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RESUMO. O objetivo deste trabalho foi verificar a relação entre a presença de clorpromazina e seus pro-
dutos de biotransformação com resultados indicativos de presença de anfetaminas (ANF) pelo imunoen-
saio enzimático homogêneo (EMIT) através da análise de cromatografia gasosa / espectrometria de massas
(CG/EM). O método de extração em fase sólida (EFS), seguida de CG/EM foi otimizado e validado para os
seguintes parâmetros seletividade, linearidade, precisão, limites de detecção e quantificação. Os resultados
indicam que a presença de clorpromazina em urina pode levar a resultados falso-positivos para ANF ana-
lisadas por EMIT, provavelmente devido à formação de uma amina primária como produto de biotrans-
formação.
SUMMARY. “Determination of Chlorpromazine and its Biotransformation Products in the Presence of Am-
phetamines”. The objective of this paper was to verify the relationship between the presence of chlorpromazine
and its metabolites and indicative results of amphetamine compounds through the homogenous enzymatic im-
munoassay (EMIT) and gas chromatography/mass spectrometer (GC/MS). The solid phase extraction (SPE) fol-
lowed by GC/MS method was optimized and validated for parameters such as selectivity, linearity, precision,
limit of detection and limit of quantification. The results indicated that the presence of chlorpromazine in urine
could lead to false-positive results for amphetamine compounds analyzed through EMIT, probably due to the for-
mation of primary amines as products of biotransformation.

INTRODUÇÃO
Devido à praticidade e ao baixo custo, imu-

noensaio enzimático homogêneo (EMIT - Enzy-
me Multiplied Immunoassay Technique) é a téc-
nica de escolha em etapas de triagem para de-
tecção de compostos anfetamínicos em urina.
Consiste em um imunoensaio em que o antíge-
no (analito) presente na amostra compete com
o que está marcado com a enzima glicose 6-fos-
fato desidrogenase pelos sítios de ligação do an-
ticorpo. Essa enzima requer o co-fator NAD+

que é convertido em NADH quando está na for-
ma livre para reagir com o substrato. À medida
que ocorre a reação do anticorpo com o antíge-
no proveniente da amostra, a atividade da enzi-
ma aumenta, provocando um aumento na ab-
sorvância que é proporcional à concentração do
analito na amostra e é medido espectrofotome-
tricamente 1-4.

Quando aplicado para anfetaminas (ANF), o
EMIT apresenta algumas limitações. Um resulta-

do positivo em urina no ensaio indica a pre-
sença de ANF, mas não estima o nível de intoxi-
cação. Além disso, pode ocorrer reação cruzada
com outros fármacos nitrogenados ou seus pro-
dutos de biotransformação, como procainamida,
cloroquina, quinacrina, ranitidina, metoxifena-
mina, isometepteno, fentermina (Fig. 1) e clor-
promazina (Fig. 2), podendo levar a resultados
falso-positivos 3. Destes, a clorpromazina (CLP)
é a que apresenta o maior nível de interferência
em análises toxicológicas, uma vez que é muito
utilizada em clínicas de tratamento de depen-
dentes químicos, para diminuição da ansiedade,
agitação e alucinações, ajudando o paciente na
retirada da droga e na sua reabilitação. 

A CLP é um antipsicótico típico (ou de pri-
meira geração) que vem sendo utilizado em psi-
quiatria desde o início da década de 50, quando
se revelou eficaz no tratamento dos sintomas
psicóticos que ocorrem em diversos transtornos,
desde esquizofrenia a mania aguda, controlando
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os sintomas sem sedar excessivamente os pa-
cientes 5. Como todos antipsicóticos típicos, o
mecanismo de ação está relacionado, predomi-
nantemente, ao bloqueio de receptores dopami-
nérgicos 5,6. Constituem-se na primeira escolha
para o tratamento de quadros psicóticos da fase
aguda da esquizofrenia, como coadjuvantes nos
episódios maníacos do transtorno bipolar do
humor (TBH), por serem eficazes e seguros, e
principalmente pelo seu menor custo, quando
este fator é decisivo 7. 

Alguns estudos relatam que doses terapêuti-
cas de CLP podem produzir resultados falso-po-
sitivos para ANF, quando empregado o ensaio
Emit® d.a.u. de Anfetamina/Metanfetamina Mo-
noclonal 8-10. Olsen et al. 8 atribuíram tal inter-

Figura 1. Fármacos e/ou seus res-
pectivos produtos de biotransfor-
mação que se assemelham estrutu-
ralmente à anfetamina na região
dos grupos ligados ao nitrogênio.

ferência aos produtos de biotransformação da
CLP. Posteriormente, Kielland et al. 10 observa-
ram que o desenvolvimento de resultados falso-
positivos poderia ocorrer tanto pela presença de
produtos de biotransformação quanto pela pró-
pria CLP inalterada. 

