
Rev Inst Ciênc Saúde
2007; 25(2):133-9
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products using a biosensor of Polyphenol oxidase, obtained of crude
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Resumo
Introdução – Extrato bruto de banana nanica (Musa acuminata); melhor fonte de enzima Poli-

fenol oxidase (PFO) [EC.1.14.18.1] foi estudado como material biocatalítico para a oxidação ae-
róbica de substratos fenólicos29. Material e Métodos – Foi estudada a extração da PFO dessa
fonte29. A atividade da enzima PFO e proteína total foram determinadas nesse extrato. Um bios-
sensor amperométrico foi construído usando 100 U de PFO proveniente do extrato bruto de ba-
nana nanica27, imobilizada sobre uma membrana de teflon (Celgard 2400) com o uso do reagen-
te bifuncional glutaraldeído 2,5% m/V. Após secagem, esta membrana enzimática foi acoplada
na extremidade de um eletrodo de oxigênio. Esse biossensor foi usado na determinação de
compostos fenólicos; utilizado no estudo da determinação do teor de paracetamol em formula-
ções farmacêuticas como Tandrilax, Cefalium, Diatyl, Vick pirena e Descon. Comparando os re-
sultados obtidos pelo método amperométrico proposto com o oficial espectrofotométrico40. Re-
sultados – Os medicamentos analisados por amperometria apresentaram valores compatíveis
com o da farmacopéia, observando-se seletividade do método proposto. Conclusões – Verificou-
se que a porcentagem de erro apresentou valores menores que 1% estando, portanto, de acor-
do com o procedimento padrão oficial. A vantagem do método amperométrico apresentado é
possuir baixo custo, rapidez nas determinações e boa sensibilidade comparado com métodos
cromatográficos de determinação desse fármaco.
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Abstract
Introduction – Partial purificated extract of stunded banana (Musa acumunata), the best source

of enzyme Poliphenol oxidase29 (PPO) [EC.1.14.18.1] was studied as biocatalitic material to the
aerobic oxidation of phenolics substrates using an amperometry biosensor with PPO immobilized.
Material and Methods – The extraction of PPO was studied in the source29, the partial purification of
this crude extract using ammonium sulphate (40%), that precipitate the enzyme excess presents
in this extract with posterior dialysis27. After it was determinated the total activity and proteins in the
two extracts. An amperometric biosensor was builded using 50 U of PPO proceeding of
purificated partial extract of stunded banana; immobilized on a Teflon membrane (Celgard 2400),
with the use of the reagent glutaraldeyde 2,5% m/v. After drying, this enzymatic membrane was
copled in the extremity of an oxygen electrode. This biosensor was used in the determination of
phenolics in urine samples of persons that use drugs, metabolizing phenols by amperometry and
by spectrophotometry. Results – In the urine samples, was possible to notice that persons that use
L- Dopa shows greather quantity of phenols than persons that use amphetamines. Conclusions –
The percentage of error in the samples studied was minor that 3%, using the crude extract28 and
purificated partialment, using the spectrophotometric standard method40, showing the efficiency of
the amperometric method used with or without the enzymatic purification.
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Introdução

O paracetamol ou acetaminofenol (N-acetil-p-amino-
fenol) é amplamente utilizado como analgésico e antipi-
rético, possuindo ação semelhante à aspirina. Foi ini-

cialmente utilizado na Medicina em 1893 por Von Me-
ring. Contudo, só se tornou popular a partir de 1949
quando foi reconhecido como principal metabólito ativo
tanto da acetanilida como da fenacetina, ambos com
ação analgésica-antipirética12.
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Embora possuam propriedades analgésica-antipiréti-
cas, a fenacetina e a acetanilida dão origem à metemo-
globina (hemoglobina incapaz de transportar oxigênio),
devido à formação de um precursor da anilina. Korolko-
vas e Burckhalter18 (1982) estudaram outros fármacos
dessa classe como a anidoxina, butacetina, etoxazena,
fenacetinol, parapropanol e parsalmida.
O paracetamol é obtido por acetilação do p-aminofe-

nol com ácido acético glacial e anidrido acético. Esse
fármaco se apresenta como um pó branco, inodoro e li-
geiramente hidrossolúvel. O paracetamol não tem ativi-
dade antiinflamatória, mas ainda assim é provavelmente
o antipirético-analgésico de segunda escolha, sobretu-
do para pacientes alérgicos ao ácido acetilsalicílico, a
dipirona sódica ou que sofram de úlceras pépticas.
Por ser menos tóxico que a fenacetina, o paracetamol

acabou substituindo-a em diversas formulações farma-
cêuticas18, sendo habitual administrar doses diárias va-
riando de 0,3 a 1 g.
Apesar de suas propriedades farmacológicas, uma

