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RESUMO 

 Os transplantes de órgãos se tornaram um processo rotineiro nos hospitais 

graças ao avanço dos estudos sobre o corpo humano e das técnicas cirúrgicas, além 

do desenvolvimento de imunossupressores. Dentre os milhares de compostos que 

possuem atividade imunossupressora sendo utilizados atualmente, podemos destacar 

o tacrolimo (TAC) e o sirolimo (SIR), macrolídeos produzidos a partir de bactérias. A 

quantificação destes imunossupressores para o monitoramento terapêutico, durante 

o processo de obtenção dos mesmos e para o controle de qualidade dos 

medicamentos são de extrema importância para a segurança dos seus consumidores. 

Com isso, a busca de metodologias que aliem praticidade, confiabilidade, 

custo/benefício e escalonamento das rotinas analíticas, são motivadoras para o 

desenvolvimento de novas estratégias analíticas. Assim, este projeto tem como 

objetivo o desenvolvimento de uma metodologia quantitativa para a determinação de 

imunossupressores, em especial para o tacrolimo e o sirolimo, via MALDI-TOF-MS. 

Como base e para efeito de comparação, tomou-se mão da utilização de uma 

metodologia via HPLC-PDA, já relatada na literatura, para a quantificação destes 

compostos. Os métodos foram desenvolvidos e otimizados para a obtenção da 

sensibilidade, linearidade e precisão dos métodos. Além da curva de calibração 

externa, para o MALDI-TOF-MS, adotou-se o uso da curva de calibração com adição 

de padrão interno. Como resultado, para o tacrolimo o método de HPLC-PDA se 

mostrou mais sensível, linear para faixa de trabalho aplicada e preciso. Enquanto que, 

para o sirolimo o método desenvolvido via MALDI-TOF-MS apresentou uma maior 

sensibilidade, em específico para a curva de calibração com adição de padrão, e 

linearidade para a faixa de trabalho. Além destas figuras de mérito, as técnicas foram 

comparadas em relação ao tempo e custo, onde, apesar do elevado custo em alguns 

consumíveis, o MALDI-TOF-MS, apresenta vantagem em relação ao tempo e 

automação em suas análises. Tornando-se uma técnica a ser mais explorada para a 

quantificação de imunossupressores.  

 

Palavras-chaves: Quantificação; Tacrolimo; Sirolimo; MALDI-TOF; HPLC-PDA 
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ABSTRACT  

Organ transplants have become a routine process in hospitals thanks to the 

advancement of studies on the human body and surgical techniques, in addition to the 

development of immunosuppressants. Among the thousands of compounds that have 

immunosuppressive activity currently being used, we can highlight tacrolimus (TAC) 

and sirolimus (SIR), macrolides produced from bacteria. The quantification of these 

immunosuppressants for therapeutic monitoring, during the process of obtaining them 

and for the quality control of medicines are extremely important for the safety of their 

consumers. Thus, the search for methodologies that combine practicality, reliability, 

cost/benefit and scheduling of analytical routines, are motivating for the development 

of new analytical strategies. Thus, this project aims to develop a quantitative 

methodology for the determination of immunosuppressants, especially for tacrolimus 

and sirolimus, via MALDI-TOF-MS. As a basis and for comparison purposes, we used 

a methodology via HPLC-PDA, already reported in the literature, for the quantification 

of these compounds. The methods were developed and optimized to obtain the 

sensitivity, linearity, and precision of the methods. In addition to the external calibration 

curve, for the MALDI-TOF-MS, the use of the calibration curve with the addition of an 

internal standard was adopted. As a result, for tacrolimus the HPLC-PDA method 

proved to be more sensitive, linear for the applied working range and accurate. While, 

for sirolimus, the method developed via MALDI-TOF-MS showed greater sensitivity, 

specifically for the calibration curve with addition of standard, and linearity for the 

working range. In addition to these figures of merit, the techniques were compared in 

terms of time and cost, where, despite the high cost of some consumables, the MALDI-

TOF-MS has an advantage in terms of time and automation in its analyses. Becoming 

a technique to be further explored for the quantification of immunosuppressants. 

 

Keywords: Quantification; Tacrolimus; Sirolimus; MALDI-TOF; HPLC-PDA 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

1.1. Imunossupressores  

  

 Ao longo da história da humanidade, a ideia de se realizar um transplante de 

órgãos ou tecidos saudáveis de uma pessoa para outra sempre foi abordada nos 

contextos religiosos. Porém, apenas em 1933, ocorreu a primeira tentativa de 

transplante já documentado da história, liderada pelo cirurgião russo Yuri Yurijevich 

Voronoy, onde, infelizmente, não se obteve sucesso. Este desfecho estava atrelado 

ao fato de não haver conhecimento suficiente sobre o sistema imunológico humano e 

da ausência de imunossupressores, levando à rejeição dos órgãos transplantados em 

dias ou semanas.[1] 

 Apesar de muitas tentativas, o primeiro transplante bem-sucedido na história só 

foi realizado em 1954, liderado pelo Dr. Joseph Murray na Universidade de Harvard. 

No entanto, tal feito só foi possível por conta dos transplantados serem gêmeos. 

Apesar dessa limitação, a cirurgia foi considerada um sucesso cirúrgico e imunológico, 

possibilitando ao receptor oito anos de vida e mostrando a viabilidade da substituição 

de órgãos para a comunidade médica da época.[1,2] Os avanços dos estudos sobre 

fisiologia e das técnicas cirúrgicas, além do desenvolvimento de imunossupressores 

tornaram o transplante de órgãos um evento frequente nos hospitais de todo o mundo.  

 Os medicamentos que possuem atividade imunossupressora são utilizados após 

a realização de um transplante de órgãos, a fim de prevenir a rejeição dos mesmos. 

Adicionalmente, os imunossupressores também são excelentes fármacos no 

tratamento de doenças autoimunes.[3] Os primeiros passos para a terapia 

imunossupressora se iniciaram com a azatioprina em 1957 e com a ciclosporina em 

1970, retardando a rejeição de enxertos e transplantes. Com este avanço, foi possível 

a realização do primeiro transplante de fígado bem-sucedido, se tornando uma ótima 

opção como tratamento para doenças hepáticas em estágio avançado.[1,2,4] 

 Com o sucesso dos transplantes, parte sendo creditado aos avanços da terapia 

imunossupressora, um crescente número de agentes imunossupressores está 

acessível para a terapia medicamentosa pós-transplante.[5] Cada agente imunológico 

atua por diferentes etapas para se ter uma tolerância imunológica ao novo órgão. Há 

imunossupressores inibidores de antimetabólitos, calcineurina, inibidores de mTOR, 

esteroides e terapias baseadas em anticorpos. Porém, quando comparamos todos os 
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processos imunológicos, nota-se que o papel principal ocorre em função das 

células T, podendo estar na sua inativação ou perda.[5–7] Tais classes de 

imunossupressores e seus respectivos agentes podem ser resumidos na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Agentes imunossupressores utilizados em transplantes de órgãos sólidos 

Classe de Agentes  Agentes  

Corticosteroide 

Prednisolona 

Prednisona 

Metil prednisolona 

Antiproliferativo  

Azatioprina  

Micofenolato mofetil  

Micofenolato de sódio 

Inibidor de calcineurina 
Ciclosporina  

Tacrolimo 

Inibidor de TOR   
Sirolimo  

Everolimo 

Anticorpos policlonais anti-linfócitos 

ALG  

ATG  

ELA 

 

Anticorpos monoclonais 

 

Muromonab-CD3 

Basiliximabe 

Daclizumabe 

Fonte: Taylor 2005 [5] 

  

 O tratamento com imunossupressor pode ser realizado com a utilização de 

apenas um medicamento ou por meio de terapia combinada. Não diferindo de outros 

medicamentos, os agentes imunossupressores possuem seus efeitos colaterais 

respectivos a cada substância, resumidos na Tabela 2.[5,6] 
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Tabela 2 - Efeitos colaterais comuns de agentes imunossupressores 

Droga Efeitos colaterais   

Tacrolimo Nefrotoxicidade, neurotoxicidade 1, diabetes 1, 

hipercalemia, acidose metabólica, hipertensão, 

hiperlipidemia 

 

Ciclosporina Nefrotoxicidade, neurotoxicidade, diabetes, 

hiperlipidemia 1, hipertensão 1, hipercalemia, acidose 

metabólica, hiperplasia gengival, hipertricose 

 

Micofenolato mofetil (MMF) Mielossupressão, efeitos colaterais gastrointestinais, 

infecções virais (CMV, HSV), abortos espontâneos em 

mulheres grávidas 

 

Sirolimo Hiperlipidemia, mielossupressão, proteinúria, má 

cicatrização de feridas, pneumonite, erupção cutânea 

Corticosteróides Diabetes, hipertensão, obesidade, osteoporose, necrose 

avascular, retardo de crescimento, características 

cushingoides, psicose, má cicatrização de feridas, 

supressão adrenal, catarata 

Fonte: Pillai 2009 [6] 

 

 Para garantir a tolerância dos órgãos transplantados e minimizar efeitos 

adversos, como a toxicidade por altas concentrações, é importante que os 

imunossupressores atuem em uma janela terapêutica adequada para os pacientes, 

de forma que a concentração do medicamento em determinada faixa de tempo 

forneça seus benefícios terapêuticos, e isto é garantido por meio do monitoramento 

terapêutico.[8–10] Este monitoramento ocorre por exames realizados periodicamente, 

que requerem a utilização de métodos analíticos sensíveis, dado que a janela 
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terapêutica e o agente imunossupressor se alteram conforme o órgão 

transplantado.[11]  

 Dentre os milhares de compostos que possuem atividade imunossupressora 

sendo utilizados atualmente na terapia medicamentosa pós-transplante, 

principalmente de fígado e rim, podemos destacar o tacrolimo (TAC) e o sirolimo (SIR), 

os quais serão os temas centrais no desenvolvimento deste trabalho.[5,12,13] 

 O tacrolimo (TAC, CAS: 104987-11-3) é uma lactona macrocíclica (Figura 1), 

possuindo massa molecular de 803,48 g/mol e sendo representado pela fórmula 

molecular C44H69NO12. O composto é altamente solúvel em solventes orgânicos e tem 

hidrofobicidade pronunciada, ou seja, não possui solubilidade em água significativa. 

No estado sólido, assim como em metanol e em meios levemente ácidos, o tacrolimo 

possui uma boa estabilidade química.[14] 

 Seu primeiro aparecimento na comunidade científica foi em 1984, recebendo 

primeiramente o nome de FK506, onde foi isolado do sumo da fermentação produzida 

pela bactéria Streptomyces Tsukubaensis, encontrada no solo da região de Tsukuba, 

localizada no norte do Japão. [15]  

 Seu mecanismo de ação se assemelha ao da Ciclosporina A, levando à 

inativação dos linfócitos T. Isso ocorre por conta do tacrolimo se ligar a proteína FKBP-

12, uma proteína intracelular, formando um complexo entre os dois junto ao cálcio, 

calmodulina e calcineurina. Esse complexo acaba inibindo a atividade da fosfatase de 

calcineurina, que impede a ativação das células T e dá início a formação de linfocinas. 