Considerando que a análise toxicológica é
um recurso indispensável no monitoramento te-
rapêutico, acompanhamento de pacientes intoxi-
cados, em controle de dopagem e no acompa-
nhamento de tratamentos de dependentes quí-
micos, fica evidente a necessidade de análises
confirmatórias, garantindo, desse modo, confia-
bilidade ao resultado gerado. Para tanto, o méto-
do de escolha é a cromatografia em fase gasosa
acoplada a espectrometria de massas (CG/EM),
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pois combina um eficiente poder de separação e
detecção das substâncias com alta sensibilidade
e especificidade, sendo considerado padrão-ou-
ro em toxicologia analítica, sobretudo para análi-
se de fármacos em urina e outras matrizes bioló-
gicas 4,11,12. Neste sentido, esse trabalho teve por
objetivo verificar a relação entre a presença de
CLP e seus produtos de biotransformação com
resultados indicativos de presença de ANF pelo
EMIT através de análises por CG/EM.

MATERIAL E MÉTODOS
Amostras

Foram utilizadas 20 amostras de urina de pa-
cientes, provenientes do banco de amostras do
Laboratório de Análise de Emergência do Centro
de Informação Toxicológica do Rio Grande do
Sul, 17 amostras indicativas para ANF (n = 17) e
3 não indicativas para ANF (n = 3), segundo re-
sultados obtidos através de EMIT. Dezoito dos
vinte pacientes declararam fazer uso de CLP em
dosagens que variaram de 50 a 100 mg/dia. Fo-
ram utilizadas, ainda, amostras de urina de vo-
luntários não usuários de ANF nem de CLP, co-
mo controle negativo e para controle positivo
quando adicionadas de concentrações definidas
de padrões de CLP. A possibilidade de utili-
zação dessas amostras foi avaliada e aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação
Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde do

Figura 2. Clorpromazina e seus
principais produtos de bio-
transformação.
(CLP) clorpromazina, (CLP-NO)
N-oxido-clorpromazina, (CLP-
SO) sulfóxido de clorpromazi-
na, (Nor1-CLP) desmetilclorpro-
mazina, (Nor1-7-OH-CLP) des-
metil-hidroxiclorpromazina, (7-
OH-CLP-SO) sulfóxido de hi-
droxiclorpromazina, (7-OH-
CLP) hidroxiclorpromazina,
(Nor2-CLP) didesmetilclorpro-
mazina (estrutura semelhante à
anfetamina na região dos gru-
pos ligados ao nitrogênio).
Adaptação de Zhang et al. 19 e
Whelpton 20.

Estado do Rio Grande do Sul, PADCT nº08/2005
de 11 de abril de 2006. 

Padrões
Foram preparados padrões de clorpromazina

(Longactil®-Cristália Produtos Químicos Far-
macêuticos Ltda, Itapira/SP; 98%) em metanol,
com concentrações de 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80 e
100 µg/mL, para construir a curva padrão por
CG/EM. 

Preparo das amostras
As amostras de urina foram centrifugadas

por 5 min a 5000 rpm para análise por EMIT e
submetidas à extração e pré-concentração em
fase sólida, utilizando cartuchos Bond Elut (Va-
rian®) Certify II (mistura C8 e SAX), para análi-
se por CG/EM. 

As condições de condicionamento e lavagem
da coluna, velocidade de eluição e tipos de
eluentes foram otimizados. Os resultados obtidos
com cada extração em fase sólida (EFS) testada
foram avaliados através da recuperação obtida
com amostras enriquecidas com CLP (100 µg)
utilizando-se a curva padrão para quantificação.
As melhores condições de EFS encontradas fo-
ram: ativação do sorvente com 2 mL de metanol;
condicionamento com 2 mL de tampão acetato
de sódio 0,1 M pH 7,0; adição da amostra (2 mL
de urina) em 1 mL de tampão acetato de sódio
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0,1 M pH 7,0 (pH final entre 5,0 e 7,0) a baixo
vácuo (~5 inches Hg e fluxo de 1 mL/min); re-
moção dos interferentes com 1 mL de tampão
acetato de sódio 0,1 M pH 7,0; vácuo por 5 mi-
nutos; 2 mL de hexano:acetato de etila (95:5,
v/v); eluição do analito através da passagem de
2 vezes de 5 mL de clorofórmio:álcool isopropíli-
co:NH4OH (78:20:2, v/v/v) e eluição em baixo
vácuo (~5 inches Hg) sob fluxo de 1 mL/min.
Após a eluição, as amostras foram levadas à se-
cura sob corrente de N2 a 40 °C. Os eluatos fo-
ram ressuspendidos em 100 µL de metanol, do
qual 1 µL foi injetado no cromatógrafo, segundo
metodologia adaptada do Bond Elut Certify 13. O
pH das amostras foi mantido entre 5,0 e 7,0 para
retenção da CLP, que apresenta pKa de 9,3 1 e a
eluição foi realizada em pH básico. 