“overdose” de paracetamol pode causar sérias lesões
hepáticas12 (10 a 15 g) e até ser fatal (20 a 25 g),
Devido a esta possibilidade, determinações desse

composto farmacêutico, tanto em fluidos biológicos co-
mo em medicamentos, têm sido realizadas através de
diferentes procedimentos.
Os métodos de cromatografia em camada delgada

(CCD) e cromatografia gás-líquido (CGL) são recomen-
dados pela Farmacopéia Americana40. A AOAC1 (1984)
recomenda o método espectrofotométrico com detec-
ção em 520 nm. Fang e Long7 (1997) utilizaram métodos
eletroquímicos para a determinação desse composto.
Há ainda na literatura diversos métodos para a deter-

minação de paracetamol, dentre estes se destacam os
métodos microbiológicos24; volumétricos13; por quimiolu-
minescência17, fluorimétrico40 em análise por injeção em
fluxo por espectrofotometria4 no UV, e no visível30 e
biamperometria11.
A análise, o conhecimento e a distribuição de analgé-

sico-antipiréticos em produtos farmacêuticos têm-se
constituído um dos principais problemas desde que se
iniciou a investigação destes compostos. O maior inte-
resse nestas análises está centrado nos produtos natu-
rais, na necessidade destes compostos em seres huma-
nos e seu emprego na indústria farmacêutica.
O desenvolvimento de novos procedimentos para a

determinação dessa classe de fármacos, especialmente
aqueles que apresentam em suas formulações antiinfla-
matórios baseados em substâncias que atuam como
imunoterápicos (imunossupressores ou imunopotencia-
dores), se deve ao fato de seu crescente uso na indús-
tria farmacêutica entre outras, que necessitam de pro-
cedimentos rápidos, de baixo custo, precisos e alta se-
letividade para a determinação destes fármacos, seja
na forma livre ou na presença de outras substâncias,
devido ao crescimento populacional em países em de-
senvolvimento e o crescimento das doenças relaciona-
das à terceira idade.
O Brasil possui uma grande variedade de vegetais

que podem constituir em uma fonte inesgotável de enzi-

mas para serem aplicadas nas mais diversas áreas do
conhecimento. Em química analítica, por exemplo, elas
podem ser usadas na construção de biossensores e/ou
outros procedimentos enzimáticos para a detecção de
compostos dos mais variados tipos9. Há uma tendência
mundial de se usar extratos brutos e/ou tecidos de ve-
getais no lugar de enzimas purificadas em procedimen-
tos bioanalíticos. O uso de extratos brutos pode apre-
sentar em alguns casos, certa desvantagem na seletivi-
dade do método analítico, mas por outro lado é extre-
mamente econômico, simples e geralmente possuem
um tempo de vida superior a aqueles métodos que utili-
zam enzimas purificadas, visto que estas enzimas natu-
ralmente imobilizadas nas células destes materiais bio-
lógicos (seu habitat natural) são mais estáveis26. Além
dessas vantagens, esses procedimentos geralmente
não necessitam de cofatores, pois os extratos brutos
empregados normalmente já possuem cofatores natu-
rais para a reação enzimática do analito de interesse.
A enzima Polifenol oxidase (PFO) [EC 1.10.3.1] do ex-

trato bruto de banana nanica (Musa acuminata), melhor
fonte de PFO29; será utilizada no presente trabalho para
a construção do biossensor que determinará paraceta-
mol em formulações farmacêuticas. Essa proteína con-
tém cobre como grupo prostético e a diferença da
maioria das enzimas é que, pode catalisar dois tipos de
reações diferentes43.
Estas reações incluem a hidroxilação de monofenóis

para produzir o-difenóis (1) e a remoção de hidrogênios
dos o-difenóis para produzir quinonas (2). As quinonas
formadas nessa reação polimerizam-se, formando mela-
ninas33 (3).