Como resultado ocorre a inibição da ativação dos linfócitos T, caracterizando a 

imunossupressão. Esse processo pode ser observado de forma resumida pelo 

mecanismo da Figura 2.[7] 

 A faixa terapêutica deve ser mantida de 5 a 20 μg/L para que não acarrete 

ineficiência ou efeitos colaterais.[16,17] No Brasil, o tacrolimo é distribuído pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) na forma de cápsulas de 1 e 5 mg para o tratamento 

de rins e fígados transplantados.[17] Além da sua atividade imunossupressora, o 

tacrolimo vem sendo aplicado para o tratamento de doenças de pele como dermatites 

e psoríases.[18]  
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Figura 1 - Estrutura do tacrolimo (A) e sirolimo (B) 

 O sirolimo (SIR, CAS: 53123-88-9), ou também denominado como rapamicina, é 

um macrolídeo lactona-lactâmico (Figura 1) que possui massa molecular de 913,55 

g/mol e sendo representado pela fórmula molecular C51H79NO13.[19] É um composto 

é hidrofóbico e lipofílico, muito similar ao seu análogo tacrolimo.[20] A rapamicina foi 

encontrada e identificada a partir do isolamento da cepa Streptomyces hygroscopicus 

de uma amostra de solo da região de Rapa Nui na Ilha de Páscoa, localizada no 

Oceano Pacifico.[20,21] 

 Diferente do tacrolimo e da ciclosporina, o mecanismo de ação do sirolimo para 

o bloqueio da ativação das células T ocorre de forma diferente.[3] Com a entrada do 

sirolimo no citoplasma, ocorre a formação de complexo entre o agente e a proteína de 

ligação FK, assim, esse complexo modula a atividade do alvo de rapamicina em 

mamíferos (mTOR) de forma que a inibe.[19,22] Esse processo pode ser observado 

de forma resumida pelo mecanismo da Figura 2. [7] 
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Figura 2 - Ilustração esquemática de mecanismos moleculares envolvidos na estimulação dependente 

de antígeno de linfócitos T e locais de ação para imunossupressores clinicamente disponíveis.[7] 

 Sua faixa terapêutica é mantida entre 12 e 20 μg/L sem a utilização de outros 

agentes imunossupressores em conjunto.[17]  O sirolimo é registrado como 

Rapamune® e fabricado por Pfizer Ireland Pharmaceuticals, importado e embalado 

pela Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. e vendido em capsulas de 1 e 2 mg no 

Brasil.[23] 

 Para garantir a tolerância dos órgãos transplantados e minimizar efeitos 

adversos é importante que os imunossupressores atuem na janela terapêutica 

adequada para os pacientes e isto é realizado por meio do monitoramento 

terapêutico.[8,9] 

 As técnicas de escolha para a determinação dos níveis séricos de tacrolimo e 

sirolimo são imunoensaios ou a cromatografia líquida de alta performance acoplada à 

espectrometria de massas (LC-MS).[16] Apesar do uso de imunoensaios ser bastante 

frequente, seu desempenho é comprometido por interferências de componentes da 

matriz e pela reatividade cruzada com outros compostos.[16,24] 

 Com a ascensão do uso de espectrômetros de massas, a cromatografia líquida 

de alta performance acoplada à espectrometria de massas (LC-MS) ganhou espaço 

no mercado por melhorar a qualidade da resolução de exames, aliando maior 

sensibilidade e especificidade.[17] Apesar disso, a técnica de LC-MS está atrelada a 

altos custos associados à instrumentação e manutenção, além de necessitarem de 

operadores altamente qualificados, o que se torna uma barreira para a sua utilização 

em fins clínicos por provocar um cenário de desequilíbrio entre os vetores demanda, 

custo e benefício.[11,16] 
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 A busca por protocolos que aliem a praticidade, robustez, baixo custo 

operacional, automação e confiabilidade se faz necessária para atender as demandas 

da prática clínica no monitoramento terapêutico. Outros cofatores também são 

motivadores do desenvolvimento de novas estratégias analíticas para os 

imunossupressores, como redução de efeito matriz, custo/benefício e escalonamento 

das rotinas analíticas.[25] 

 Além da parte clínica, o processo de obtenção dos imunossupressores conta 

com a utilização de técnicas de separação e purificação avançados, uma vez que, a 

matriz da qual se é extraída estes compostos é complexa e apresenta diversos 

interferentes. Em estudos voltados para a produção destes imunossupressores, por 

meio de novas técnicas e tecnologias, a cromatografia líquida de alta eficiência é 

comumente adotada para o processo de purificação, quantificação e até mesmo para 

o acompanhamento da estabilidade química do composto durante o processo de 

extração.[26–29] 

 Atrelado a isso, o controle de qualidade desses medicamentos deve ser feito por 

métodos analíticos que garantam segurança e eficácia aos pacientes 

imunossuprimidos. Dentre as técnicas analíticas utilizadas neste processo de 

quantificação, temos a cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas 

(LC-MS) e a cromatografia líquida de alta performance com detecção UV (HPLC-PDA) 

relatadas na literatura. [19,30,31] 

  

1.2. Espectrometria de massas de ionização por dessorção a laser assistida 

por matriz com analisador por tempo de voo (MALDI-TOF-MS) 

 

 A espectrometria de massas (EM ou MS) é classificada como uma técnica 

analítica que vem sendo empregada nas últimas décadas para detecção, 

quantificação e elucidação estrutural de compostos. A partir de um espectro de 

massas podemos obter as respectivas massas, fragmentações e padrão isotópico da 

molécula de interesse.[32]  

 O desenvolvimento dos espectrômetros de massas e os conceitos por traz da 

técnica podem ser atribuídos a cinco cientistas, que graças às suas pesquisas, 

contribuíram para o desenvolvimento dos equipamentos que conhecemos hoje. Sendo 

eles os físicos britânicos: Sir John Joseph Thomson (1856–1940) e Francis William 
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Aston (1877–1945); o físico alemão Eugene Goldstein (1850-1930); o físico austríaco 

Josef Heinrich Elizabeth Mattauch; e o físico canadense-americano Arthur Jeffery 

Dempster (1886-1950).[32,33]  

 O espectrômetro de massas tem como principal função realizar a separação de 

íons de acordo com a sua razão massa-carga (m/z), a sua instrumentação é formada 

por uma fonte de ionização, analisador de massas e detector, um esquema da 

composição de um espectrômetro de massas pode ser visualizado na Figura 3.[32,34] 

 

Figura 3 - Ilustração dos componentes de um espectrômetro de massas tipo MALDI. [34] 

 De forma geral, a análise por espectrometria de massas se baseia na geração 

de íons por meio de uma fonte de ionização, que são separados com base em sua 

razão m/z dentro do analisador de massas. De forma que, os íons que possuem 

mesma razão m/z são agrupados e separados dos seus diferentes por meio de um 

campo eletromagnético formado, que além disso, os direciona ao detector. Assim, o 

sinal obtido no detector é processado por meio de softwares e gera os espectros de 

massas.[35] 

 O pré-requisito para um composto ser analisado via espectrometria de massas 

é que o mesmo sofra ionização. Pois, caso isto não aconteça, o vácuo presente no 

interior do equipamento realiza a retirada de tais moléculas antes da sua chegada ao 

detector.[36] 

  Atualmente, diversos modelos e tipos de espectrômetros de massas estão 

disponíveis no mercado, onde, tem-se como diferencial a forma de ionização das 

moléculas e no analisador de massas que o acompanha.  Porém, para a escolha da 

forma de ionização, consequentemente do tipo de espectrômetro de massas a ser 
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utilizado, deve-se levar em consideração características do analito de interesse, como 

a sua massa molar, volatilidade, estabilidade e matriz em que está inserido.  

 Contudo, nem sempre o cenário foi este. Até meados da década de 1980, a 

espectrometria de massas abrangia apenas moléculas de pequena massa molar, por 

conta das técnicas de ionização utilizadas na época. A análise de macromoléculas e 

proteínas não podiam ser feitas por resultarem em fragmentações ou na 

decomposição das moléculas.[37] Foi apenas em 1988 que o cenário se tornou outro, 

com o surgimento da técnica de ionização por dessorção a laser assistida por matriz 

(MALDI) de autoria dos cientistas Karas e Hillenkamp.[37,38] 

 Diferente de outras técnicas de ionização e similar à ionização por eletrospray 

(ESI), a ionização por dessorção a laser assistida por matriz (MALDI) se classifica 

como uma técnica de ionização branda, permitindo uma detecção sensível de 

moléculas grandes, não voláteis e lábeis, como por exemplo proteínas e polímeros 

que possuem massa de 500-10000 Da.[39,40] 

 Com o surgimento do MALDI, a espectrometria de massas deixou de ser uma 

técnica aplicada somente aos químicos. Com a possibilidade de realizar análises em 

macromoléculas, o MALDI passou a ser incorporado como uma técnica de análise 

com aplicações em ciências biológicas e na área da saúde.[37] 

 O MALDI possui uma diferenciação da forma que realiza a ionização da amostra 

quando comparado a outras técnicas que compõem os espectrômetros de massas. A 

sua ionização ocorre com a aplicação de uma luz laser sob uma camada sólida de 

amostra ou amostra-matriz, onde a mesma causa dessorção e ionização da 

amostra.[41] 

 A principal vantagem da utilização de luz laser no MALDI pode se creditar ao fato 

de que a luz laser é capaz de aumentar a energia interna do analito em um espaço de 

tempo muito curto, causando assim a dessorção do analito e até mesmo a sua 

ionização pode ser provocada.[36] 

 Apesar desta vantagem da utilização da luz laser para evaporação e ionização 

de analitos sólidos, pode acontecer do analito não absorver a energia do laser 

necessária para sofrer tal processo, que acaba sendo refletida ou espalhada. Isso se 

dá por que o comprimento de onda de absorção do analito e do laser não são tão 

próximos.[36] 
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   Para contornar este problema, passou-se a incorporar “matrizes” aos analitos. 

As matrizes são substâncias capazes de absorver a energia incidida do laser utilizado. 

A energia pode ser repassada para a substância da amostra, fazendo com que o 

analito sofra dessorção e ionização.[32,36] Tal processo pode ser visualizado no 

esquema da Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Processo de ionização via MALDI [39] 

  A escolha da matriz deve ser feita levando em consideração a sua capacidade 

de absorção da energia do laser, porém não deve ser a única. É importante que a 

matriz utilizada apresente solubilidade similar à do analito de interesse e seja 

escolhida de acordo com o modo de ionização escolhido (positivo e/ou negativo). Com 

utilização da matriz, a radiação vinda do laser não terá grande influência sobre o 

analito, resultando em baixas fragmentações e por conta disso, o MALDI é 

caracterizado como uma ionização branda.[32] 

 Entre as matrizes mais conhecidas e utilizadas podemos citar a matriz de ácido 

alfa-ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA), ácido 2,5-di-hidroxibenzóico (DHB) e ácido 

sinapínico (SA).[42] As respectivas estruturas podem ser visualizadas na Tabela 3. 

Geralmente, alguns analitos sofrem ionização e são vistos na forma de [M + H]+, porém 

outras moléculas tendem a não apresentar esta facilidade e por conta disso são 

utilizados agentes cationizantes junto às amostras, possibilitando a visualização de 

íons na forma de adutos [M + Na]+ e [M + K]+ quando utiliza-se sais com cátions de 

sódio e potássio.[32,43] 

 O preparo de amostras para o MALDI é relativamente simples, mas influencia 

significativamente a qualidade das análises. De forma resumida, prepara-se uma 

solução contendo a matriz e os analitos de interesse. As misturas são aplicadas (1-2 

uL) em placas de aço e levadas para o interior do equipamento após a evaporação do 
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solvente e a cristalização no spot. Além disso, pode-se adicionar uma solução de 

agente cationizante (sódio, potássio, prata, etc) à mistura para a formação de adutos. 

 

 

Tabela 3 - Matrizes utilizadas em MALDI-TOF e suas respectivas estruturas. 

Matriz   Estruturas químicas  

 

Ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico 

(CHCA) 

 

 

 

2,5-di-hidroxibenzóico (DHB) 

 

 

 

Ácido sinapínico (SA) 

 

 

Fonte: Sigma Aldrich 

  

 Assim como comentado anteriormente, dentro do espectrômetro de massas, a 

região denominada de analisador de massas é a responsável pela separação dos íons 

com base nas suas razões m/z. Acoplado ao MALDI-MS é comum a presença de 

analisadores de massas do tipo tempo de voo (time-of-flight -TOF), responsável pela 

detecção/separação e levando à caracterização dos analitos.[43] 

  Os analisadores de tempo de voo são localizados entre a fonte de ionização e 

o detector, e com isso os íons precisam passar por este tubo reto (drift tube) para 

completarem o seu caminho. Dessa forma, o tempo necessário para que os íons 

percorram este caminho é utilizado como base para a determinação da razão m/z.[36] 

 Conforme o analito sofre a ionização, os íons são acelerados para dentro do tubo 

reto a vácuo (analisador de massas) por meio de uma diferença de potencial. Dentro 

do analisador, sob vácuo e com um campo eletromagnético aplicado, a velocidade 
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dos íons é influenciada apenas por sua mobilidade relacionada a sua massa/carga. 

Este processo pode ser visualizado de forma esquemática na Figura 5.[36] 

 Os íons com menor razão m/z terão um tempo de voo proporcionalmente menor, 

chegando rapidamente ao detector, enquanto os íons com maior razão m/z terão um 

tempo de voo maior, levando mais tempo para serem detectadas. [36] 

 Por conta de o tempo de voo determinar a razão m/z das moléculas, o tamanho 

do tubo do analisador de massas pode influenciar nesta determinação de m/z caso 

haja uma distância muito curta entre a separação dos íons, que por sua vez podem 

causar uma sobreposição de picos nos espectros de massas.[36] 

 

Figura 5 - Esquema representativo do funcionamento do analisador TOF no modo linear [36] 

 

 Para que isso não ocorra, os equipamentos com analisador de massas TOF 

possuem a opção de terem uma variação no caminho dos íons, além da opção linear, 

temos a presença da opção “reflectron”. Nesta opção, o caminho do tubo do analisador 

é aumentado por meio de um refletor, garantindo assim uma maior separação dos 

íons de m/z próximos, e consequentemente, minimizando a possível sobreposição de 

picos e melhorando a resolução dos espectros. Este tipo de analisador pode ser 

visualizado na Figura 6. [36] 

  Assim como nos demais espectrômetros de massas, os espectros de massas 

gerados em análises via MALDI-TOF-MS nos fornecem as respectivas intensidades 

para as razões m/z dos íons detectados. Além disso, informações como padrão 
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isotópico, área dos picos e dados sobre as fragmentações geradas também podem 

ser extraídas do espectro de massas.  