Análise por enzimaimunoensaio (EMIT)
Amostras de urina de pacientes e amostras

de urina enriquecidas com CLP em concen-
trações de 50, 100 e 200 µg/mL foram analisadas
por EMIT, a fim de visualizar a partir de qual
concentração este fármaco induz resultados in-
dicativos para ANF. Para tanto, foi utilizado Kit
reagente para triagem de anfetaminas Emit®
d.a.u. Monoclonal Amphetamine/Methampheta-
mine Assay; Emit® Calibrador Level 0 (negativo
- 0 ng/mL); Emit® Calibrador A Level 1 (valor
de corte/cut-off - 1000 ng/mL); Emit® Calibra-
dor A Level 2 (valor alto/high - 3000 ng/mL); e
equipamento automatizado ETS PLUS Syva® -
Dade Behring, consignado ao Laboratório de
Análise de Emergência do Centro de Informação
Toxicológica do Rio Grande do Sul.

Análise por cromatografia em fase gasosa
acoplada a detector de massas (CG/EM)

A análise por CG/EM foi realizada em equi-
pamento CG 3800 VARIAN® detector massa-
massa, injetor 1079 split/splitless com amostrador
automático 8200 VARIAN® (SATURNO CG/MS/
MS 2000), equipado com coluna capilar CP-SIL
8CB LOW BLEED/MS (30 m x 0,25 mm x 0,25
µm). O gás de arraste usado foi hélio 99,9999%
(White Martins S/A®), com fluxo constante de 1
mL/min. A temperatura do forno foi programada
a 80 °C/2 min, 40 °C/min até 250 °C/3 min, 40
°C/min até 280 °C/3 min. As temperaturas do in-
jetor e da linha de transferência para o detector
de massas foram programadas a 220 °C e 260
°C, respectivamente. As análises foram processa-
das no modo de impacto de elétrons com ener-
gia de ionização de 70 eV, sendo injetados 1 µL,
no modo split (1:10). 

Para a análise qualitativa, inicialmente o de-

tector de massas foi ajustado no modo FULL-
SCAN com intervalo de 40 a 600 u.m.a., sendo
monitorados todos os íons obtidos no analisa-
dor. Uma vez ajustada a metodologia analítica, o
detector foi programado para o modo selected
ion monitoring (SIM), sendo então monitorados
os íons m/z 58 (pico base), m/z 86 e 272 (picos
chave) e m/z 318 (pico do íon molecular), no
intuito de aumentar a sensibilidade do método.
Os fragmentos de massa referentes aos íons cita-
dos estão apresentados na Fig. 3.

RESULTADOS 
Dentre os parâmetros testados para a EFS de

CLP em urina, o sistema eluente clorofórmio:iso-
propanol:NH4OH (78:20:2, v/v/v) foi o mais efi-
ciente. Utilizando cartuchos Bond Elut
(Varian®) Certify II (mistura C8 e strong acid
exchanger - SAX), foi alcançada recuperação de
92%. Por ter apresentado a melhor taxa de recu-
peração, esse foi o sistema escolhido para ser
utilizado nas análises das amostras de urina de
pacientes. Também foi testado o cartucho Elud
Blond (Varian®) Certify (mistura C8 e strong ca-
tion exchanger - SCX), entretanto a taxa de re-
cuperação foi de apenas 41%.

