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A qualidade da água é um importante indicativo da capacidade de uma nação para 
alcançar o desenvolvimento sustentável. Atualmente as nações industrializadas se 
deparam com um novo problema: a contaminação das águas por contaminantes 
emergentes, entre eles fármacos e produtos de cuidado pessoal (PPCPs). Neste 
trabalho um método empregando extração em fase sólida (SPE) e cromatografia 
líquida com fonte de ionização por eletrospray acoplada à espectrometria de massas 
sequencial espectrometria de massas (LC-ESI-MS/MS) foi desenvolvido e validado 
para a determinação de cinco produtos farmacêuticos e um produto de cuidado 
pessoal sendo eles: nimesulida (anti-inflamatório), amitriptilina (antidepressivo), 
enalapril (anti-hipertensivo), glibenclamida (antidiabético), haloperidol (anti-psicótico) 
e metilparabeno (conservante) em amostras de água. Para otimização da SPE, foi 
utilizado, na primeira etapa, um planejamento fatorial fracionado para a seleção das 
variáveis que afetaram o procedimento de extração dos compostos em estudo. Um 
planejamento 2v

5-1 foi feito com seis repetições no ponto central. Os principais efeitos 
e interações entre cada parâmetro foram avaliados. Posteriormente escolha da 
melhor condição de extração, foi realizada uma segunda etapa avaliando a 
influência da acidificação e alcalinização do solvente de eluição. Para SPE utilizou-
se cartuchos StrataTM – X 200 mg, e eluição com 5 mL de metanol com 5% de ácido 
fórmico. Após o estudo e otimização dos parâmetros de extração e separação dos 
compostos, o método foi validado avaliando-se curva analítica, linearidade, limites 
de detecção e quantificação, precisão (repetitividade e precisão intermediaria), 
exatidão (recuperação), efeito matriz e eficiência do processo. Os limites de 
detecção variaram de 0,01 a 0,2 µg L-1 e os limites de quantificação de 0,05 a 1,0 µg 
L-1.  Foi obtida boa linearidade com coeficiente de correlação r > 0,99 para todos os 
compostos. As recuperações variaram ente 65 e 120% com RSDs menores que 
20%. Para correção do efeito de matriz foi utilizado o método de quantificação por 
superposição na matriz. O método foi aplicado na determinação de PPCPs em 
amostras de água de superfície e de abastecimento durante três meses. Nas 
amostras foram detectados PPCPs em níveis que variaram de 0,05 a 134 µg L-1.   O 
método proposto pode ser utilizado para a determinação de resíduos de produtos 
farmacêuticos e de cuidados pessoais em água potável e de superfície. 
 
Palavras-chave: extração em fase sólida, fármacos e produtos de cuidado pessoal, 
LC -ESI-MS/MS 
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ABSTRACT 
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OPTIMIZATION METHOD FOR DETERMINATION OF WATER USING PPCPs SPE 

and LC-ESI-MS/MS  
AUTHOR: MARIA ANGELIS KISNER SILVEIRA  

ADVISOR: EDNEI GILBERTO PRIMEL, M. S., Ph. D. 
 February 25 th, april 2012, Rio Grande, RS, Brazil 

 
The quality of water is an important indicative of the ability of a nation to reach the 
sustainable development. Currently, the industrialized nations are faced with a new 
problem - the contamination of water by emerging contaminants, including 
pharmaceuticals and personal care products (PPCPs). A method based on solid-
phase extraction and liquid chromatography electrospray ionization source coupled 
with sequential mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) was developed and validated for 
the determination of five pharmaceutical and personal care product being: nimesulide 
(anti-inflammatory), amitriptyline (antidepressant), enalapril (antihypertensive), 
glibenclamide (antidiabetic), haloperidol (antipsychotic) and methylparaben (a 
preservative) in water samples. For optimization of SPE was used as a tool in the first 
step a fractional factorial design for selection of the variables affecting the extraction 
procedure of the compounds under study. A plan was made 2v

5-1 with 6 replicates at 
the central point. The main effects and interactions between each parameter were 
evaluated. Later selecting the best condition extraction was performed a second step 
by evaluating the effect of acidification or alkalization of the eluting solvent. For SPE 
cartridge was used StrataTM X - 200 mg, eluting with 5 ml of methanol 5% HCOOH. 
After the study and optimization of the extraction and separation, the method was 
validated by evaluating the analytical curve, linearity, limits of detection and 
quantification, precision (repeatability and intermediate precision), accuracy 
(recovery), the matrix effect and efficiency process. The detection limits ranged from 
0.001 to 0.2 µg L-1 and the limits of quantification from 0.05 to 1.0 µg L-1.Good 
linearity with correlation coefficient r > 0.99 for all compounds was reached. The 
recoveries ranged from 65 to 120% with RSDs lower than 20%. Matrix effect was 
compensated using matrix-matched calibration. The method was applied to the 
determination of PPCPs in samples of surface water and supplies for three months. 
The samples were detected at levels of PPCPs µg L-1.The proposed methodology 
can be used for the determination of residues of pharmaceuticals and personal care 
products in drinking water. For matrix effect evaluation method was applied post-
extraction, which can verify the efficiency of extraction, ion suppression or 
enhancement for better determination of the recovery. 
 