 

Figura 6 - Esquema representativo do funcionamento do analisador TOF modo reflectron [36] 

  

 Por conta de o MALDI-TOF-MS possibilitar a análise de moléculas de alta massa 

molar como proteínas, microrganismos, lipídeos, polímero e outros compostos, a 

técnica vem sendo predominantemente utilizada para detecção e caracterização 

destes compostos nos últimos anos. Sendo empregado também em estudos 

estatísticos de metabolômicas e lipidômicas.[44,45]  

 Outros fatores como o fácil manuseio do equipamento, preparo de amostra 

simples, rápida aquisição de espectros e dos dados contidos nele tornaram as 

análises por MALDI-MS uma estratégia de grande potencial para ser empregada em 

análises quantitativas. Face ao exposto acima, utilizou-se um espectrômetro do tipo 

MALDI-TOF para o desenvolvimento de um método de quantificação de tacrolimo e 

sirolimo.  

  

1.3. Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção ultravioleta 

(HPLC-PDA) 

 



28 

 

 

 A cromatografia é caracterizada como uma técnica, ou melhor um conjunto de 

técnicas, físico-químicas capaz de realizar a separação, caracterização e 

determinação dos compostos presentes em uma mistura complexa, utilizando como 

base a interação de componentes com o sistema da técnica escolhida.[46] 

 Sua descoberta ocorreu no início do século XX, por meio de um experimento 

para a separação de pigmentos oriundos de plantas, proposto pelo cientista russo e 

botânico Mikhail Tswett.[47] O seu experimento consistia na passagem de um 

solvente apolar por uma coluna de vidro recheada com de um sólido polar, éter de 

petróleo e carbonato de cálcio respectivamente, na qual os extratos das plantas 

haviam sido depositados.[48] 

 Conforme o experimento foi evoluindo, Tswett notou o aparecimento de bandas 

coloridas devido à separação dos pigmentos da mistura. Por conta destas faixas 

coloridas a técnica recebeu o nome de cromatografia, de origem grega onde, chroma 

significa “cor” e graphein “escrever”. [46,48] 

  Porém, a técnica descrita por Tsweett não causou grande impacto à sociedade 

científica da época. Apesar de outras contribuições terem surgido entre esse meio 

tempo, foi apenas em 1930 que a cromatografia foi redescoberta pelos cientistas e 

aplicada aos laboratórios como uma nova técnica de separação.[49] 

 A partir deste marco, novas variações de cromatografia começaram a aparecer 

junto aos sistemas mais automatizados, marcando assim uma era dos métodos 

instrumentais de separação. [49]  

 Diversos tipos de cromatografias e sistemas cromatográficos ocuparam o 

mercado e os laboratórios. Apesar disso, todas técnicas cromatográficas apresentam 

como característica em comum a utilização de uma fase estacionária (FE) e uma fase 

móvel (FM), de forma que, os compostos de interesse são distribuídos entre as duas 

fases e as separações se dão com base nas diferentes interações dos analitos com 

estas fases. [46,50] 

 Onde temos que, a fase estacionária corresponde a fase sólida, que 

normalmente está contida em uma coluna ou em uma superfície plana, enquanto a 

fase móvel é composta por um líquido ou gás que carrega consigo os analitos e 

percorre a fase estacionária. De modo que, se o analito possuir uma maior interação 

com a sua fase móvel ele irá eluir mais rapidamente do que o analito que tiver uma 
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maior interação com a fase estacionária. Este processo pode ser visualizado na Figura 

7. [46,51] 

 

 

Figura 7- Esquema do processo de separação dos compostos que ocorre na coluna cromatográfica 

[46] 

 O tipo de cromatografia a ser empregado, e consequentemente a fase móvel e 

estacionária a serem utilizados, dependem das características do(s) seu analito(s) de 

interesse e das respostas a serem obtidas por meio da análise.  

 Dentre eles, podemos ressaltar a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 

que vem sendo utilizada para a separação, purificação e quantificação de compostos 

em misturas. A sua utilização abrange laboratórios de química orgânica, química 

analítica, química forense, indústrias farmacêuticas, indústria de alimentos, entre 

outros. [46] 

 Os sistemas HPLC’s atuais são automatizados e normalmente são constituídos 

por seis módulos, sendo eles: o reservatório de solventes, bomba de alta pressão, 

válvula de injeção ou auto injetor, coluna, forno, detector e registrador. Um esquema 

representativo do instrumento é demonstrado na Figura 8.[46,48] 
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Figura 8- Esquema representativo das partes que constituem um HPLC[52] 

 De forma resumida, um sistema HPLC funciona da seguinte forma: a bomba de 

alta pressão irá fornecer solvente (fase móvel) proveniente do reservatório para o 

sistema por meio de canais/ capilares que conectam os módulos, a amostra é inserida 

por meio do injetor para dentro do sistema. Assim, a amostra é transportada pela fase 

móvel até chegar na coluna (fase estacionária), localizada dentro do forno, onde irá 

sofrer interações com as duas fases ocasionando a separação. A fase móvel é 

contínua no sistema, transportando assim os analitos separados até o detector onde 

serão identificadas e posteriormente registrados. [52] 

 A interação do analito com a fase móvel e a estacionária dependerão das 

características do analito. Normalmente nos sistemas HPLC’s, utiliza-se a fase 

reversa, ou seja, se utiliza uma fase móvel polar e uma fase estacionária menos polar 

ou apolar. De forma que, os analitos que são mais polares, interagirão fortemente com 

a fase móvel, chegando mais rapidamente ao detector, sendo eluídos primeiro. 

Enquanto os analitos mais apolares, interagirão mais fortemente com a fase 

estacionária, sendo eluídos posteriormente. [46] 

 Os sistemas de bombeamento mais atuais, contam com a presença de 

desgaseificadores que conseguem realizar a retirada de pequenas bolhas vindas do 

solvente, de forma que as mesmas não afetem a pressão do sistema. Além disso, as 

bombas conseguem realizar de forma automática a mistura de solventes de diferentes 

reservatórios, por meio de válvulas dosadoras controladas por softwares. [46] 
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 Outras vantagens do uso de válvulas dosadoras são na troca das proporções de 

solventes, troca dos métodos de eluição de maneira fácil e rápida. Existem dois tipos 

de métodos de eluição, no modo isocrático se utiliza uma proporção fixa de solvente 

durante toda a análise enquanto no modo gradiente se utiliza uma proporção de 

solvente variada durante a análise. [46,52] 

 Normalmente, o modo de eluição gradiente é muito vantajoso e eficaz para a 

separação de misturas complexas, alcançando uma boa resolução e separação dos 

picos cromatográficos nos cromatogramas. [46] 

 Assim, como visto, um dos módulos que compõem o sistema HPLC é o detector, 

onde vários tipos e modelos estão disponíveis atualmente. Um que merece uma 

atenção especial dentro da química orgânica e é comumente utilizado são os 

detectores ultravioleta (UV).  

 Os detectores UV podem atingir altos níveis de sensibilidade e possuem uma 

ampla faixa linear, além de responderem bem a qualquer modo de eluição. O registro 

feito por ele, ocorre conforme tem-se a passagem de compostos que absorvem luz 

UV em um comprimento de onda acima de 200 nm. [53] 

 Para que um composto absorva luz UV, a sua estrutura deve apresentar um 

grupo cromóforo. As estruturas que possuem ligações duplas conjugadas, 

grupamento carbonila ou nitro, anéis aromáticos, ligação dupla adjacente a um átomo 

com par de elétrons livres absorvem luz na região do UV e são consideradas grupos 

cromóforos. [53,54] 

 Esses detectores UV têm seu uso fundamentado na Lei de Beer, que relaciona 

a absorbância com o comprimento do caminho, concentração e a absortividade molar. 

Assim, quando utilizamos uma mesma célula para todas as análises, temos um 

caminho óptico constante, temos que o sinal obtido é proporcional a concentração do 

analito. [55] 

 Conforme os analitos e a fase móvel passam pelo detector, o sinal gerado é 

mandado para o computador e é registrado como um cromatograma. Em um 

cromatograma temos o sinal obtido pelo detector plotado junto tempo de corrida, onde 

os picos que são plotados nele correspondem aos analitos analisados e seus 

respectivos tempos de retenção e intensidade. [46] 

 O cromatograma nos traz informações a respeito da análise que foi realizada, 

com base nele podemos verificar se o método proposto é apropriado para 
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determinado analito e se o método é capaz de realizar a separação de analitos de 

uma mistura de forma eficaz. Dentre os dados que podemos extrair dos 

cromatogramas, podemos citar: a área dos picos, linha base, altura, tempo de 

retenção, intensidade, fator de retenção, seletividade, resolução, espectro UV para 

determinado pico e outros dados.  [46] 

 

1.4. Método analítico e validação de método  

 

Os métodos analíticos quantitativos possuem como objetivo central a 

quantificação de uma substância em uma amostra, proveniente de uma matriz 

complexa ou não. Essa determinação é feita, tomando o uso de curvas analíticas, que 

relacionam a resposta instrumental e a concentração do analito.   

Porém, para que um método analítico seja confiável e ateste de forma segura 

a concentração de uma amostra, é necessário que o mesmo passe por uma validação. 

Devendo ser aplicada a novas metodologias e a metodologias já existentes que 

sofreram algum tipo de alteração.  [56] 

No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é a agência 

responsável pelos critérios de aceitação a serem adotados para a realização do 

procedimento de validação, estando dispostos na Resolução ANVISA RDC Nº 166, 

de 24 de julho de 2017. Além dela, o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial) também possui documentos de caráter 

orientativos para o auxílio do processo. [57] 

A validação é feita por meio da avaliação de figuras de mérito, também 

conhecido como parâmetros de validação, dentre as mais comuns a serem utilizados 

podemos citar: linearidade, seletividade, precisão, exatidão, limite de quantificação, 

limite de detecção e robustez. [57,58] 

Apesar da validação de método ser imprescindível em laboratórios de análises, 

nem sempre a sua realização se torna viável. Assim, apenas algumas figuras de 

mérito são adotadas.  

 

1.4.1. Linearidade  

A linearidade é demonstrada por meio das respostas instrumentais geradas 

pelo método, que devem ser a concentração de um determinado analito. Para ser 
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estabelecida, deve-se considerar no mínimo cinco concentrações do padrão de 

interesse. [58] 

Dessa forma, a linearidade pode ser avaliada por meio do coeficiente de 

correlação (R2), obtido na curva analítica, que deve ser igual ou maior que 0,990. [58] 

 

1.4.2. Seletividade  

A seletividade é demonstrada por meio da capacidade de identificar ou 

quantificar o analito de interesse na presença de uma matriz complexa ou não, 

impurezas e interferentes. [58] 

 

1.4.3. Exatidão  

A exatidão é demonstrada por meio da concordância entre os resultados 

individuais do método e um valor de referência. Podendo ser avaliada por meio de 

materiais de referência, comparação entre métodos analíticos e ensaios de 

recuperação.   [57,58] 

 

1.4.4. Precisão 

A precisão avalia a proximidade entre os resultados obtidos via o método 

analítico a ser validado. Normalmente é demonstrada por meio da dispersão dos 

resultados, calculados por meio do desvio padrão relativo das medições. [58] 

 

1.4.5. Limite de detecção (LD) 

O limite de detecção (LD) representa a concentração mínima que o método é 

capaz de detectar, podendo ser calculado por meio dos parâmetros da curva analítica, 

relação sinal-ruido ou de maneira visual. [57,58] 

Normalmente para os métodos instrumentais, o LD é determinado pelos 

parâmetros das curvas analíticas, de forma que se utilize no mínimo três curvas de 

calibração para sua obtenção via a equação 1. [58] 

 

𝐿𝐷 = 3,3
𝑠

𝑆
 

Equação 1 - Equação para cálculo do limite de detecção [58] 
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Onde “𝑠" é o desvio padrão dos três interceptos (coeficiente linear) e “𝑆” a média 

da inclinação (slope) das curvas analíticas. 

 

1.4.6. Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação (LQ) representa a concentração mínima que o método 

é capaz de quantificar. E assim como o LD, pode ser calculado por meio dos 

parâmetros da curva analítica, relação sinal-ruido ou de maneira visual.[57,58] 

Normalmente para os métodos instrumentais, o LQ é determinado pelos 

parâmetros das curvas analíticas, de forma que se utilize no mínimo três curvas de 

calibração para sua obtenção via a equação 2. 

