientes esquizofrênicos[30].
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