Essa enzima PFO é de grande importância na deter-
minação da qualidade de frutas e hortaliças já que atra-
vés de suas reações podem produzir mudanças de cor,
sabor e valor nutritivo em produtos vegetais frescos, en-
latados e congelados23.
Este processo indesejável é devido à oxidação de

compostos fenólicos, em reação catalisada pela enzima
PFO (“enzymatic browning” – reações 1, 2 e 3 acima).
Outros nomes dados a esta enzima são: fenolase, fenol
oxidase, tirosinase, catecolase, catecol oxidase etc.).
Tem-se realizado uma grande quantidade de traba-
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lhos sobre a Polifenol oxidase41, principalmente em fru-
tos, em comparação com trabalhos realizados em horta-
liças e raízes. Tem sido estudada em frutos tais como:
abacate15-16; pera32,44, manga39. Também em espinafre34,
batata37, inhame9 e banana nanica27-28.
A enzima Polifenol oxidase é uma oxido-redutase de

grande importância nos vegetais e frutas não só pela
aparência escura de produtos agrícolas descascados e
do desenvolvimento de cor em alguns grãos como café,
mas também por sua participação em outros processos
tais como a síntese de lignina, a oxidação do ácido
indol acético e seu papel em aspectos patológicos rela-
cionado com resistência a doenças.
Fenolases também tem sido investigadas no aumento

da resistência de plantas para vários microorganismos.
Szent e Vietorisz36 (1931) e Deveral e Wood6 (1961) con-
cluíram que quinonas produzidas pela intensa oxidação
de fenolases em tecidos de plantas são tóxicos para
alguns microorganismos patogênicos.
Evidências têm sido apresentadas as quais indicam

que plantas contêm várias fenolases diferentes. A pre-
sença de dois ou mais tipos de enzimas separadas por
técnicas físicas tem sido mostrada no caso de fenolases
do cogumelo35, de tabaco verde5 e de folhas de chá2.
Um dos principais problemas encontrados de muitos

produtos agrícolas (que contém fenolases), depois de
descascados ou durante o processamento industrial é a
formação ou o desenvolvimento de um escurecimento
dos tecidos, o qual lhes confere um aspecto indesejável
para o consumidor.
O uso de enzimas como a PFO em Laboratório de

Química Analítica facilitou as análises químicas de im-
portantes espécies orgânicas como compostos fenóli-
cos (polifenóis) em diversas amostras como: águas resi-
duais, alguns tipos de chá, urina humana, fígado huma-
no e de animais, medicamentos etc.
Para que as análises realizadas se tornassem mais

rápidas (principalmente em caso de urgência, como in-
toxicação de fenóis por ingestão ou inalação), Neujahr25

(1980) desenvolveram um biossensor usando a enzima
catecol 1,2 oxigenase imobilizada sobre uma membra-
na de teflon de um eletrodo de oxigênio para determinar
catecol em urina humana e fígado de galinha.
Macholán e Schánel20 (1977) empregaram a Polifenol

oxidase (sensível a polifenóis) de cogumelos e batatas
(purificada), imobilizada sobre uma membrana de polia-
mida de um eletrodo de oxigênio, para determinar subs-
tratos fenólicos em águas residuais industriais.
Marko-Varga et al.22 (1995) desenvolveram sensores

amperométricos para a determinação de compostos fe-
nólicos em amostras de águas residuais de indústrias
que trabalham com polifenóis.
Riedel et al.31 (1993) desenvolveram um sensor micro-

bial para a determinação de aromáticos e seus clorode-
rivados.
Wang e Lin42 (1988) construíram um biossensor com

polpa de banana misturado com pasta de carbono para
detecção seletiva de dopamina.
Fatibello-Filho e Signori (1994)8 empregaram a Polife-

nol oxidase extraída do extrato bruto de inhame (Aloca-

sia macrorhiza), imobilizada sobre uma membrana de
teflon, tendo como detector um eletrodo de oxigênio,
para determinar substratos fenólicos em águas resi-
duais industriais.
Perone26 (1996) desenvolveu um biossensor para fe-

nóis usando a enzima Polifenol oxidase extraída do ex-
trato bruto de inhame (Alocasia macrorhiza), imobilizada
em coluna de sílica com porosidade controlada, para a
determinação de polifenóis em diversos tipos de chá.
Perone29 (2000) desenvolveu biossensores para fe-