 

𝐿𝑄 = 10
𝑠

𝑆
 

Equação 2 - Equação para cálculo do limite de quantificação [58] 

 

Onde “𝑠" é o desvio padrão dos três interceptos (coeficiente linear) e “𝑆” a média 

da inclinação (slope) das curvas analíticas. 

 

1.4.7. Robustez  

A robustez indica a habilidade do método não sofrer alteração quando 

submetido a pequenas variações nas suas condições. [58] 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia quantitativa 

por MALDI-MS para moléculas imunossupressoras, mais especificamente, para o 

Tacrolimo (TAC) e para o Sirolimo (SIR). Para isso, serão realizadas análises com 

soluções de TAC e SIR nos equipamentos de MALDI-MS e HPLC-PDA em diferentes 

condições e parâmetros para que se encontre as melhores condições de análises e 



35 

 

 

se atinjam os critérios aceitáveis das figuras de mérito, como linearidade, sensibilidade 

e precisão. 

 

2.2. Objetivos secundários   

 

(i) Adquirir domínio no manuseio das técnicas analíticas descritas (HPLC-PDA 

e MALDI-TOF-MS) 

(ii) Avaliar o comportamento dos imunossupressores de interesse frente às 

técnicas analíticas 

(iii) Adquirir uma metodologia quantitativa simples para o TAC e SIR via HPLC-

PDA 

(iv) Adquirir o domínio do preparo de amostras para as análises realizadas via 

MALDI-TOF-MS.  

(v) Avaliar e interpretar os resultados obtidos via MALDI-TOF-MS para a 

obtenção de curvas de calibração. 

(vi) Dominar o tratamento de dados das técnicas analíticas. 

(vii) Realizar a comparação dos métodos analíticos. 
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3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

O fluxograma apresentado na Figura 9, ilustra como se deu a parte experimental 

deste trabalho para o desenvolvimento das metodologias quantitativas para o 

tacrolimo e o sirolimo. 

 

 

Figura 9 - Fluxograma do processo experimental 
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3.1. Equipamentos e reagentes 

   

 Os equipamentos e materiais utilizados no decorrer do trabalho foram: balança 

analítica (Shimadzu); agitador vórtex (Vision e Ika); ultrassom (Unique) pipetas 

automáticas ajustáveis de 100, 200 e 1000 µL (HTL); ponteiras descartáveis (Corning); 

microtubos de 0,2 e 2,0 mL (Axygen); ponteiras descartáveis (Axygen); purificador de 

água (Elga); vidrarias (Satelit); vaials de 2,0 mL (Allcrom); insert de 200 uL (Allcrom).  

 Os solventes e reagentes utilizados foram: Formiato de amônio 99,995% (Sigma-

Aldrich); Metanol (Grau HPLC, Scharlau ou J.T.Bake); Isopropanol (Grau HPLC, 

Scharlau ou J.T.Bake); Matriz de ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico, CHCA, e de 

ácido 2,5-di-hidroxibenzóico, DHB, (Para MALDI-MS, Sigma-Aldrich); Iodeto de sódio 

(Sigma-Aldrich); Tacrolimo (padrão secundário, Libbs); Sirolimo (padrão secundário, 

Libbs); PEG 400, 600 e 1500 (Oxiteno SA).  

 

3.2. Análise via cromatografia líquida de alta eficiência com detecção 

ultravioleta (HPLC-PDA) 

 

 Por conta de o HPLC-PDA ser uma técnica já consolidada dentro do âmbito 

acadêmico-científico para análises quantitativas, MALDI-TOFoptou-se por adaptar um 

método de cromatografia líquida de alta eficiência com detecção UV (HPLC-PDA) para 

análise das soluções de tacrolimo e sirolimo, uma vez que, tal método já foi utilizado 

para detecção dos mesmos na literatura e possuímos disponibilidade para o seu uso. 

[19,25,30,59,60] 

 O método quantitativo adaptado será utilizado como alicerce durante o 

desenvolvimento da metodologia via MALDI-TOF-MS, e posteriormente para efeito de 

comparação entre os métodos.  

 Toda esta etapa foi realizada utilizando um sistema cromatográfico HPLC 

Prominence (Shimadzu), composto por desgaseificador DGU-20A, bomba quaternária 

LC-20AT, auto-injetor SIL20ACHT, forno de coluna CTO-20A, detector UV-Vis (PDA) 

SPD-M20A e módulo controlador CBM-20A.  
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3.2.1. Preparo de amostra 

O preparo das amostras de tacrolimo e sirolimo seguiram a mesma 

metodologia, onde: as amostras eram pesadas separadamente em microtubos, com 

a utilização de uma balança analítica, dissolvidas em metanol (grau HPLC) e agitadas 

com a utilização de um vórtex. Após esse processo, as amostras eram transferidas 

para vials e levadas ao HPLC.  

Durante o desenvolvimento e otimização do método, foram utilizadas soluções 

de 1 mg/mL de tacrolimo e de sirolimo. Enquanto isso, para as curvas de calibração, 

as soluções foram preparadas a partir de diluições sucessivas de uma solução 

estoque de 4 mg/mL.   

Junto às amostras, foi preparado um branco de amostra, contendo apenas 

metanol para ser analisado antes das amostras de tacrolimo e sirolimo, com o objetivo 

de prever as interações dependentes do solvente utilizado no preparo de amostra.    

 

3.2.2. Desenvolvimento e otimização do método  

Para obtenção do melhor método de análise para o tacrolimo e o sirolimo 

utilizou-se como fases móveis: solução de formiato de amônio 10 mmol/L grau LC-MS 

(Canal A), metanol grau HPLC (Canal B); como fase estacionária uma coluna 

Phenomenex Luna C-18 (150 x 4,6mm e 5μm); fluxo da fase móvel de 1,5 mL/min; 

temperatura do forno em 60 °C; o PDA foi fixado em 254 nm inicialmente.  

A escolha dos solventes empregados como fase móvel e da fase estacionária 

utilizada foram adaptados de procedimentos dispostos na literatura. [30,59] Porém, 

tais metodologias apresentavam o uso de água junto ao metanol como fase móvel. 

Considerando as estruturas químicas do tacrolimo e do sirolimo, que apresentam 

carboxilas e carbonilas, optou-se pelo uso do formiato de amônio com o intuito de 

impedir o alargamento de picos cromatográficos. Uma vez que, tal sal possui 

capacidade de harmonizar a distribuição de cargas das estruturas químicas, 

uniformizando as interações intermoleculares das moléculas com as fases.  

Para a obtenção do melhor método no HPLC-PDA, foram realizadas análises 

onde alterou-se a concentração de B (metanol) na fase móvel e o modo de eluição 

utilizado.  
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De forma que, o método que apresentou bons parâmetros de separação (fator 

de retenção), tempos de retenção apropriados para os compostos e menor tempo de 

análise foi utilizado para dar sequência ao desenvolvimento da metodologia 

quantitativa. 

 

3.2.3. Curvas de calibração  

. Antes das construções das curvas de calibração com soluções de 

concentrações distintas, realizou-se um teste com as soluções de 1 mg/mL dos 

compostos, onde variou-se o volume de injeção de 0,1 a 3,0 uL, obtendo assim uma 

curva de calibração hipotética.  

Posteriormente a isto, as curvas de calibração para o tacrolimo e sirolimo foram 

elaboradas para abrangerem a faixa de concentração de 0,05-3,0 mg/mL, possuindo 

oito concentrações distintas no total. Onde as mesmas, foram relacionadas com as 

respectivas áreas dos picos cromatográficos.  

 Em toda esta etapa, as análises utilizaram como detecção o comprimento de 

onda máximo de absorção para cada composto. Dessa forma, os cromatogramas 

obtidos tinham suas áreas correspondentes ao comprimento de onda fixado para o 

composto.  

 

3.2.4. Tratamento de dados  

Todos os cromatogramas e curvas de calibração obtidas foram tratados 

utilizando os softwares LCsolution Version 1.25 SP4 e LabSolucions Version 5.54 

SP5, próprios da Shimadzu. 

 

 

3.3. Análise via espectrometria de massas de ionização por dessorção a 

laser assistida por matriz com analisador por tempo de voo (MALDI-TOF-

MS) 

 

 As análises via espectrometria de massas foram realizadas utilizando o 

espectrômetro de massas Ultraflex Speed (MALDI-TOF/TOF, Bruker) junto ao 

software FlexControl 3.4 (Bruker).  
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 As análises contaram com a utilização de uma placa MALDI de aço escovado 

com 384 spots (Bruker) e com laser de nitrogênio.  

 

3.3.1. Limpeza da placa MALDI 

Antes da aplicação das amostras à placa, adotou-se um protocolo para a sua 

limpeza, com o objetivo de evitar a contaminação das soluções com amostras 

desconhecidas, uma vez que, o equipamento e sua placa são multiusuários.  

O procedimento de lavagem seguia como processo: lavagem da placa em água 

corrente para a remoção das amostras cristalizadas presentes em sua superfície, 

seguido de um banho de ultrassom com isopropanol por 10 minutos, lavagem em 

isopropanol e secagem a temperatura e pressão ambiente.  

 Este procedimento de limpeza já era estabelecido pelo técnico responsável 

pelo equipamento, orientado pela equipe técnica da Bruker.  

 

3.3.2. Preparo de amostra  

Para análise via MALDI-TOF-MS, além das soluções dos analitos de interesse, 

soluções de matriz, agente cationizante e de calibrantes compõem o preparo de 

amostra da técnica.  

As soluções de tacrolimo e sirolimo utilizadas durante a otimização dos 

parâmetros do equipamento foram preparadas em metanol, com concentração final 

de 1 mg/mL. Enquanto as soluções utilizadas para construção da curva de calibração, 

eram as mesmas preparadas e analisadas via HPLC-PDA, preparadas em metanol a 

partir de uma solução estoque de 4 mg/mL.   

 Para os calibrantes de PEG, utilizou-se 100 mg de cada amostra e foram 

solubilizadas em 1 mL de metanol, para a obtenção de soluções estoques de 100 

mg/mL dos PEGs de 400, 600, 1500 e 2000. Após isto, foram realizadas diluições em 

metanol com os volumes necessários para a obtenção de soluções de 1 umol/mL de 

cada amostra de PEG.  

  Para matriz de ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA) e 2,5-di-

hidroxibenzóico (DHB) foram preparadas soluções de 10 mg/mL, inicialmente 

preparadas em metanol para a otimização do método. Para as curvas de calibração, 
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a solução de ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA) passou a ser preparada em 

uma mistura de metanol e água (80:20).  

 O mesmo ocorreu para a solução de iodeto de sódio, utilizado como agente 

cationizante, inicialmente a solução de 10 mg/mL era preparada em metanol e passou 

a ser preparada em água para a obtenção da curva de calibração.  

 Com as soluções de matriz, agente cationizante e dos analitos (calibrante, 

tacrolimo e sirolimo) preparadas separadamente, as amostras foram misturadas e 

homogeneizadas. Aplicou-se 1 uL de cada mistura em um respectivo spot na placa 

MALDI.   

Algumas proporções de analito, matriz e agente cationizante foram estudados, 

onde a proporção 5:15:5 (analito/matiz/cationizante; v/v/v) foi adotada para todas as 

amostras, com exceção das amostras utilizadas nas curvas de calibração com adição 

de padrão interno, que contaram com a proporção 5:15:5:1 

(analito/matiz/cationizante/PI; v/v/v/v) 

 Todas análises contavam com a utilização de um branco, contendo apenas 

matriz e agente cationizante, como forma de verificar as razões m/z oriundas das 

interações destas soluções. 

   

3.3.3. Otimização dos parâmetros do equipamento  

Os espectros de massas foram adquiridos no modo positivo e reflectron, 

abrangendo a faixa de massas de 400 a 2000 Da. Inicialmente, os parâmetros do 

equipamento eram mantidos nas seguintes voltagens: tensão da fonte de íons (1) 18.5 

kV, tensão da fonte de íons (2) 16,15 kV, voltagem da lente 6.5 kV, tensão do refletor 

(1) 20.5 kV e tensão do refletor (2) 9,65 kV.  

Alguns parâmetros foram alterados com objetivo de otimizar do método, dessa 

forma, o equipamento apresentou as seguintes voltagens: tensão da fonte de íons (1) 

19 kV, tensão da fonte de íons (2) 16,65 kV, voltagem da lente 7 kV, tensão do refletor 

(1) 21 kV e tensão do refletor (2) 9,65 kV. 

Além dos parâmetros do equipamento, o número e a frequência de tiros 

também foram alterados, inicialmente eram 2000 tiros por 50 Hz e foram alterados 

para 5000 tiros por 2000 Hz. Junto a isso, adotou-se a análise do spot por inteiro, 

antes feita em pontos isolados.  
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3.3.4. Calibração do equipamento  

O equipamento e os espectros obtidos foram calibrados utilizando amostras de 

polietilenoglicol (PEG) de na faixa de massas de 400 a 2000 Da. Que foram 

preparados e passados nas mesmas condições que as amostras analisadas.  