Keywords: solid-phase extraction, pharmaceuticals and personal care products, LC -
ESI-MS/MS 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todas as formas de vida existentes na Terra dependem da água. Cada ser 

humano necessita consumir diariamente em torno de dois litros de água doce para 

manter-se. Contudo, a água doce é um prêmio, uma vez que, mais de 97,5% da 

água do mundo é salgada, inadequada para beber e para maioria dos usos, e o 

restante (2,5%) é água doce. Destes, 68,9% estão nas calotas polares, 29,9% nos 

reservatórios subterrâneos, e apenas 1,2% disponíveis como águas superficiais 

(UNEP, 2012). Além dos problemas relacionados com a escassez de água, há o 

agravante da poluição e/ou contaminação deste recurso.  

Em termos gerais, os usos da água abrangem as atividades humanas em seu 

conjunto. Neste sentido, a água pode servir para consumo ou como insumo em 

vários processos produtivos, por exemplo, a indústria e a mineração utilizam 

tecnologias que demandam grandes quantidades de água, e em consequência 

geram grandes quantidades de água residual que são devolvidas às fontes de água 

algumas vezes sem tratamento prévio (BENITO-PEÑA et al., 2006).  

Somado a escassez e a poluição, a falta de saneamento é um agravante. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 63,9% dos 5.507 

municípios brasileiros têm abastecimento de água por meio de rede de distribuição. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que a falta de saneamento resulte 

em uma morte infantil a cada 20 segundos (CORSAN, 2012).  

Mesmo com saneamento, as Estações de Tratamento de Água (ETA), e as 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) mostram ser eficientes na 

descontaminação microbiológica e na remoção de excessivas quantidades de 

nutrientes, mas são ineficazes na remoção de muitos outros poluentes. Dados 

publicados na literatura indicam que alguns compostos de interesse ambiental, como 

desreguladores endócrinos, fármacos e produtos de cuidado pessoal, não 

conseguem ser degradados ou removidos completamente durante o tratamento 

(CAPDEVILLE; BUDZINSKI, 2011).  

Os fármacos e produtos de cuidado pessoal (do inglês, Pharmaceuticals and 

Personal Care Products, PPCPs) são um grupo de contaminantes emergentes 

potencialmente perigosos, que tem atraído interesse de diferentes grupos de 

pesquisa nos últimos anos (DAUGHTON; TERNES, 1999; FENT et al., 2006; 
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CARLSSON et al., 2006; ELLIS, 2006). As principais fontes desses compostos para 

ambiente são o crescente consumo, eliminação inadequada de medicamentos não 

utilizados ou vencidos e a deficiência de estações de tratamento de água para 

removê-los totalmente (KASPRZYK-HORDERN et al., 2009b; KOTCHEN et al., 

2009).  

 Muitos dos PPCPs são onipresentes e persistentes no meio ambiente. 

Alguns são capazes de bioconcentrar e muitos são compostos biologicamente 

ativos. Alguns são suspeitos ou reconhecidos como, desreguladores endócrinos, 

que podem potencialmente influenciar a saúde ambiental e humana. Além disso, 

eles são continuamente introduzidos no ambiente, mesmo sendo compostos de uma 

baixa persistência podem causar efeitos adversos na vida humana e aquática. Outra 

questão importante é o efeito sinérgico de diferentes PPCPs sobre a vida aquática, 

através de sua ação não-específica, combinada com muitos outros compostos 

biologicamente ativos presentes no ambiente (DAUGHTON; TERNES, 1999; FENT 

et al., 2006). 