nóis usando a enzima Polifenol oxidase extraída dos ex-
tratos brutos de banana nanica (Musa acuminata) e ba-
tata doce (Ipomoea (L.) Lam.), imobilizada em membra-
na de teflon colocada no topo de um eletrodo de oxigê-
nio, para a determinação de polifenóis em diversos ti-
pos de chá.
Fatibello-Filho e Vieira9 (2003) desenvolveram um

biossensor de pasta de carbono modificado com extra-
to bruto de abobrinha para determinação de paraceta-
mol em produtos farmacêuticos.
Especial interesse tem sido dado a um número de po-

luentes orgânicos21, os quais são largamente distribuí-
dos no controle ambiental, tais como fenol e compostos
relatados.
Estes compostos aromáticos descarregados em

águas de rios ou riachos, durante a produção de dro-
gas e antioxidantes, são demasiadamente tóxicos mes-
mo em baixas concentrações38, podendo ser letais de
acordo com a quantidade ingerida ou inalada.
Neste trabalho será desenvolvido um método analíti-

co amperométrico para a determinação de paracetamol
em medicamentos, visando o controle de qualidade de
formulações existentes no mercado.

Material e Métodos

Equipamentos

A solução tampão fosfato 0,1 mol/L com pH 6,5 e pH
7,0, foi preparada utilizando-se um pH-metro da Analy-
ser modelo 300, para o ajuste e/ou confirmação do pH
desejado. Para a obtenção do extrato bruto enzimático
foram utilizados um triturador (liqüidificador) e uma cen-
trífuga da Du Pont Instruments Sorvael, modelo RC-5B
Plus, provida de um rotor com diâmetro igual a 23 cm,
modelo SS34.
Utilizou-se um espectrofotômetro da Analyser Orion

modelo VIS 7220, nas medidas de absorbância para a
determinação da atividade enzimática e proteína total
no extrato bruto de banana nanica; além da determina-
ção espectrofotométrica de paracetamol nas amostras
de Tandrilax, Cefalium, Diatyl, Vick pirena e Descon.
O eletrodo amperométrico utilizado para a resposta

relativa do biossensor de extrato bruto de banana nani-
ca, foi um eletrodo de oxigênio da DIGIMED, modelo
DM-CO1 (célula com termo acoplado), que consiste de
um cátodo de Pt e um ânodo de Ag/AgCl com um po-
tencial de polarização de – 600 mV. Todas as medidas
amperométricas com esse biossensor foram feitas com
um analisador de oxigênio da DIGIMED, modelo DM-4
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V5 (São Paulo/SP) sob agitação constante, em célula de
vidro de 100ml termostatizada a 25 ± 0,2°C.
O eletrodo de oxigênio foi previamente calibrado em

0% de oxigênio com uma solução saturada de bissulfito
de sódio (Carlo Erba) e em 100% de oxigênio com uma
solução saturada de ar.

Reagentes

Reagentes de grau analítico foram usados para pre-
parar solução tampão fosfato e solução padrão de cate-
col (Sigma Chemical Co- St. Louis, Mo, USA).
Policlar SB-100 (Indústria ISP do Brasil Ltda) foi utiliza-

do para remoção de compostos fenólicos naturais, do ex-
trato bruto de banana nanica. Age como estabilizador em
sucos, vinhos e cerveja, além de ser de fácil remoção.
A solução de albumina de soro bovino (1%) m/V (Sig-

ma Chemical Co), foi preparada em tampão fosfato 0,1
mol/L, (pH 6,5) e utilizada como padrão em análise de
proteína total. As soluções de glutaraldeído (2,5%) m/V
(Reagen), do substrato fenólico (catecol) e de paraceta-
mol (Reagen), foram preparadas diariamente em tam-
pão fosfato 0,1 mol/L, pH 6,5.
Foram determinados o teor de paracetamol nas

amostras de Tandrilax, Cefalium, Diatyl, Vick pirena e
Descon, obtidas no comércio da cidade de São José do
Rio Preto-SP.
Membrana de Teflon (Celgard 2400) foi utilizada como

suporte para a imobilização da enzima com glutaraldeído.

Procedimento analítico

Material biológico

A banana nanica foi adquirida em supermercados
e/ou chácaras da região.