  Durante a análise dos calibrantes utilizou-se uma função de soma dos 

espectros, para que as análises referentes a eles resultassem em um único espectro. 

Dessa forma, o espectro final dos calibrantes foi obtido com m/z de 400 a 2000 e 

calibrado conforme a lista de massas presente no equipamento para os compostos.  

 

3.3.5. Construção das curvas de calibração  

Como descrito no preparado de amostra, as soluções utilizadas para a 

construção da curva de calibração via MALDI-TOF-MS contaram com a utilização das 

amostras preparadas e analisadas via HPLC-PDA.  

Inicialmente, obteve-se a relação entre concentração e área para as seguintes 

concentrações de tacrolimo e para sirolimo de 0,05 a 3,0 mg/mL. Utilizou-se também 

as concentrações de 0,005-0,3 mg/mL para obtenção de curvas de calibração.  

Ademais, realizou-se testes com curvas de calibração contendo padrão interno. 

De forma que, os próprios analitos foram utilizados, assim, o sirolimo foi utilizado como 

padrão interno do tacrolimo e vice versa. Adotou-se também, a faixa de trabalho de 

0,005-0,3 mg/mL 

 

3.3.6. Tratamento de dados  

Os espectros obtidos foram tratados no software Compass flexSeries 1.4 

(Bruker). 

O tratamento dos dados referentes às curvas de calibração obtidas via MALDI-

TOF-MS foi realizado com o auxílio do software GraphPad Prism Version 9.4.1.  Uma 

vez que, não há a existência de um software específico ligado ao instrumento de 

análise que realize tal tratamento.  

 

3.4. Figuras de mérito 
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Para garantir a confiabilidade dos resultados obtidos nas análises de HPLC-

PDA e MALDI-TOF-MS, algumas figuras de mérito foram aplicadas durante o 

desenvolvimento das metodologias.  

Avaliou-se a acurácia (precisão) de cada amostra presente na curva de 

calibração, de modo que estivesse na faixa de 85% a 115%.  

A linearidade do método foi avaliada com base nos coeficientes de correlação 

(R) e dos coeficientes de determinação (R2) obtidos via a aplicação do melhor ajuste 

de curva (ponderação) encontrado.  

Posterior a isto, os parâmetros das curvas analíticas foram utilizados para a 

obtenção do limite de quantificação (LQ) e do limite de detecção (LD) para cada um 

dos compostos, estimados por meio das equações 1 e 2 respectivamente. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1. Análise via cromatografia líquida de alta eficiência com detecção 

ultravioleta (HPLC-PDA) 

 

As análises iniciais tiveram como objetivo determinar o melhor método de 

eluição e a proporção de solventes das fases moveis a serem utilizadas, a fim de 

verificar a interação dos compostos com as fases móveis e estacionária empregada e 

determinar o melhor método para as análises futuras.  

Os métodos analisados, suas respectivas condições de fase móvel, modo de 

eluição, tempo de análise e os tempos de retenção para os analitos foram resumidos 

na Tabela 4. Os respectivos cromatogramas são dispostos no apêndice (Figura 34-

38).  

 

Tabela 4 -Métodos cromatográficos analisados e seus respectivos dados 

    Tempo de retenção (min) 

 
Modo de 

eluição 

Fase móvel  

(B: A) 

Tempo de 

corrida (min) 
Tacrolimo Sirolimo 

Método 1 Isocrático 90: 10 5,0 1,72 1,83 

Método 2 Isocrático 80: 20 10,0 3,59 4,23 

Método 3 Isocrático 70:30 20,0 - 17,7 

Método 4 Gradiente 50:50 20,0 11,66 12,13 
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Método 5 Gradiente 60:40 20,0 10,47 11,15 

 

 A partir da primeira análise para o tacrolimo e o sirolimo, utilizando o método 1 

(isocrático 90:10), foi possível observar que ambos compostos apresentam uma maior 

interação com a fase móvel, composta em sua maior parte por compostos polares, do 

que com a fase estacionária. Esse comportamento já era esperado por conta da 

estrutura química de ambos compostos.  

 Porém, o método 1 apresentou tempos de retenção para ambos compostos 

próximos ao volume morto presente na coluna, 1,2 min, por conta disso o método foi 

descartado.  

  No método 3 (isocrático 70:30), foi observado o alargamento do pico 

cromatográfico para o sirolimo, enquanto para o tacrolimo foi observado a divisão do 

pico cromatográfico, por conta disso o método foi descartado.  

Nos métodos de eluição com gradiente (método 4 e 5), os cromatogramas 

obtidos para o tacrolimo tiveram a sua linha base comprometida, o mesmo foi visto 

para o sirolimo no método 5. Por conta disso, os dois métodos foram descartados.   

Assim, o método que se mostrou mais eficaz para as análises de tacrolimo e 

sirolimo foi o método 2 (isocrático 80:20), por apresentar bons parâmetros de 

separação, resolução e um menor tempo de retenção para os compostos. Além disso, 

o método apresentou o menor tempo de corrida entre os demais, que posteriormente, 

foi reduzido de 10 minutos para 7 minutos. Os cromatogramas podem ser visualizados 

na Figura 10.  

 

Datafile Name:TACeSIR_Teste8_08032022-006.lcd
Sample Name:TAC 1 mg/mL
Sample ID:TAC 1 mg/mL
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Figura 10 - Cromatogramas obtidos para o TAC e SIR com fase móvel 80:20 

  

No cromatograma obtido para o tacrolimo (Figura 10), temos a presença de uma 

leve assimetria no seu pico, dada pela presença de uma cauda na parte frontal. Foi 

feito um teste alterando a fase móvel A, para ácido acético 0,02%, porém o mesmo 

não apresentou bons resultados causando um tempo de retenção para o tacrolimo 

junto ao tempo morto da coluna e não causou alteração na simetria de pico. O 

cromatograma pode ser visualizado na Figura 39 do apêndice.  

Somando a isto, não foi identificado problemas relacionados a reprodução do 

tempo de retenção para o tacrolimo, que normalmente pode estar atrelado a presença 

desta assimetria de pico. Com isso, a utilização do formiato de amônio na fase móvel 

permaneceu favorável para a análise. 

Com o melhor método definido, foi possível fixar a ele os comprimentos de onda 

de absorção máximo para os compostos com base nos seus espectros UV (Figura 11 

e 12). De forma que, para o sirolimo foi determinado 277 nm e para o tacrolimo 210 n.  

 

 

Figura 11 - Espectro UV-Vis do tacrolimo (TAC) obtido pelo detector PDA. 
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Figura 12 - Espectro UV-Vis do sirolimo (SIR) obtido pelo detector PDA. 

 

Para verificar a linearidade das soluções de tacrolimo e sirolimo possuem entre 

si, as mesmas foram injetadas em diferentes volumes, que corresponderiam as 

diferentes concentrações.  Variando-se assim os volumes de injeção de 0,1- 3,0 uL 

para a construção de uma curva hipotética. 

As equações da curva analítica, seus respectivos coeficientes de correlação 

linear e a faixa de acurácia das amostras são apresentados na Tabela 5.  As curvas 

analíticas obtidas e os cromatogramas dos pontos altos e baixos da curva são 

apresentados na Figura 13 e 14. 

As áreas obtidas para cada ponto da curva, junto sua acurácia de cada 

concentração das curvas, para o tacrolimo e o sirolimo são apresentadas na Tabela 

15 do apêndice.  

 

Tabela 5 - Equação da curva analítica e coeficiente de correlação linear para o 
tacrolimo e sirolimo 
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 Equação da reta R Acurácia (%) 

Tacrolimo Y= 527917x + 2605,25 0,999 97,9 a 101,7 

Sirolimo Y= 208873x + 17397,0 0,999 98,2 a 100,8 
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Figura 13 - Cromatograma do ponto mais baixo e do ponto mais alto e curva de calibração (variação 

do volume de injeção) para o tacrolimo 

 

Figura 14 - Cromatograma do ponto mais baixo e do ponto mais alto e curva de calibração (variação 

do volume de injeção) para o sirolimo 

Ambas curvas apresentaram um coeficiente de correlação próximo a 1, 

indicando que a faixa de trabalho escolhida é linear para ambos compostos e poderia 

ser aplicada para as curvas de calibração.   
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Com isso, as curvas de calibração do tacrolimo e do sirolimo foram 

estabelecidas na faixa de concentração de 0,05-3,0 mg/mL, sendo composta por oito 

pontos em sua totalidade. É valido ressaltar, que as soluções utilizadas para as curvas 

foram preparadas da partir de diluições sucessivas de uma solução concentrada dos 

compostos, assim como descrito no preparo de amostra (item 3.2.1.).  

As áreas obtidas para cada composto nas curvas de calibração, junto a 

acurácia das concentrações, são apresentadas na Tabela 16 do apêndice. 

As equações da reta, coeficiente de correlação (R2) e a faixa das acurácias 

obtidas para três curvas de calibração dos compostos são apresentadas na Tabela 6.  

A curva de calibração e o cromatograma do ponto baixo e alto da curva para o 

tacrolimo e o sirolimo são apresentados na Figura 15 e 16.  

 

Tabela 6 - Equação da curva analítica e coeficiente de correlação linear para o 
tacrolimo e sirolimo 

 

 Equação da reta R2 Acurácia (%) 

Tacrolimo 

Y = 461704x -5927,78 0,995 88,1-108,7 

Y = 455775x -2463,27 0,996 94,3-108,1 

Y = 454801x -4577,62 0,997 91,9-105,1 

Sirolimo 

Y = 1633760x -5740,71 0,995 90,6-108 

Y = 1637970x -1635,28 0,999 95,8-100,9 

Y = 1498410x -15392,1 0,997 91,9-105,1 
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Figura 15 - Cromatograma do ponto mais baixo e do ponto mais alto e curva de calibração para o 

tacrolimo 

 

Figura 16 - Cromatograma do ponto mais baixo e do ponto mais alto e curva de calibração para o 

sirolimo 
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Ambas curvas de calibração receberam métodos de ajuste, de forma que, para 

ambos compostos foi utilizado a ponderação 1/C2, onde c corresponde a 

concentração. A ponderação utilizada se mostrou adequada por abranger os pontos 

baixos das curvas, evitando maiores erros associados a elas.  

Com base na Tabela 6, tem-se que as curvas obtidas para o tacrolimo e para o 

sirolimo apresentaram coeficientes de correlação lineares maiores que 0,990, 

demonstrando que a faixa de trabalho utilizada (0,05-3,0 mg/mL) possui linearidade 

quando aplicada aos dois compostos. Além disso, a acurácia de cada ponto da curva 

não excedeu os critérios estipulados de 85% a 115%.   

. Dessa forma, os limites de detecção e quantificação foram obtidos utilizando os 

parâmetros das curvas descritas, calculados através das equações 1 e 2, e os 

mesmos são descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) obtidos para o 
método de HPLC-PDA 
 

  

 

 

 

 

Com base nos limites de detecção obtidos para o tacrolimo e o sirolimo, foi 

possível estabelecer que o método se mostrou sensível para a detecção destas 

moléculas, podendo alcançar amostras com concentração mínima de 5 ug/mL.  

Além disso, o limite de quantificação para os compostos é menor que o ponto 

inicial das curvas de calibração, dessa forma, a faixa de trabalho aplicada as curvas 

de calibração é apropriada para o método. 

Outro fator interessante a ser ressaltado, o método se mostrou mais sensível 

para o sirolimo, apresentando um LD e LQ menor do que o obtido para o tacrolimo. 

Um possível indicativo deste efeito está ligado a presença de ligações conjugadas a 

estrutura química do sirolimo, que por sua vez, tornam a molécula mais sensível a 

detecção UV, apresentando uma absorção maior e consequentemente um pico 

cromatográfico de maior intensidade.  

 LD (mg/mL) LQ (mg/mL) 

Tacrolimo 0,0054 0,0162 

Sirolimo 0,0048 0,0148 
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Para efeito ilustrativo da proporcionalidade as áreas dos picos cromatográficos 

conforme o aumento da concentração dos analitos, as Figuras 16 e 17 apresentam os 

cromatogramas dos pontos que compõem a curva sobrepostos.  

 

Figura 16 - Sobreposição dos picos de tacrolimo nas concentrações correspondentes as curvas de 

calibração 

 

Figura 17 - Sobreposição dos picos de sirolimo nas concentrações correspondentes as curvas de 

calibração 
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4.2. Análise via espectrometria de massas (MALDI-TOF)   

 

As análises de tacrolimo e sirolimo via MALDI-TOF-MS contaram com a 

utilização de matriz e agente cationizante. O iodeto de sódio foi escolhido como agente 

cationizante por conta de o sódio possuir afinidade e formar adutos com os compostos 

de interesse.  