Devido à crescente preocupação quanto à presença, destino e os efeitos 

sobre o meio ambiente e os seres humanos, há a necessidade de métodos rápidos e 

sensíveis para a determinação de multi-resíduos em concentrações traços no 

ambiente (KASPRZYK-HORDERN et al., 2008a). Os PPCPs estão presentes em 

amostras de água em baixa concentração (GRACIA-LOR et al., 2010), o que exige o 

uso de técnicas de extração e pré-concentração para a determinação destes 

compostos. A extração líquido-líquido clássica (LLE) foi substituída em grande parte 

dos laboratórios pela extração de fase sólida (SPE) (CARDOSO et al., 2011), a qual 

tem sido empregada para a extração e pré-concentração de PPCPs. Relacionadas 

com as técnicas de determinação, cromatografia líquida (LC), combinada com 

espectrometria de massa (MS) tornou-se a técnica analítica de escolha para a 

determinação de poluentes ambientais polares devido a sua seletividade e 

sensibilidade (KOSTOPOULO; NIKOLAOU, 2008; WU et al., 2010).  

O número de trabalhos relacionados com a determinação de PPCPs em 

amostras de água estão crescendo no mundo (GRACIA-LOR et al., 2010; VARGA et 

al., 2011; BAKER; KASPRZYK-HORDERN, 2011), e no Brasil, existem poucos 

estudos investigando a presença destes contaminantes na água potável e águas de 

superfície (LOCATELLI et al., 2010; CARDOSO et al., 2011).  
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No Brasil, um fato que cabe ressaltar é que de acordo com dados do IBGE, 

em 2008, 55,2 % dos domicílios brasileiros não possuíam ligação com a rede de 

esgoto e apenas 28,5 % do esgoto gerado no país recebe algum tipo de tratamento.  

O Rio Grande do Sul está no ranking dos 10 estados brasileiros com pior tratamento 

de esgoto nos municípios, sendo que apenas 15,1 % das cidades gaúchas 

contavam com o serviço em 2008 e de acordo com a assessoria da CORSAN no 

município de Rio Grande das 81.565 residências apenas 13.610 tem esgoto em 

casa, e em Morro Redondo município com população em torno de sete mil 

habitantes ainda não há coleta sanitária.  

Portanto, o objetivo deste estudo foi otimizar e validar um método 

empregando SPE e determinação simultânea por LC-ESI-MS/MS para os compostos 

de diferentes classes químicas; amitriptilina, glibenclamida, enalapril, haloperidol, 

metilparabeno e nimesulida em amostras de água. O método validado foi aplicado 

para o monitoramento destes compostos em águas de superfície e de 

abastecimento nos municípios de Rio Grande e Morro Redondo, que possuem uma 

estimativa de população de 196.337 e 6.477, respectivamente, segundo dados 

fornecidos pelo senso do IBGE de 2009, os dois municípios tem como Estação de 

Tratamento de Água (ETA) a Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN, 

que capta água de diferentes mananciais: Arroio do Carvão para o abastecimento de 

Morro Redondo e Canal São Gonçalo para abastecimento de Rio Grande que 

apresenta em seu entorno uma intensa atividade humana, agrícola e industrial. Além 

disso, estudos prévios apontam a ocorrência de cafeína neste recurso hídrico. E 

como existem poucos estudos relacionados ao tema na região e poucos no país, o 

trabalho irá fornecer dados que permitirão contribuir para que as autoridades 

desenvolvam uma legislação específica para estes produtos. 
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2 OBJETIVOS 

   

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver e validar um método para 

determinação de fármacos e produtos de cuidado pessoal em águas de 

abastecimento e superfície empregando pré-concentração, SPE e determinação por 

LC-ESI-MS/MS.   

Para desenvolver e validar o método foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Selecionar os principais fármacos e produtos de cuidado pessoal utilizados 

no município de Rio Grande – RS, RENAME e ANVISA; 

- Testar diferentes composições de fase móvel e de fases estacionárias; 

- Otimizar os parâmetros para o LC-ESI-MS/MS; 

- Avaliar os principais parâmetros que afetam na eficiência de extração, 

aplicando um planejamento fatorial fracionado; 

- Otimizar a  extração por SPE; 

- Validar o método avaliando: curva analítica, linearidade, limites de 

quantificação e detecção, precisão, exatidão e a influência do efeito matriz na 

exatidão do método; 

- Avaliar Efeito Matriz (EM) e Eficiência do Processo (EP); 

- Demonstrar a aplicabilidade do método empregando SPE e LC-ESI-MS/MS 

na determinação de fármacos e produto de cuidado pessoal em águas de superfície 

e abastecimento. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

3.1 A QUALIDADE DAS ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

A poluição das águas tem como origem diversas fontes, dentre as quais se 

destacam as cargas pontuais de origem doméstica, industrial e cargas difusas de 

origem urbana e agrícola (GHISELLI, 2006).  