Extração da enzima Polifenol oxidase

Cinqüenta gramas do material biológico, foi descas-
cado, picado em pequenos pedaços e homogeneizado
em liqüidificador, com 100 ml de tampão fosfato 0,1
mol/L, pH 6,5, contendo 5,0 g de polímero Policlar SB-
100. O tempo de contato desse polímero com o extrato
bruto foi de 30 minutos29.
O Policlar SB-100 atua como removedor de compos-

tos fenólicos do extrato bruto através da ligação de pon-
te de hidrogênio, diminuíndo, assim, a oxidação da en-
zima Polifenol oxidase durante o processo42.
Em seguida, o material foi filtrado em gase e centrifu-

gado a 14000 r.p.m. durante 20 minutos a 5°C. A solu-
ção sobrenadante foi armazenada em refrigerador a
4°C e utilizada como fonte enzimática para a construção
do biossensor.

Determinação da atividade da Polifenol oxidase e proteína
total no extrato bruto de banana nanica (Musa acuminata)

A atividade da Polifenol oxidase solúvel, presente no
material biológico foi determinada pela medida de

absorbância em l = 410 nm, da melanina resultante da
polimerização da quinona, formada após reação entre
0,2 ml da solução sobrenadante e 2,8 ml de solução de
0,05 mol/L de catecol em tampão fosfato 0,1 mol/L, pH
6,5, a 25°C9. A reação foi monitorada durante 2 minu-
tos3, tempo necessário para atingir Vmáx.
Uma unidade de atividade é definida como a quanti-

dade de enzima que causa o aumento de 0,001 unida-
de de absorbância por minuto nas condições mencio-
nadas acima3.

a = ∆A x 60 x 1000

∆t x d x Vamostra

onde: a = atividade (u/mL)0
∆A = Variação de absorbância
∆t = Variação de tempo (minutos)
d = diâmetro da cubeta (cm)
Vamostra = volume da amostra (ml)

A proteína total da solução sobrenadante do extrato
bruto foi determinada pelo método do Biureto14, empre-
gando-se albumina de soro bovino como padrão.
O procedimento experimental é simples e econômico;

o sulfato de cobre dissolvido em solução alcalina é adi-
cionado à proteína.
Esta reação é caracterizada pela formação de íon

complexo, no qual cada átomo de cobre está ligado a 4
nitrogênios peptídicos. Estes complexos de coordena-
ção produzem uma cor azul que é medida espectrofo-
tométricamente a 540 nm.

Método de imobilização da enzima Polifenol oxidase
(PFO) com reagente bifuncional (glutaraldeído-C5H8O2

Um dos métodos mais empregados para a imobilização
de enzimas é aquele que promove a ligação covalente
desta proteína com um reagente bifuncional como gluta-
raldeído, levando assim, a insolubilização da enzima, sem
a perda de sua atividade catalítica. O aldeído bifuncional é
o reagente mais utilizado para este tipo de imobilização8.

Preparação do biossensor

Uma membrana de Teflon (Celgard 2400) foi utilizada
como suporte para a imobilização da PFO presente no
extrato bruto de banana nanica.
A área circular dessa membrana foi coberta com 100

unidades de PFO proveniente do extrato bruto enzimáti-
co de banana nanica29 e com glutaraldeído 2,5% m/V,
na mesma proporção.
A membrana foi seca em um dessecador a 4°C e es-

tocada em tampão fosfato 0,1 mol/L, pH 6,5, na mesma
temperatura. Para efetuar as medidas amperométricas,
a membrana foi colocada na extremidade do eletrodo
de oxigênio e fixada com um anel de borracha.
O biossensor foi utilizado para a determinação do

teor de paracetamol nas amostras de Tandrilax, Cefa-
lium, Diatyl, Vick pirena e Descon.
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Métodos de determinação – Amperometria

Determinação da concentração de substratos fenólicos

O eletrodo de oxigênio com a membrana enzimática
(biossensor) foi colocado em uma célula de vidro conten-
do 50 ml de solução tampão 0,1 mol/L, pH 7,0, a 25°C.
Após a estabilização de corrente, adicionaram-se vo-
lumes crescentes de solução de substrato catecol 10 mM
(10-200 µl) em intervalos de 1 minuto entre cada adição,
com agitação constante. A adição do substrato causa
uma diminuição na concentração de O2 com conseqüente
diminuição da corrente de redução desta espécie.
A concentração da amostra (contendo paracetamol)

foi determinada pelo mesmo procedimento, usando a
curva analítica assim obtida (foi construída uma curva
para cada amostra estudada).