O limite de detecção (LD) da CLP por EMIT
foi de 100 µg/mL, fornecendo resultado indicati-
vo para ANF por esta metodologia. Quando uti-
lizada CG/EM no modo SIM, o LD para a CLP
foi de 1 µg/mL, enquanto que o limite de quan-
tificação (LQ) foi de 5 µg/mL. A linearidade da
curva padrão (r2 = 0,9995) de CLP foi alcançada
com concentrações de 5 até 100 µg/mL, sendo a
equação da reta obtida y = +4,8998e+0,05x-
2,5450e+0,06. A precisão intradia apresentou um
desvio padrão relativo (DPR) inferior a 4,5% e a
interdia um DPR inferior a 10%. Foram realiza-
das três repetições em três concentrações dife-
rentes (15 µg/mL, 50 µg/mL e 80 µg/mL). Os co-
eficientes de variação obtidos estão de acordo
com a norma da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  para validação de metodologias analí-
ticas e bioanalíticas 14.

Pela CG/EM foi possível detectar a CLP e
medir sua concentração nas urinas indicativas
para ANF por EMIT de pacientes que faziam uso
de CLP em doses terapêuticas, sendo que a con-
centração média de CLP inalterada encontrada
nas amostras de urina dos pacientes foi de 6 µg
em 2 mL de urina (Tabela 1). O tempo de re-
tenção observado para CLP por CG/EM foi de
11,2 min (Fig. 4). Os principais fragmentos obti-
dos na ionização da CLP e suas intensidades re-
lativas estão ilustrados na Fig. 3.
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DISCUSSÃO
O imunoensaio (radioimunoensaio, imuno-

ensaio enzimático homogêneo e imunofluo-
rescência polarizada) tem sido rotineiramente
usado na pesquisa de medicamentos em matri-
zes biológicas por ser um método rápido e de
baixo custo operacional para análises de
emergência e para monitoramento terapêutico,
especialmente as técnicas automatizadas, como
o EMIT 12,15. 

Algumas características favoráveis colaboram
para a escolha por esta metodologia, como ne-
cessidade de pouco volume de amostra, utili-
zação de sistemas automatizados que diminuem
a probabilidade de erros operacionais, dimi-
nuem o tempo de análise e possibilitam o pro-
cessamento de várias amostras simultaneamente
e, além disso, dispensam procedimentos de pre-

Figura 4. Cromatograma e espectro de massas da clorpromazina (CLP). Tempo de re-
tenção de 11,2 min. Equipamento CG 3800 / Saturno 2000 EM/EM Varian®. Coluna capi-
lar CP-SIL 8CB Low Bleed/MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) (5% polidimetilsiloxano)-Va-
rian®. Temperatura do forno 80 °C/2 min, 40 °C/min até 250 °C/3 min, 40 °C/min até 280
°C/3 min. Temperaturas do injetor 220 °C e linha de transferência 260 °C. Modo de im-
pacto de elétrons (70 eV). Split (1:10), injeção 1 µL.

Figura 3. Principais fragmen-
tos de massa observados na
análise qualitativa de clorpro-
mazina (CLP) por CG/EM com
as respectivas intensidades re-
lativas (%).

paração da amostra, os quais se fazem necessá-
rios na CG/EM 12. Entretanto, quando emprega-
da para análise de ANF, há a possibilidade de
ocorrerem reações cruzadas com outros fárma-
cos nitrogenados ou com seus respectivos pro-
dutos de biotransformação (Figs. 1, 2 e 5), po-
dendo gerar resultados falso-positivos 3,9. De
acordo com a literatura, urinas de pacientes
contendo produtos de biotransformação da
CLP 8 ou a própria CLP em concentrações de
1500 µg/mL e 2000 µg/mL 10 podem fornecer re-
sultados positivos para ANF por EMIT.

De fato, os resultados obtidos neste trabalho
demonstraram que amostras de urina com CLP
na concentração a partir de 100 µg/mL forne-
cem resultado indicativo para ANF quando em-
pregada a técnica Emit® d.a.u. de Anfetamina/
Metanfetamina Monoclonal. Em amostras de pa-
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cientes que faziam uso terapêutico da CLP, tam-
bém foram observados resultados positivos para
ANF por EMIT (Tabela 1). As concentrações de
CLP obtidas por CG/EM ficaram muito abaixo
do valor que seria necessário para induzir resul-
tados falso-positivos por EMIT para ANF, consi-
derando que menos de 1% da CLP é eliminada
inalterada pela urina 1, os resultados indicativos
para ANF podem ser atribuídos à presença de
produtos de biotransformação da CLP que se as-
semelham estruturalmente à anfetamina na re-
gião nitrogenada, principalmente o didesmetil-
clorpromazina (Fig. 2). Entretanto, devido a falta
de padrões dos produtos de biotransformação
da CLP, indisponíveis para aquisição, não foi
possível determinar em que concentrações essas

Figura 5. Prometazina e difenidramina e seus respec-
tivos produtos de biotransformação que se asseme-
lham estruturalmente à anfetamina na região dos gru-
pos ligados ao nitrogênio. 