A água é utilizada de diversas maneiras no dia a dia: para tomar banho, na 

descarga do vaso sanitário, lavar a louça. Depois de eliminada, ela passa a ser 

chamada de esgoto. A origem do esgoto pode ser, além de doméstica, pluvial (água 

das chuvas) e industrial (água utilizada nos processos industriais) (JORGENSEN, 

2004). Se não passar por processos de tratamento adequados, o esgoto pode 

causar enormes prejuízos à saúde pública por meio de transmissão de doenças. 

Estes resíduos podem, ainda, poluir rios e fontes, afetando os recursos hídricos e a 

vida vegetal e animal (STALCKELBERG et al., 2007). 

O saneamento básico é constituído pelos serviços e abastecimento de água, 

coleta e tratamento de esgoto; coleta, tratamento e disposição final de lixo; 

drenagem urbana, vigilância sanitária e controle de zoonoses. O entendimento de 

que cada um desses serviços deve ser tratado de forma conjunta, constituindo a 

noção de saneamento ambiental. A presença e qualidade satisfatória de cada 

componente destes serviços repercutem sobre os demais e, consequentemente, 

sobre a saúde da população e preservação do ambiente (CANO; BRANDÃO, 2002). 

A qualidade da água “bruta” (não tratada), extraída de águas superficiais ou 

subterrâneas, cujo uso final é o consumo humano, varia amplamente, desde a quase 

pura até a altamente poluída. Como os tipos e as quantidades de poluentes da água 

bruta são variáveis, os processos usados na purificação também variam de um lugar 

para o outro (BAIRD, 2002). Estações de Tratamento de Água (ETAs) foram criadas 

para remover os riscos presentes nas águas das fontes de abastecimento por meio 

de uma combinação de processos e de operações de tratamento (CORSAN, 2012). 

Após tratada, a água deve atender os padrões de potabilidade exigidos na 

portaria n°- 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Esta Portaria dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade com objetivo de proteger a saúde pública e 

manter a preservação ambiental, onde os esgotos também devem ser tratados 

(BRASIL, 2011). 
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A maioria dos municípios trata o esgoto bruto coletado dos lares, edifícios e 

das indústrias (inclusive as plantas de processamento de alimentos) por meio de um 

sistema de canalização sanitária, antes que seja depositado nas proximidades em 

uma fonte de águas naturais, seja um rio, lago ou mar. O componente principal do 

esgoto (além da água) é a matéria orgânica, sobretudo na forma de partículas – que 

vão desde tamanhos macroscópicos, suficientemente grandes para ficarem retidos 

em pedras e galhos, até as de tamanho microscópico e que se encontram na água 

em suspensão na forma de coloides (BAIRD, 2002).  

Portanto, através da rede coletora pública, o esgoto sai das residências e 

chega à estação de tratamento, denominada ETE (Estações de Tratamento de 

Esgoto). Nas ETEs os esgotos passam por várias etapas para que no final, a água 

possa ser devolvida à natureza sem causar danos e atendendo aos padrões para 

liberação de esgotos e efluentes. A oferta de saneamento básico é fundamental em 

termos de qualidade de vida, pois sua ausência acarreta poluição dos recursos 

hídricos, trazendo prejuízo à saúde da população (Pesquisa Nacional de 

Saneamento – PNSB, 2008). Um dos tratamentos é o uso das lagoas de 

estabilização. Neste processo, o esgoto passa por diversos tipos de lagoas, onde 

através dos micro-organismos e da ação do vento e do sol, são retiradas as 

impurezas.  

Embora ocorram várias etapas tanto durante o tratamento de água quanto no 

tratamento de efluentes, estas estações foram planejadas para a remoção de 

impurezas bastante conhecidas e alta carga de matéria orgânica. Atualmente, 

devido ao avanço da química analítica e das técnicas instrumentais, compostos de 

diferentes classes e com alto risco a saúde pública tem sido encontrado nas águas 

que abastecem a população e vários estudos comprovam a ineficácia na remoção 

destes compostos nas ETAs e nas ETEs (BAIRD, 2002). Dentre estes compostos 

encontram-se os PPCPs (GUENTHER et al., 2002). 
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3.2 FÁRMACOS E PRODUTOS DE CUIDADO PESSOAL 

3.2.1 Origem e destinos de Fármacos e Produtos de Cuidado Pessoal (PPCPs) 

 

Os PPCPs abrangem um grupo bastante diversificado de compostos, de uso 

interno ou externo, desde princípios ativos utilizados na formulação de 

medicamentos, tanto de aplicação veterinária como em seres humanos e plantas, 

como drogas quimioterápicas, antiinflamatórios não esteroidais, agentes utilizados 

em diagnósticos (meios de contraste para raios-X), estimulantes, até produtos 

químicos de consumo diário utilizado, por exemplo, na cosmética como bloqueador 

solar, excipientes diversos, essências, fragrâncias, dentre outros (EPA, 2012).   