Preparação das amostras
Mediu-se acuradamente uma massa de cada fármaco

no intervalo de 100 a 120 mg, transferiu-se para um ba-
lão volumétrico de 50 ml e dissolveu-se em tampão fos-
fato 0,1 mol/L, pH 6,5. Em seguida, uma alíquota de 1 ml
foi transferida para uma célula contendo 50 ml de tam-
pão fosfato 0,1 mol/L (pH 6,5) e determinado o teor de
paracetamol pelo método de adição múltipla de padrão.

Procedimento espectrofotométrico
O procedimento espectrofotométrico oficial, proposto

pela Farmacopéia Americana40, foi utilizado para a de-
terminação dos teores de paracetamol nas amostras co-
merciais estudadas.

Resultados e Discussão
Determinação da atividade da Polifenol oxidase e proteí-
na total no extrato bruto de banana nanica
O extrato bruto de banana nanica foi estudado como

material biocatalítico para a oxidação do substrato fenó-
lico (catecol).
A Tabela 1 mostra as atividades (unidades/ml), encon-

tradas nesse extrato, a proteína total (mg/ml) e atividade
específica (unidades de PFO/mg de proteína total).

Tabela 1. Atividade, Proteína Total e Atividade Específica da
Polifenol oxidase encontrada no extrato bruto de
banana nanica

Material Atividade Proteína Atividade
(u/ml) total específica

(mg/ml) (u/mg de
proteína

Extrato bruto de 37000 7,5 4933
polpa de banana
nanica
Enzima pura ♣ _________ _________
(cogumelo) 2400
Enzima 1075 23,0 47
purificada ♥
(cogumelo)

♣ Sigma; ♥ (Macholán e Schánel20, 1977)

A curva de calibração de proteína total usando Albu-
mina de soro bovino, encontra-se na Figura 1.

Figura 1. Curva de calibração para determinação de proteí-
na total utilizando albumina de soro bovino como
padrão

Determinação de paracetamol em produtos farma-
cêuticos

Para avaliar o desempenho do biossensor, determi-
nou-se a concentração de paracetamol (mg/g) nos pro-
dutos farmacêuticos.
A Tabela 2 apresenta uma comparação entre os

teores de paracetamol obtidos pelos procedimentos
propostos e da Farmacopéia Americana40.
Os teores de paracetamol encontrados estão em

concordância com aqueles teores de paracetamol
obtidos pelo método padrão a um nível de 95% de
confiança e dentro de um intervalo de erros aceitável. O
biossensor apresentou um bom desempenho analítico e
um tempo de vida de aproximadamente 40 dias (mais
de 350 determinações).

Tabela 2. Determinação de paracetamol em produtos farma-
cêuticos usando o método amperométrico proposto
e o método oficial espectrofotométrico40

Amostras Paracetamol Erro relativo
(mg/g) (%)

Espectrofotométrico Amperométrico
Tandrilax 110,4 ± 0,3** 111 ± 0,1 + 0,5
Cefalium 99,8 ± 0,2 100 ± 0,4 + 0,2
Diatyl 104,1 ± 0,5 104,5 ± 0,2 + 0,4
Vick pirena 498,3 ± 0,2 500,1 ± 0,3 + 0,4
Descon 159,7 ± 0,4 160,8 ± 0,6 + 0,7

** desvio padrão da média com grau de confiança de 95%, para
n = 6

Conclusões

1. Os estudos realizados neste trabalho evidenciaram
a viabilidade do emprego do método amperométrico
para determinação de paracetamol (acetaminofenol) em
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formulações farmacêuticas, pois os resultados obtidos
empregando esse método estão de acordo como os
resultados obtidos usando o método recomendado na
literatura, e ainda o método proposto apresentou preci-
são, reprodutibilidade e sensibilidade.
2. O biossensor de extrato bruto de polpa de bana-

na nanica utilizado nesse trabalho possui várias van-
tagens como baixo custo, facilidade na construção, al-

ta estabilidade e boa sensibilidade. A metodologia
proposta é simples e poderá ser uma alternativa aos
métodos cromatográficos de determinação desse
fármaco26,28,29.
3. Na próxima etapa será estudada a adição e recu-

peração de paracetamol nas amostras estudadas utili-
zando o método amperométrico proposto e o método
espectrofotométrico40.
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