Com isso, para o tacrolimo, que possui massas molar igual a 803,481 g/mol, o 

seu aduto com o sódio ([TAC+Na]+) apresenta pico com m/z 826,471. Enquanto para 

o sirolimo, que possui massa molar igual a 913,554 g/mol, tem seu aduto ([SIR+Na]+) 

presente em m/z 936,544. 

A matriz de ácido alfa-ciano-4-hidroxicinâmico (CHCA) e 2,5-di-hidroxibenzóico 

(DHB) foram escolhidas para os primeiros testes realizados no MALDI-TOF-MS por já 

serem comumente utilizadas para análises no modo positivo e estarem disponíveis 

para o seu uso.  

Para as análises de tacrolimo e sirolimo, apenas a matriz de CHCA apresentou 

bons resultados, os espectros de massas obtidos apresentavam boa intensidade e os 

picos referentes aos m/z dos adutos dos analitos junto ao sódio (agente cationizante). 

Enquanto as amostras contendo a matriz de DHB não apresentaram resultados, ou 

seja, não obtivemos os respectivos espectros de massas para os compostos.  

Dessa forma, a matriz de CHCA foi adotada para as análises de tacrolimo e 

sirolimo, além disso, a matriz também foi utilizada para o preparo dos calibrantes.  

Como indicado no preparo de amostras na parte experimental, as soluções de 

analito, matriz e agente cationizante eram misturadas, homogeneizadas e aplicadas a 

placa no seu respectivo spot. Preferiu-se adotar este tipo de aplicação por conta da 

sua praticidade e pensando em uma cristalização suave e homogenia na superfície 

do spot.    

Afim de obter a proporção de matriz, analito e agente cationizante que 

apresentasse maior intensidade nos espectros, quatro misturas com diferentes 

proporções foram analisadas, foram elas: 5:5:1; 5:10:1; 5:10:5; 5:15:5 

(analito/matriz/cationizante; v/v/v). A Figura 18 apresenta as áreas obtidas para o pico 

m/z referente ao aduto de tacrolimo e sódio nas diferentes misturas.  
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A proporção 5:15:5 (analito/matriz/cationizante; v/v/v) apresentou maior 

intensidade para o m/z de interesse, dessa forma, essa proporção foi adotada como 

preparo de amostra para o tacrolimo, sirolimo e calibrantes.  

 

Figura 18 - Áreas dos picos referente ao tacrolimo nos diferentes preparos da mistura de matriz, 

analito e agente cationizante. 

 

O método utilizado para as análises de tacrolimo e sirolimo foi obtido a partir de 

um método que vinha sendo desenvolvido pelo grupo de pesquisa em trabalhos 

paralelos para compostos de baixa massa molecular, algumas otimizações foram 

feitas para melhorar a intensidade, qualidade dos espectros e minimizar os erros 

associados a m/z obtidos.  

O método foi ajustado para compreender a faixa de massa de 400 a 2000 Da, 

considerada como uma faixa de massa baixa. Apesar dos compostos não 

apresentarem m/z maiores que 1000 Da, está faixa foi pensada levando em 

consideração os calibrantes utilizados, de forma que, a calibração abrangesse mais 

pontos e minimizasse possíveis erros associados ao m/z.  

Inicialmente, os parâmetros do equipamento eram mantidos nas seguintes 

voltagens:  tensão da fonte de íons (1) 18.5 kV, tensão da fonte de íons (2) 16,15 kV, 
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voltagem da lente 6.5 kV, tensão do refletor (1) 20.5 kV e tensão do refletor (2) 9,65 

kV.  

Nestas condições, os espectros obtidos apresentavam m/z maiores do que os 

esperados para os adutos dos compostos com o sódio, sendo identificados pelo 

padrão isotópico. Apesar da calibração corrigir está variação, optou-se por alterar os 

parâmetros do equipamento com o objetivo de reduzir os erros para as futuras 

análises.  

Dessa forma, a melhor condição encontrada, apresentando valores de m/z mais 

próximos aos teóricos, apresentou as seguintes voltagens: tensão da fonte de íons (1) 

19 kV, tensão da fonte de íons (2) 16,65 kV, voltagem da lente 7 kV, tensão do refletor 

(1) 21 kV e tensão do refletor (2) 9,65 kV. 

Outros parâmetros atrelados ao laser foram mantidos, foram eles: potência do 

laser em 80%, 2000 tiros em uma frequência de 50 Hz por spot e foco do laser foi 

mantido em 30%.  

A calibração do equipamento contou com a utilização de PEG de 400, 600, 

1500 e 2000. Inicialmente, os calibrantes eram preparados e analisados 

separadamente, onde, seus espectros eram somados por meio de uma ferramenta 

contida no software. O espectro obtido para realização da calibração é representado 

pela Figura 19.  

Para automatizar a análise dos calibrantes, economia de tempo e reagentes, e 

aumentar a intensidade da faixa m/z pertencente ao PEG 1500 e 2000 realizou-se a 

mistura dos PEGs em uma proporção de 2:2:3:3 (v/v/v/v), dos PEG 400, 600, 1500 e 

2000, respectivamente. A partir desta mistura, foi realizada uma nova mistura 

contendo a matriz e o agente cationizante seguindo a mesma proporção já utilizada. 

 O espectro obtido pode ser visualizado na Figura 20, onde temos uma maior 

intensidade vinda da região de m/z 1500 e que coincide com a intensidade presente 

no restante do espectro, de forma que facilite a calibração do equipamento e dos 

espectros.  
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Figura 19 - Espectro de massas dos PEGs 400, 600, 1500 e 2000. 

 

Figura 20 - Espectro de massas para a mistura de PEGs 400, 600, 1500 e 2000. 
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Com o equipamento calibrado, as amostras de tacrolimo e sirolimo foram 

analisadas. Os espectros obtidos para os compostos são apresentados nas Figuras 

21 e 22, os espectros aproximados para o pico referente ao tacrolimo e o sirolimo, 

seus respectivos padrões isotópicos, são dispostos nas Figuras 40 e 41 do apêndice.  

O pico referente ao tacrolimo foi apresentado em torno de m/z 826, enquanto o 

sirolimo apresentou seu pico em torno de m/z 936. Os espectros obtidos não 

apresentaram variações maiores que 0,5 Da para as massas obtidas de tacrolimo e 

sirolimo, demonstrando que o método e sua calibração possuem certa exatidão.  

Além dos picos correspondentes ao adutos de tacrolimo ou sirolimo formados 

junto ao sódio e das suas possíveis fragmentações, picos com altas intensidade 

localizados em m/z de 656 e 445 são observados nos espectros. Estes picos são 

provenientes da matriz e/ou do agente cationizante, observados no espectro ferente 

ao branco de amostra na Figura 23. 

 

 

Figura 21 - Espectro de massas para o aduto [TAC+Na]+ 
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Figura 22 - Espectro de massas para o aduto [SIR+Na]+ 

 

 

Figura 23 - Branco de amostra 
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Com o equipamento nos melhores parâmetros e com a calibração feita, as 

amostras pertencentes as curvas de calibração do HPLC-PDA, 0,05–3,0 mg/mL, 

foram analisadas via MALDI-TOF-MS.  

Nesta primeira analise não foi obtido uma relação linear entre as concentrações 

e respectivas áreas de pico dos adutos. Um possível fato atrelado a isto, é que com a 

secagem das amostras, a distribuição do analito pelo spot apresenta certa 

heterogeneidade por conta da cristalização. Pensando nisso, os parâmetros 

relacionados ao laser foram alterados com o objetivo de que o laser abranja a maior 

parte do spot.  

Com isso, o número de tiros e a frequência do laser foram aumentados, para 

5000 tiros a uma frequência de 2000 Hz, além disso, adotou-se a função que analisa 

o spot como um todo. Novas análises foram feitas utilizando os novos parâmetros do 

laser e as soluções das curvas de calibração de 0,05-3,0 mg/mL, os gráficos obtidos 

são mostrados na Figura 2 e 25.  

 

 

Figura 24 - Gráfico obtido para as amostras de tacrolimo da curva de calibração do HPLC-PDA 
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Figura 25 - Gráfico obtido para as amostras de sirolimo da curva de calibração do HPLC-PDA 

 

 Apesar das modificações realizadas, não foi observado linearidade em toda 

extensão da curva. Os pontos mais altos (2,0 e 3,0 mg/mL) apresentaram um platô 

para ambos compostos, podendo ser relacionado com a saturação do detector por 

conta da alta quantidade de moléculas em um curto espaço de tempo.  

Enquanto isso, os pontos mais baixos das curvas apresentaram uma certa 

linearidade, com exceção de alguns pontos médios que apresentaram dispersão dos 

demais. Sendo assim, as amostras vindas das curvas de calibração via HPLC-PDA 

precisavam passar por diluição para serem analisadas via MALDI-TOF-MS.  

As soluções foram então diluídas dez vezes, de modo que, as curvas de 

calibração passaram a possuir a faixa de trabalho de 0,005-0,3 mg/mL. Porém, as 

amostras diluídas apresentaram vazamento quando aplicadas aos spots, causando 

uma variação na concentração analisada presente no spot.  

Para contornar este problema, o preparo de amostra deveria apresentar uma 

quantidade razoável de água, que, por conta da sua tensão superficial não causaria 

problemas durante aplicação das amostras nos spots.   

Com isso, optou-se por preparar a solução de matriz CHCA em uma mistura 

metanol: água (80:20) e a de iodeto de sódio em água. Em relação as amostras de 

tacrolimo e sirolimo, dois métodos de preparo foram analisados. O primeiro contou 
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com a diluição das amostras vindas do HPLC-PDA em uma mistura de água: metanol 

(50:50), e a segunda, as soluções foram diluídas apenas em metanol.  

Em ambos preparos, não foram identificados problemas relacionados a 

aplicação das amostras. Porém, as amostras preparadas pela mistura de água e 

metanol levaram um maior tempo para cristalizarem, e as amostras não apresentaram 

linearidade entre si.  

Talvez, a maior presença de água nas amostras, possa ter influenciado o 

processo de cristalização das amostras, formando cristais mais robustos e não 

homogêneos, implicando no processo de dessorção das amostras.  

As amostras diluídas apenas em metanol, apresentaram uma secagem rápida, 

e quando analisadas apresentaram uma boa linearidade entre si. Com isso, o método 

de preparo das amostras, vindas do HPLC para serem analisadas no MALDI-TOF-

MS, foi estabelecido.  

Dessa forma, as curvas de calibração via MALDI-TOF-MS abrangem a faixa de 

trabalho de 0,005-0,3 mg/mL. As curvas obtidas para o tacrolimo e o sirolimo são 

observadas na Figura 26 e 27. 

As áreas obtidas para cada composto nas curvas de calibração, junto a 

acurácia das concentrações, são apresentadas na Tabela 17 do apêndice. 

As equações da reta, coeficiente de correlação (R2) e a faixa das acurácias 

obtidas para três curvas de calibração dos compostos são apresentadas na Tabela 8.   

 

 

Figura 26 - Curvas de calibração para o tacrolimo via MALDI-TOF 
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Figura 27 - Curvas de calibração para o sirolimo via MALDI-TOF-MS  

 

Tabela 8 - Equação da curva analítica e coeficiente de correlação linear para o 
tacrolimo e sirolimo 

 

Ambas curvas de calibração receberam métodos de ajuste, de forma que, para 

o tacrolimo foi utilizado a ponderação 1/C2 e para o sirolimo foi utilizado a ponderação 

1/A2, onde C corresponde a concentração e A corresponde a área do pico. As 

ponderações utilizadas se mostraram adequadas por apresentarem equações de reta 

representativas aos pontos das curvas, de forma que, manteve a acurácia de alguns 

pontos entre a faixa estabelecida.   

Nem todos os pontos utilizados apresentaram acurácias dentro da faixa 

estipulada de 85% a 115%, fazendo com que fossem desconsiderados das curvas de 

 Equação da reta R2 Acurácia (%) 

Tacrolimo 

Y = 1247977 -39732 0,998 96,96 -101,64 

Y = 1486723 -4527 0,996 93,46 – 108,81 

Y = 1125495 -4780 0,990 91,87 – 112,61 

Sirolimo 

Y = 1246250 -4750 0,995 91,12-105,83 

Y = 4232258 -16559 0,999 98,72-102,68 

Y = 2955589 -1545 0,993 89,08-111,72 
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calibração. Apesar disso, todas as curvas de calibração consideradas possuem cinco 

concentrações no mínimo.   