A Figura 1 ilustra as diversas rotas que estes contaminantes podem ter.  Uma 

vez administrados, certos fármacos são completamente metabolizados dentro do 

organismo, tornando-se inativos. Entretanto, a maioria destes, depois de ingeridos, 

são excretados principalmente através das fezes e urina em quantidades variadas, e 

muitas vezes na forma não dissolvida devido a proteção ocasionada pelos 

excipientes presentes nas formulações, durante as etapas de absorção e 

metabolismo. No Brasil, a principal fonte de contaminação ambiental das águas se 

dá através de esgotos domésticos não tratados, uma vez que a grande maioria dos 

efluentes urbanos não passa pelo processo de tratamento terciário para remoção de 

nutrientes e desinfecção (SILVA; COLLINS, 2011). De acordo com a Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico (realizada pelo IBGE, em 2008) 82% desses 

efluentes são descartados em rios que são utilizados para o abastecimento de água 

potável. 

 



8 
 

 

 
Figura 1. Origem e rotas de PPCPs (adaptado de PETROVIC´ et al., 2003). 

 

Avaliação exata do impacto sobre o meio ambiente é tão difícil porque há uma 

multiplicidade de fontes de entrada no meio ambiente sem dados evidentes 

quantitativos disponíveis sobre a distribuição relativa de PPCPs de todas as fontes 

de emissão (MOMPELAT et al., 2009). 

Alguns compostos já no meio ambiente são degradados química ou 

biologicamente; outros são carregados até os corpos d’água através de processos 

de lixiviação e escoamento superficial (DAUGHTON, 2001; JONES  et al., 2002).  
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Figura 2. Vias de transformação dos PPCPs (CO: composto original, M: Metabolito 
(s), PT: Produto de Transformação (s), ETA: Estação de Tratamento de Água; ETE: 
Estação de Tratamento de Esgoto). Adaptado de MOMPELAT et al., 2009. 

 

Estes compostos e seus metabólitos bioativos podem ser continuamente 

introduzidos no ambiente aquático como misturas complexas através de diversas 

fontes (Figura 2), mas principalmente por esgotos não tratados e tratados. A 

poluição aquática é particularmente problemática porque os organismos aquáticos 

estão presos em um ciclo contínuo de exposição, de várias gerações. A 

possibilidade de efeitos contínuos, mas indetectáveis, ou despercebidos nos 

organismos aquáticos é particularmente preocupante porque os efeitos podem 

acumular lentamente. Outro fato que não pode ser esquecido são as interações 

bioquímicas das drogas, muitas vezes levando a efeitos adversos, o qual pouco se 

sabe dessa interação em organismos aquáticos (DAUGHTON; TERNES, 1999). 
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3.2.2 Impacto ambiental e legislação dos fármacos e produtos de cuidado pessoal 

 

Os fármacos e produtos de cuidado pessoal são classificados de poluentes 

orgânicos emergentes que mais têm chamado à atenção dos pesquisadores, devido 

aos números crescentes de utilização de medicamentos.  

Alguns grupos de fármacos residuais merecem uma atenção especial. Os 

antibióticos devido ao seu potencial de desenvolvimento de bactérias resistentes no 

meio ambiente e por serem utilizados em grandes quantidades, tanto na medicina 

humana quanto na veterinária (KÜMMERER, 2009); e os desreguladores 

endócrinos, que agem perturbando o funcionamento do sistema endócrino, 

mimetizando hormônios naturais, estimulando a formação de mais receptores 

hormonais, bloqueando sítios receptores, acelerando a síntese e a secreção de 

hormônios naturais, desativando enzimas responsáveis pela secreção de hormônios 

e/ou destruindo a habilidade dos hormônios em interagir com os receptores celulares 

(MUÑOZ et al., 2008). Antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs) são um grupo 

amplamente disponíveis no mundo inteiro. Os AINEs apresentam três grandes 

efeitos: diminuir a resposta inflamatória; diminuir a dor de causas inflamatórias 

(efeito analgésico) e diminuir a febre (efeito antipirético).   

Portanto, a avaliação destes contaminantes requer cada vez mais atenção já 

que apresentam considerada toxicidade para alguns animais vertebrados como 

peixes, aves, répteis, anfíbios e mamíferos (GREIM, 2004). A toxicidade aguda não 

é a maior preocupação, mas durante longos períodos de tempo, a entrada contínua 

de PPCPs na água de superfície, mesmo em concentrações traços pode causar 

mudanças nos organismos (BENITO-PEÑA et al., 2006). Além disso, a mistura de 

produtos farmacêuticos também poderia ter ainda mais impacto negativo sobre a 

fauna e a flora aquáticas (VARGA et al., 2011).  