Amostras EMIT ANF
EFS CG/EM CLP Medicamentos detectados

Medicamentos b
(µg/mL) por CG/EM

I + 5,20 CLP CLP

II + ND Nor1-CLP/7-OH-CLP-So a CLP/Haloperidol/ 
Clordiazepóxido/Vit B1

III + 8,40 CLP CLP/Difenidramina

IV + 7,02 CLP CLP/Diazepam

V + 6,12 CLP CLP/Ác. Valpróico

VI + 5,30 CLP CLP/Risperidona

VII + 5,50 CLP/Nor1-CLP a CLP/Lítio

VIII + 5,50 CLP CLP/Haloperidol/Biperideno

IX + ND Metanfepramona/ Nenhum
Prometazina

X + ND Difenidramina Nenhum

XI + 6,25 CLP/Prometazina CLP/Haloperidol/Biperideno/ 
Prometazina/Clordiazepóxido

XII + 5,40 CLP CLP/Diazepam/Imipramina

XIII + 7,72 CLP CLP/Haldol/ 
Biperideno/Clordiazepóxido

XIV + 6,60 CLP CLP/Carbamazepina

XV + traços CLP CLP/Clordiazepóxido

XVI + 6,24 CLP CLP/Paroxetina/
Ác. Valpróico/Risperidona

XVII + 5,86 CLP CLP/Clonazepam

XVIII - traços CLP/Risperidona CLP/Risperidona

XIX - ND ND CLP/Ác. Valpróico

XX - ND ND CLP

Tabela 1. Relação entre a presença de clorpromazina (CLP) e de outros fármacos e seus produtos de biotrans-
formação com resultados indicativos de presença de compostos anfetamínicos (ANF) pelo ensaio Emit® d.a.u.
de Anfetamina/Metanfetamina Monoclonal, através de análises por CG/EM. a Tentativa de identificação: espec-
tro de massa compatível com o relatado por Zhang, et al. 19. b Medicamentos que os pacientes declararam fazer
uso. (EMIT) Técnica de enzimaimunoensaio no equipamento ETS; (EFS) extração em fase sólida; (CG/EM) cro-
matografia gasosa acoplada ao detector de massas; (ND) não detectado; (+) resultado positivo; (-) resultado ne-
gativo. 
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interferências podem ocorrer. Outro fator im-
portante a ser considerado é a presença de pro-
metazina e difenidramina em duas amostras po-
sitivas para ANF por EMIT e negativas para CLP
por CG/EM, evidenciando que os produtos de
biotransformação desses fármacos também po-
dem gerar resultados falso-positivos para ANF
devido a suas estruturas nitrogenadas 16 (Fig. 5).

É importante ressaltar que análises por
CG/EM requerem um pré-tratamento da amostra
que, se não for bem conduzido, pode acarretar
em perda do analito, principalmente em amos-
tras de pacientes, com baixas concentrações de
fármacos e/ou seus produtos de biotransfor-
mação. Especificamente para extração líquido-lí-
quido (ELL) e EFS, técnicas mais empregadas
em rotina analítica, a escolha adequada do sol-
vente extrator e do adsorvente, bem como o
ajuste de pH da amostra, podem ser considera-
das etapas-chave para assegurar a eficiência da
extração 17-18. De acordo com os resultados obti-
dos nesse trabalho, o sistema solvente clorofór-
mio:isopropanol:NH4OH (78:20:2, v/v/v) foi o
que apresentou maior força de eluição, a qual
foi obtida através da mudança de pH, alcançan-

do-se um índice de recuperação superior a 90%,
mais do que o dobro do alcançado com ELL
(cerca de 40%), o que confirma a tendência
atual de substituição dos sistemas ELL por EFS. 

CONCLUSÕES
Os resultados permitiram concluir que das

urinas dos dezoitos pacientes que estavam fa-
zendo uso de CLP quinze foram positivas para
ANF no EMIT, e na análise confirmatória por
CG/EM todas as urinas forma negativas para
ANF. Assim, a presença de CLP em urina pode
levar a resultados falso-positivos para análise de
ANF por EMIT, provavelmente, devido à for-
mação de aminas primárias como produtos de
biotransformação. Isso torna evidente a necessi-
dade de realização de análises confirmatórias
em rotinas laboratoriais, visando estabelecer se-
gurança e confiabilidade nos resultados gerados.
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