 Dessa forma, os limites de detecção e quantificação foram obtidos utilizando os 

parâmetros das curvas descritas, calculados através das equações 1 e 2, e os 

mesmos são descritos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) obtidos para o 

método de MALDI-TOF-MS 

 

 

 

 

 

 

Para o sirolimo, temos que o método se mostrou sensível para a detecção, 

podendo alcançar amostras com concentração mínima de 3 ug/mL. Porém, o mesmo 

apresentou um limite de quantificação mais alto que o primeiro ponto da curva, 

indicando que a faixa de trabalho para o sirolimo deve se iniciar próximo a 0,01 mg/mL. 

Enquanto para o tacrolimo, temos que o limite de detecção e quantificação 

apresentaram valores altos, quando comparados ao sirolimo. Apesar das curvas entre 

os dois compostos apresentarem equações de reta próximos, uma das equações 

pertencentes ao tacrolimo apresentou um coeficiente linear discrepante dos demais, 

que foi responsável por esse aumento nos valores de LD e LQ.  

Por conta disso, a faixa de trabalho utilizada para o tacrolimo não se mostrou 

apropriada, devendo possuir como ponto inicial uma concentração acima de 0,06 

mg/mL. Dessa forma, concentrações mais altas devem ser exploradas para 

comporem a faixa de trabalho, de modo que, não apresentem problemas de detecção.  

Os espectros obtidos para o aduto de tacrolimo junto ao sódio, nas 

concentrações da curva de calibração são apresentadas na Figura 28. O mesmo foi 

realizado para o sirolimo e podem ser visualizados na Figura 29.  

As Figuras 42 e 43 no apêndice, apresentam a sobreposição dos espectros 

para os pontos das curvas de calibração na faixa de massa dos adutos de tacrolimo e 

o sirolimo.  

 LD (mg/mL) LQ (mg/mL) 

Tacrolimo 0,0173 0,0525 

Sirolimo 0,0031 0,0094 



63 

 

 

 

Figura 28 - Espectros de massas de tacrolimo obtidos para cada concentração da curva de calibração 
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Figura 29 - Espectros de massas de sirolimo obtidos para cada concentração da curva de calibração

656.094

445.044

401.066
861.080504.864 699.565594.945 936.551335.044 801.129 1078.074

SIR 0,005 (5A_15M_5Na) 0:G1 MS Raw

0

1

2

3

4

5x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

656.102

445.051

401.071 861.095
936.568

504.891 699.584594.955335.058 1072.081801.133

SIR 0,01 (5A_15M_5Na) 0:G2 MS Raw

0

2

4

5x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

656.103

445.050

936.566401.069
861.090

699.584504.906 594.953335.054 779.218 1078.091

SIR 0,02 (5A_15M_5Na) 0:G3 MS Raw

0

2

4

5x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

656.092

445.046
936.558

401.068

861.084357.065
504.874 699.565594.951 1125.573801.122 968.574

SIR 0,05 (5A_15M_5Na) 0:G4 MS Raw

0

1

2

3

5x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

656.098
936.572

445.047

861.085401.069
699.578504.892 594.951 825.116338.319 1125.599968.589

SIR 0,07 (5A_15M_5Na) 0:G5 MS Raw

0

1

2

3

4

5x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

936.574

656.092

445.046

401.066 861.077
699.565 1125.598504.894 594.948 968.593335.058

SIR 0,1 (5A_15M_5Na) 0:G6 MS Raw

0

2

4

5x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

936.594

656.094

445.046

904.517401.067
1125.615968.622699.577504.913 594.952335.055 845.098

SIR 0,2 (5A_15M_5Na) 0:G7 MS Raw

0

2

4

6

5x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

936.595

656.090

445.043

904.506401.064 1125.616968.627699.561504.916 845.094789.457594.945335.047

SIR 0,3 (5A_15M_5Na) 0:G8 MS Raw

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

6x10

In
te

n
s
. 
[a

.u
.]

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
m/z



65 

 

 

   Além da curva de calibração externa, a curva de calibração com adição de 

padrão interno (PI) foi realizada para os compostos. Adotou-se a sua utilização, 

pensando na não padronização da cristalização/ secagem da amostra na placa ou 

pela aleatoriedade com que o laser realiza o processo de dessorção e ionização das 

moléculas. 

  Na curva com adição de PI, ao invés de utilizarmos as áreas dos picos 

correspondentes aos componentes de interesse, utiliza-se a razão entre a área do 

analito de interesse pela área do padrão interno. Dessa forma, teríamos a minimização 

de possíveis variações causadas pela análise e/ou secagem não homogênea.   

Assim, para as amostras de tacrolimo utilizou-se o sirolimo como padrão 

interno, adotou-se as soluções de 0,1 mg/mL para o preparo de amostras e a 

proporção utilizada correspondeu a 5:15:5:1 (analito/matriz/cationizante/ padrão 

interno; v/v/v/v). E o mesmo foi feito para o sirolimo, utilizando o tacrolimo como PI. 

As curvas obtidas podem ser verificadas na Figura 30 e 31.  

 

Figura 30 - Curva de calibração com adição de PI obtida para o tacrolimo 
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Figura 31 - Curva de calibração com adição de PI obtida para o sirolimo  

 

Realizou-se também um teste com a utilização de padrão interno para as 

amostras não diluídas, na faixa de concentração de 0,05-3,0 mg/mL, porém as 

mesmas apresentaram um platô para as amostras em maiores concentrações.   

As áreas obtidas para cada composto nas curvas de calibração, junto a 

acurácia das concentrações, são apresentadas na Tabela X do apêndice. 

As equações da reta, coeficiente de correlação (R2) e a faixa das acurácias 

obtidas para três curvas de calibração dos compostos são apresentadas na Tabela 

10.   

 

Tabela 10 - Equação da curva analítica, coeficiente de correlação linear e faixa de 
acurácia para o tacrolimo e sirolimo para as curvas de calibração com PI 

 Equação da reta R2 Acurácia (%) 

Tacrolimo 

Y = 86,7 -0,797 0,993 91,70 -109,06 

- - - 

- - - 

Sirolimo 
Y = 88,8 -0,0183 0,990 86,31-108,96 

Y = 103 -0,302 0,999 96,60-104,18 
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Ambas curvas de calibração receberam métodos de ajuste, de forma que, para 

o tacrolimo foi utilizado a ponderação 1/C2 e para o sirolimo foi utilizado a ponderação 

1/A2, onde, C corresponde a concentração e A corresponde a área do pico.  

Assim como nas curvas de calibração externa, nem todos os pontos utilizados 

apresentaram acurácias dentro da faixa estipulada de 85% a 115%, fazendo com que 

fossem desconsiderados das curvas de calibração. Apresentando cinco 

concentrações no mínimo.   

Diferente do sirolimo, apenas uma curva com adição de padrão interno foi 

obtida para o tacrolimo. As demais, não apresentaram linearidade entre a razão das 

áreas e as concentrações utilizadas não apresentaram acurácias dentro da faixa 

proposta. Assim, não foi possível obter o LD e LQ para o tacrolimo. 

 Os limites de detecção e quantificação foram obtidos utilizando os parâmetros 

das curvas descritas para o sirolimo, calculados através das equações 1 e 2, e os 

mesmos são descritos na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) obtidos para o 

método de MALDI-TOF-MS com PI 

 

 

 

 

 

Com a curva de calibração com adição de PI apresentou um limite de detecção 

e quantificação menores do que os obtidos pela curva de calibração externa para o 

sirolimo. Dessa forma, pode-se dizer que a utilização do padrão interno, minimizou os 

problemas causados pela cristalização e distribuição do analito no spot, tornando o 

método mais sensível.   

Os espectros obtidos para o tacrolimo para as diferentes concentrações 

presentes nas curvas de calibração com adição de PI podem ser vistos na Figura 32, 

os obtidos para o sirolimo são apresentados na Figura 33.  

Y = 59 -0,134 0,992 88,24-104,97 

 LD (mg/mL) LQ (mg/mL) 

Tacrolimo - - 

Sirolimo 0,0019 0,0057 
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Figura 32 - Espectros de massas de tacrolimo obtidos para cada concentração da curva de calibração com adição de padrão interno 
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Figura 33 - Espectros de massas de sirolimo obtidos para cada concentração da curva de calibração com adição de padrão interno
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4.3. Comparação entre o método de HPLC-PDA e MALDI-TOF-MS 

 

Os métodos estudados para a quantificação do tacrolimo e o sirolimo foram 

comparados em respeitos as suas respectivas seletividades, linearidade, precisão, 

tempo de análise e custo de reagentes e consumíveis.  

Os resultados obtidos de limite de quantificação (LQ), limite de detecção (LD), 

coeficiente de correlação e a faixa, o menor e maior valor, de acurácia obtidos para o 

tacrolimo e o sirolimo nos métodos desenvolvidos de HPLC-PDA e MALDI-TOF-MS 

são resumidos na Tabela 12 e 13, respectivamente.  

 

Tabela 12 - Comparação de LQ, LD, R2 e faixa de acurácia entre os métodos para o 
tacrolimo 

  MALDI-TOF-MS 

 HPLC-PDA Curva externa Curva com adição de PI 

LD (mg/mL) 0,0054 0,0173  - 

LQ (mg/mL) 0,0162 0,0525  - 

R2 ≥0,995 ≥0,990  - 

Faixa de 

acurácia (%) 
88,1- 108,7 91,87 – 112,61  - 

 

 Os limites de detecção e quantificação obtidos para o método via HPLC-PDA 

foram abaixo dos obtidos para o método via MALDI-TOF-MS, assim, o método mais 

sensível para detecção e quantificação de tacrolimo é via HPLC-PDA.  

 As curvas de calibração obtidas via HPLC-PDA não apresentaram nenhum 

ponto com acurácia fora da faixa estabelecida. O mesmo não foi observado para as 

curvas obtidas via MALDI-TOF-MS, que apresentaram apenas 5 pontos em sua 

extensão (quantidade mínima estabelecida).  

 Além disso, para ambos instrumentos a linearidade das faixas de trabalho 

estabelecidas se mostraram lineares, possuindo coeficientes de correlação iguais ou 

maiores que 0,990. Apesar disso, a faixa estabelecida via MALDI-TOF-MS (0,005-0,3 

mg/mL) não é apropriada para a quantificação de tacrolimo, por conta do LQ obtido 

ser maior que os dois primeiros pontos da curva. Dessa forma, outra faixa de trabalho 
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deve ser estabelecida para o tacrolimo, de modo que explore concentrações mais 

altas.  

  

Tabela 13 - Comparação de LQ, LD, R2 e faixa de acurácia entre os métodos para o 
sirolimo 

  MALDI-TOF-MS 

 HPLC-PDA Curva externa Curva com adição de PI 

LD 0,0048 0,0031  0,0019 

LQ 0,0148 0,0094  0,0057 

R2 ≥0,995 ≥0,993  ≥0,990 

Faixa de 

acurácia  
90,6-108 89,08-111,72  86,31- 108,96 

 

 Para o sirolimo, o método via MALDI-TOF-MS se mostrou mais sensível que o 

método via HPLC-PDA.  Em especifico para o MALDI-TOF-MS, a curva de calibração 

com adição de padrão interno apresentou a maior sensibilidade do que a curva de 

calibração externa.   

Assim como para o tacrolimo, as curvas de calibração para o sirolimo via HPLC-

PDA nenhum ponto excedeu a faixa de acurácia estabelecida. Diferente das curvas 

obtidas via MALDI-TOF-MS, que todas apresentaram de 5 a 6 pontos, os demais 

pontos apresentaram acurácia fora da faixa estabelecida e foram excluídos das 

curvas.  

Em ambos instrumentos a linearidade das faixas de trabalho estabelecidas se 

mostraram lineares, possuindo coeficientes de correlação iguais ou maiores que 

0,990. Apesar disso, a faixa estabelecida via MALDI-TOF-MS (0,005-0,3 mg/mL) na 

curva de calibração externa teria seu primeiro ponto da curva desconsiderado por 

conta do seu LQ, iniciando em 0,01 mg/mL. 

Comparando as técnicas em questão de tempo de análise, o MALDI-TOF-MS 

apresenta grande vantagem sob as análises via HPLC-PDA. No método via HPLC-

PDA, apenas para a análise das curvas de calibração contabilizam 1 hora de analise 

para cada composto, enquanto isso, o MALDI-TOF-MS leva menos de 30 minutos 

para analisar a curva de um composto.  
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O MALDI-TOF, assim como o HPLC-PDA, possui um sistema automatizado, 

denominado de AutoeXecut, que realiza as análises de forma independente. Dessa 

forma, cerca de 300 amostras podem ser analisadas em sequência levando 

aproximadamente 1 a 2 minutos para serem realizadas, a quantidade de amostras 

pode variar dependendo da placa utilizada. Assim, em questão de tempo o MALDI-

TOF-MS apresenta vantagem sob o HPLC-PDA.  