No que diz respeito a limites máximos permitidos para esses contaminantes, 

poucos países contemplam em suas legislações.  Nos Estados Unidos os produtos 

farmacêuticos no ambiente são regulamentados pela Agência dos Estados Unidos 

para a Administração de Alimentos e Drogas (FDA). Esse regulamento obriga as 

indústrias a apresentarem um estudo ambiental para o registro de novos fármacos 

como um pedido de autorização para a introdução no mercado (HALLING-

SORENSEN et al., 1998). A agência de proteção ambiental (EPA, do inglês 

Environmental Protection Agency) não tem uma regulação nacional de água potável 
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para PPCPs. A (EPA, 2012) acredita que não há informações suficientes para 

justificar a regulamentação de PPCPs em água potável até o momento. 

Na Europa normas redigidas para avaliação do risco ambiental estão 

disponíveis já há alguns anos e em 2005 foram disponibilizadas. Segundo a Agência 

Europeia para Produtos Medicinais (EMEA), se o valor de concentração ambiental 

for abaixo de 0,01 μg L-1 o risco para o ambiente pelo produto medicinal é 

considerado improvável, acima de 0,01 μg L-1, a análise bruta do efeito ambiental 

deve ser realizada (SUCHARA, 2007).  

A diretriz (81/852/EEC) do conselho da União Européia estabelece para a 

segurança do meio ambiente que a concentração de fármacos veterinários não deve 

exceder 10 µg Kg-1 no solo e 0,1 µg L-1 em águas subterrâneas (ARIESE et al., 

2001). 

No Brasil, a portaria N°- 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que estabelece 

os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e o seu padrão de potabilidade, inclui as 

concentrações máximas de algumas substâncias orgânicas em águas para 

abastecimento humano, entretanto esta portaria não contempla os resíduos de 

PPCPs (BRASIL, 2011). 

Não existem limites máximos de resíduos de PPCPs em água, e ainda são 

poucos os estudos que abordam os efeitos adversos que estes compostos podem 

causar no meio ambiente.   

3.2.3 Ocorrência dos Fármacos e Produtos de Cuidado Pessoal 

 

A ocorrência de fármacos foi primeiramente relatada nos EUA em águas 

residuais tratadas, onde o ácido clofíbrico foi encontrado na faixa de 0,8 – 2,0 μg L-1 

(GARRISON et al., 1976).  

Em 1981, compostos farmacêuticos foram detectados em rios no Reino Unido 

em uma concentração de até 1 μg L-1 (RICHARDSON; BOWRON, 1985), e 

ibuprofeno e naproxeno foram identificados em amostras da rede de esgoto no 

Canadá (ROGERS et al., 1986).  

Matrizes ambientais como esgotos domésticos, efluentes industriais e águas 

superficiais são bastante complexas no que diz respeito à composição química. Os 

esgotos domésticos, por exemplo, apresentam elevadas concentrações de produtos 



12 
 

 

de limpeza como detergentes e desinfetantes, fármacos, hormônios naturais ou 

sintéticos, cafeína, colesterol, coprostanol, etc. (GHISELLI; JARDIM, 2007). 

Fármacos e produtos de cuidado pessoal estão distribuídos em 24 classes 

terapêuticas. Cerca de 40% dos estudos dizem respeito aos anti-inflamatórios não 

esteróides e as outras três classes são os anticonvulsivantes, antibióticos e 

reguladores de lipídios (MOMPELAT et al., 2009).   

Alguns exemplos importantes desse grupo de medicamentos são o ácido 

acetilsalicílico, acetaminofeno, ibuprofeno, nimesulida e diclofenaco embora existam 

mais de 50 nomes diferentes disponíveis comercialmente. A produção exata de 

fármacos e produtos de cuidado pessoal bem como o consumo desses compostos 

geralmente não é publicada na literatura, e há poucos dados disponíveis para 

consulta. Na Tabela 1 é apresentado um resumo sobre as concentrações de 

Fármacos e Produtos de Cuidado Pessoal frequentemente encontrados em 

amostras ambientais ETEs, água de superfície, águas industriais e água potável. Em 

efluentes de ETEs, em geral, uma série de compostos farmacêuticos diferentes 

ocorrem em concentrações traços. 
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Tabela 1. Exemplos de alguns PPCPs detectados em amostras ambientais 

Compostos Classe Técnica de 
Extração 

Matriz estudada Concentração 
(µg L

-1
) 

Técnica de 
Determinação 

Referências  

 
Acido clofíbrico 

 
Regulador lipídico 

 
SPE 

 

 
Água de superfície 

 
0,003 

 
UPLC-MS/MS 

 
KASPRZYK-
HORDERN et al., 
2008a 

 
Amitriptilina 

 
Antidepressivo 

 
SPE 

 
Água de superfície 

 
0,001 

 
UPLC-MS/MS 

 
KASPRZYK-
HORDERN 
et al.,  2008b  

 
Amoxicilina  

 
Antimicrobiano  

 
SPE 

 
Águas residuais industriais 

 
0,05 

 
HPLC-UV-DAD 

 
BENITO-PEÑA et al., 
2006 
 

 
Diclofenaco 

 
Analgésico/antitérmico/ 

anti-inflamatório 
 

 
SPE 

 
Efluente de ETEs e água de 

superfície 
 

 
0,002 – 0,96 

 
LC-MS/MS 

 

 
CHEN et al., 2008  

 
Enalapril 

 

 
Anti- hipertensivo 

 
SPE 

 
Água de superfície 

 
0,003 

 
LC-MS/MS 

 
VARGA et al., 2011  

 
Glibenclamida 

 
Anti-diabético 

 
SPE 

 
Agua de abastecimento 

 
0,003 

 
LC-MS/MS 

 
LÓPEZ-SERNA et al., 
2010  

 
Haloperidol 

 

 
Anti-psicótico 

 
SPE 

 
Águas residuais de 

matadouros 

 
0,03 

 
LC-MS/MS 

 
SHAO et al., 2009  

 
Metilparabeno 

 
Conservante 

 
SPE 

 

 
Água de superfície 

 

 
0,04 

 

 
UPLC-MS/MS 

 

 
KASPRZYK-
HORDERN et al., 
2008b 

 
Sulfametoxazol 

 
Antimicrobiano 

 
SPE 

 
Água de superfície 

 
0,1 

 
LC – MS/MS 

 

 
LOCATELLI et al., 
2010  

 
Triclosan 

 

 
Antibactericida/antisséptico 

 
DLLME 

 
Água residual e água de rio 

 
0,07 
0,04 

 
GC-MS/MS 

 
MONTES et al., 2009  
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Esses números são considerados alarmantes em países desenvolvidos, como 

é o caso da Alemanha, onde o consumo de medicamentos superou (desde 2001) a 

quantidade de 100 toneladas por ano (TERNES et al., 2002). Segundo SILVA; 

COLLINS, 2011 essa quantidade real de medicamentos consumidos é ainda maior, 

pois nesses dados não estão inclusos medicamentos consumidos sem receituário 

médico ou adquiridos ilegalmente. 

Existem hoje no Brasil cerca de 540 indústrias farmacêuticas cadastradas. O 

Brasil é o primeiro colocado mundial em número de farmácias - cerca de 50 mil lojas 

– o que corresponde a 3,34 lojas para cada 10 mil habitantes, ocupando a nona 

colocação no ranking dos maiores consumidores de medicamentos do mundo e 

movimenta cerca de US$ 5 bilhões por ano. O Brasil pertence a um dos maiores 

consumidores de fármacos do mundo, juntamente com Estados Unidos, França e 

Alemanha (STUMPF et al., 1999; Grupo Pró-Genéricos, 2001a; Grupo Pró-

Genéricos, 2001b). De acordo com, AL-ODAINI et al., 2010, o conhecimento sobre a 

ocorrência ambiental e destino da maioria dos PPCPs no ambiente ainda é limitado, 

sendo assim de grande importância o desenvolvimento de métodos analíticos multi-

resíduo. 

  

3.3 PREPARO DE AMOSTRA 

3.3.1 Técnicas de extração e pré – concentração de fármacos e produtos de 

cuidado pessoal em águas  

 

Na maioria das análises químicas, sobretudo nas análises de resíduos, nas 

quais os analitos se encontram em nível de traços, os analitos apresentam 

propriedades químicas distintas e a matriz ser complexa, faz-se necessário uma 

etapa prévia de preparo de amostra. Os principais objetivos do preparo de amostra 

são promover a extração e, muitas vezes, a concentração dos analitos e a remoção, 

tanto quanto possível, dos interferentes. Essa etapa é a mais onerosa e demorada 

envolvida no processo analítico, consumindo cerca de 80% do tempo total de 

análise, e pode introduzir erros, principalmente devido a perda do analito e a 

contaminação (PRESTE et al., 2009). 
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Idealmente, o método de preparo de amostra deve ser tão simples quanto 

possível, não somente porque reduz o tempo de análise, mas também porque um 

número grande de etapas aumenta a possibilidade da introdução de erros; seletivo, 

ou seja, conter o menor número possível de interferentes, proporcionando maior 

detectabilidade; rápido; empregar instrumentação de baixo custo; permitir a 

automação; incluir, quando necessário, uma etapa de concentração do analito a fim 

de obter uma concentração adequada para atingir o nível de detecção do 

instrumento utilizado e consumir quantidades mínimas de reagentes e solventes 

(JARDIM, 2010). 