 Em relação ao custo das análises nestas técnicas, um breve levantamento de 

custos para a análise de uma curva de calibração (8 pontos) e do branco é 

apresentado na Tabela 14. Em ambos cálculos foram considerados apenas a 

quantidade de reagentes e insumos gastos, a coluna de separação e a placa MALDI 

não foram consideradas nestes cálculos por ser tratarem de insumos reutilizáveis.  

 Dessa forma, temos a técnica de MALDI-TOF-MS apresenta um custo menor, 

de R$ 2,04, para a análise de 9 amostras (8 amostras e branco). Enquanto, via HPLC-

PDA temos um custo de R$ 25,31 para as mesmas amostras serem analisadas.  

 Este baixo valor para a técnica de MALDI-TOF-MS já era previsto por conta de 

a técnica não exigir grandes quantidades reagentes para análises, do que comparado 

ao HPLC-PDA, que demanda altos gastos de solvente.  

 Assim, o MALDI-TOF-MS possui um custo benefício maior, em relação ao 

HPLC-PDA em questão de tempo e custo, além de apresentar uma sensibilidade 

maior detecção e quantificação de sirolimo.    
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Tabela 14 - Levantamento de custo para análise de 8 amostras e branco de amostra via HPLC-PDA e MALDI-TOF-MS 

 Reagentes e Suprimentos Valor de mercado Quantidade utilizada na análise Valor gasto 
H

P
L

C
-P

D
A

 

Metanol, Grau HPLC (4 L) R$           282,00 95 mL R$               6,70 

Formiato de amônio (100 g) R$           575,00 0,01328 g R$               0,08 

Vials (100 unid.) R$           160,24 9 unid. R$            14,42 

Ependorfs (500 unid.) R$              33,22 8 unid. R$               0,53 

Inserts (100 unid.) R$           223,87 8 unid. R$               3,58 

   Valor total R$      25,31 

     

M
A

L
D

I-
T

O
F

-M
S

 

Metanol, Grau HPLC (4L) R$                282,00 9,55 mL R$                    0,67 

Ependorfs (500 unid.) R$                  33,22 18 unid. R$                    1,20 

Matriz CHCA (10 g) R$            1.275,00 0,00135 g R$                    0,17 

Iodeto de sódio (100 g) R$                593,00 0,00045 g R$                0,0027 

PEG 400 (250 g) R$                  49,90 0,0005 g R$                0,0001 

PEG 600 (500 g) R$                  78,00 0,0003 g R$                0,0001 

PEG 1,5K (500 g) R$                174,00 0,0002 g R$                0,0001 

PEG 2K - - - 

   Valor total R$          2,04 

     

* Valores coletados em outubro de 2022 
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5. CONCLUSÃO 

O método proposto via HPLC-PDA se mostrou sensível, linear e preciso para a 

quantificação de tacrolimo e sirolimo. Ambos compostos apresentaram linearidade na 

faixa de trabalho definida (0,05-3,0 mg/mL), além de apresentarem limites de detecção 

e quantificação menores que os pontos baixos das curvas.  

Com isso, as curvas de calibração construídas para o método HPLC-PDA serviram 

de base para o desenvolvimento do método via MALDI-TOF-MS.  

O método MALDI-TOF-MS foi otimizado, de forma que, seus parâmetros sofreram 

alterações para a obtenção daqueles que apresentassem os m/z mais próximos aos 

adutos de interesse. Além dos parâmetros relacionados a ionização e refletores, 

parâmetros relacionados ao laser também foram otimizados.  

O método contou com a utilização de calibrantes, soluções de PEGs, 

apresentando uma baixa diferença para os m/z de tacrolimo e sirolimo experimentais 

e teóricos. 

As amostras preparadas na proporção 5:15:5 (analito/matriz/cationizante; v/v/v) 

apresentaram maior intensidade frente as outras proporções estudadas. Além disso, 

estabeleceu-se um modo de preparo das soluções de matriz, agente cationizante e 

dos analitos vindos do HPLC-PDA com intuito de evitar problemas durante a aplicação 

na placa MALDI.  

A faixa de trabalho utilizada para a obtenção das curvas de calibração para o 

MALDI-TOF-MS abrangeram as concentrações de 0,005-0,3 mg/mL. Além da curva 

de calibração externa, adotou-se a curva de calibração com adição de padrão interno 

para os compostos.  

Para o sirolimo, o método via MALDI-TOF-MS apresentou linearidade, precisão e 

sensibilidade em ambas curvas de calibração. Apresentando limites de detecção e 

quantificação menores que os obtidos via HPLC-PDA, ainda, a curva com adição de 

padrão interno se destacou com a sua sensibilidade frente a curva de calibração 

externa.  

Entretanto, o tacrolimo não apresentou os mesmos resultados, o método via 

HPLC-PDA se mostrou mais sensível para a sua detecção e quantificação. Além 

disso, não foram obtidos resultados suficientes utilizando a curva de calibração com 

adição de padrão interno para obtenção do LQ e LD, foram considerados apenas os 
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resultados obtidos com a utilização das curvas de calibração externas para o 

composto.  

Os resultados obtidos se mostraram motivadores para o desempenho e estudo da 

técnica para sua aplicação na quantificação de imunossupressores. Outros testes 

precisam ser feitos para entendimento do comportamento da técnica e dos 

compostos, sendo motivadores para novos projetos e pesquisas.  

Além disso, o MALDI-TOF MS possui certo custo benefício frente a técnica de 

HPLC-PDA, principalmente em questão de tempo, automação e no custo das 

análises.   
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APÊNDICE  

 

Figura 34 - Cromatogramas obtido para TAC (1) e SIR (2) no método isocrático 90:10 (método 1) 

 

 

Figura 35 - Cromatogramas obtido para TAC (1) e SIR (2) no método isocrático 80:20 (método 2) 

 

 

Figura 36 - Cromatogramas obtido para TAC (1) e SIR (2) no método isocrático 70:30 (método 3) 
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Figura 37 - Cromatogramas obtido para TAC (1) e SIR (2) no método gradiente 50:50 (método 4) 

 

 

Figura 38 - Cromatogramas obtido para TAC (1) e SIR (2) no método gradiente 60:40 (método 5) 

 

 

Figura 39 - Cromatogramas obtido para TAC (1) e SIR (2) utilizando ácido acético 0,02% como fase 

móvel  
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Tabela 15 - Dados obtidos nas curvas de calibração variando o volume no HPLC-PDA  
Volume de 
Injeção (uL) 

Nível 
na 

curva  

Concentração 
(mg/mL) 

Área Acurácia (%)  Concentração 
encontrada (mg/mL) 

T
a
c
ro

lim
o
 

0,1 1 1,0 55856 100,9 0,101 

0,2 2 1,0 105967 97,9 0,196 

0,5 3 1,0 267373 100,3 0,502 

1 4 1,0 539385 101,7 1,017 

2 5 1,0 1045249 98,8 1,975 

3 6 1,0 1594264 100,5 3,015 

S
ir
o

lim
o

 

0,1 1 1,0 227934 100,8 0,101 

0,2 2 1,0 427583 98,2 0,196 

0,5 3 1,0 1065326 100,3 0,502 

1 4 1,0 2112448 100,3 1,003 

2 5 1,0 4188668 99,9 1,997 

3 6 1,0 6316053 100,5 3,016 
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Tabela 16 - Dados obtidos nas curvas de calibração para o método de HPLC-PDA 

   Curva 1 Curva 2 Curva 3 

 
Nível na 

curva 

Concentração 

(mg/mL) 
Área 

Acurácia 

(%) 
Área 

Acurácia 

(%) 
Área 

Acurácia 

(%) 

T
a

c
ro

lim
o

 

1 0,05 18011 103,7 21126 103,5 19070 104 

2 0,1 34730 88,1 40516 94,3 37954 93,5 

3 0,2 94489 108,7 85672 96,7 81946 95,1 

4 0,5 229592 102 217216 96,4 229138 102,8 

5 0,7 317326 100 323702 102,2 312351 99,6 

6 1,0 444413 97,5 490170 108,1 468467 104 

7 2,0 925262 100,8 891471 98,1 912046 100,8 

8 3,0 1336341 99,1 1374665 100,7 1363361 100,3 

S
ir
o

lim
o

 

1 0,05 77520 101,9 81004 100,9 61212 102,2 

2 0,1 157466 99,9 157898 97,4 131489 98 

3 0,2 295156 92,1 327791 100,6 260099 91,9 

4 0,5 825535 101,8 813407 99,5 759432 103,4 

5 0,7 1159661 101,9 1197748 104,6 1072043 103,7 

6 1,0 1474043 90,6 1646532 100,6 1559577 105,1 

7 2,0 3523869 108 3293194 100,6 2877942 96,5 

8 3,0 5083317 103,8 4706577 95,8 4437015 99 
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Figura 40 - Padrões isotópicos para o tacrolimo (m/z 826)  

 

Figura 41 - Padrões isotópicos para o sirolimo (m/z 936) 
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Tabela 17 - Dados obtidos nas curvas de calibração externas para o método de MALDI-TOF-MS 

   Curva 1 Curva 2 Curva 3 

 
Nível na 

curva 

Concentração 

(mg/mL) 
Área 

Acurácia 

(%) 
Área 

Acurácia 

(%) 
Área 

Acurácia 

(%) 

T
a

c
ro

lim
o

 

1 0,005 534 645,30* 2958 100,69 1085 104,22 

2 0,01 199 319,97* 3378 53,17* 5560 91,87 

3 0,02 2691 169,97* 24445 97,44 3930 38,69* 

4 0,05 22844 100,28 69509 99,60 31509 64,49* 

5 0,07 46181 98,35 72229 73,75* 72497 98,09 

6 0,1 88522 102,77 95219 67,09* 100127 93,21 

7 0,2 202270 96,96 273363 93,46 248695 112,61 

8 0,3 340815 101,64 480787 108,81 406468 121,80* 

S
ir
o

lim
o

 

1 0,005 1481 100,00 4609 100,03 13245 100,08 

2 0,01 9730 116,19* 25466 99,30 61599 213,64* 

3 0,02 19901 98,90 36028 62,13* 57483 99,86 

4 0,05 33257 60,99* 200729 102,68 149776 102,40 

5 0,07 86148 104,20 278010 99,43 13956 7,49* 

6 0,1 127142 105,83 292678 73,07* 261727 89,08 

7 0,2 244189 99,88 819045 98,72 658880 111,72 

8 0,3 335917 91,12 873013 70,06* 857319 96,86 

*Pontos desconsiderados das curvas para obtenção das equações de reta
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Figura 42 - Espectros de massas de tacrolimo sobrepostos referente às concentrações da curva de 

calibração na região de m/z 826 
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Figura 43 - Espectros de massas de sirolimo sobrepostos referentes às concentrações da curva de 

calibração na região de m/z 936 
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Tabela 18 - Dados obtidos nas curvas de calibração com adição de padrão interno para o método de MALDI-TOF-MS 

   Curva 1 Curva 2 Curva 3 

 
Nível na 

curva 

Concentração 

(mg/mL) 

Área do 

analito/ área 

do PI 

Acurácia 

(%) 

Área do 

analito/ área 

do PI 

Acurácia 

(%) 

Área do 

analito/ área 

do PI 

Acurácia 

(%) 

T
a

c
ro

lim
o

 

1 0,005 0,269 245,91* 0,066 156,24** 0,7229 16,88** 

2 0,01 1,371 250,02* 0,247 89,34** 2,0172 622138728** 

3 0,02 0,944 100,43 1,177 73,36** 9,4980 773020231** 

4 0,05 3,298 94,46 13,119 176,78** 0,1229 28375722** 

5 0,07 5,822 109,06 1,330 22,31** 6,1703 198701486** 

6 0,1 4,722 63,66* 6,160 45,43** 6,1351 292855491** 

7 0,2 15,104 91,70 43,404 137,67** 9,3563 227619219** 

8 0,3 26,327 104,28 - - 17,1770 115953275** 

S
ir
o

lim
o

 

1 0,005 0,427 100,23 0,214 100,27 0,161 99,83 

2 0,01 1,240 141,71* 0,693 96,60 0,485 104,97 

3 0,02 1,711 97,37 1,718 98,05 0,907 88,24 

4 0,05 4,819 108,96 6,399 130,11* 5,989 207,56* 

5 0,07 13,435 216,43* 9,475 135,60* 132,571 3213,19* 

6 0,1 7,646 86,31 9,987 99,89 4,819 83,95* 

7 0,2 18,989 107,02 21,160 104,18 11,990 102,75 

8 0,3 136,356 511,92* 253,100 820,07* 18,315 104,23 

*Pontos desconsiderados das curvas para obtenção das equações de reta 

**Curvas desconsideradas  