Há um grande número de técnicas analíticas que são utilizadas na 

determinação de PPCPs em amostras ambientais (água, solo e biota). A escolha 

adequada de uma técnica de preparo de amostra é um fator chave na obtenção de 

resultados confiáveis e exatos, portanto a seleção da técnica e das condições 

experimentais devem ser conduzidas cuidadosamente (HERNANDEZ-BORGES et 

al., 2007). 

Métodos tradicionais de preparo da amostra, tal como a extração líquido-

líquido (LLE - Liquid-Liquid Extraction), requerem grandes volumes de solventes 

orgânicos, apresentam custo elevado, são de difícil automação e trabalhosos 

(PICHON, 2000). Nesse sentido, novas técnicas que consomem menos tempo e 

requerem uma menor quantidade de solventes vêm sendo desenvolvidas e 

aplicadas para extração de fármacos e produtos de cuidado pessoal em amostras 

aquosas. Dentre estas técnicas, destacam-se a SPE Extração e Fase Sólida (SPE –

do inglês Solid Phase Extraction) , a Microextração em Fase Sólida (SPME - do 

inglês Solid Phase Microextraction), e a Microextração Líquido-Líquido Dispersiva 

(DLLME – do inglês Dispersive Liquid-Liquid Microextraction). 

Os procedimentos são adotados, na maioria dos casos, baseados na infra-

estrutura do laboratório onde o trabalho esta sendo realizado e nas faixas de 

concentração que se pretende alcançar. Portanto, há trabalhos que combinam SPE 

com GC-MS (ZHANG et al., 2007; PIETROGRANDE; BASAGLIA, 2007), e que 

combinam SPME com HPLC (PEÑALVER  et al., 2002). Já nos métodos que 

empregam LC-MS/MS, grande parte dos trabalhos publicados utiliza SPE como a 

etapa de extração e pré-concentração dos analitos (CARDOSO et al., 2011). 

 



16 
 

 

3.3.2 Extração em fase sólida (SPE) 

 

A técnica SPE foi introduzida no início dos anos 70 e passou a estar 

disponível comercialmente em 1978, na forma de cartuchos descartáveis 

(HENNION, 1999; SABIK  et al., 2000). É uma técnica de separação líquido-sólido 

baseada nos mecanismos de separação da cromatografia líquida de baixa pressão e 

é usualmente empregada com o propósito de isolar analitos presentes em uma 

matriz complexa (LANÇAS, 2004). Para o isolamento e pré-concentração de 

compostos a amostra aquosa é percolada por um cartucho contendo o adsorvente, 

onde os analitos são retidos para posterior eluição com uma pequena quantidade de 

solvente orgânico adequado (SHAO et al., 2009). 

As etapas envolvidas na SPE estão ilustradas na Figura 3. A instrumentação 

básica empregada em SPE é extremamente simples, podendo, porém, ser 

sofisticada, dependendo do problema a ser resolvido e do grau de automação 

desejado (LANÇAS, 2004). As etapas da extração resumem-se na ativação do 

adsorvente, percolação da amostra/sorção dos analitos no sorvente, eliminação dos 

interferentes da matriz (clean up), eluição dos analitos e posterior concentração do 

composto de interesse (FARIA, 2008). A escolha do tipo e quantidade de 

adsorvente, volume de amostra e de solvente para ativação dos cartuchos e para a 

eluição dos analitos são alguns parâmetros que devem ser considerados (FARIA, 

2008).  

 

 

Figura 3. Etapas envolvidas na SPE: condicionamento do adsorvente, adição da 

amostra, remoção dos interferentes e eluição do analito (CALDAS et al., 2011). 
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Na escolha do adsorvente devem-se levar em conta as informações a 

respeito dos analitos, a natureza da matriz e das impurezas a serem eliminadas 

(LANÇAS, 2004). Fases sólidas como C8, C18, carbono grafitizado, resina trocadora 

iônica e materiais poliméricos, tal como estireno divinilbenzeno, comercializados em 

cartuchos e discos, são os adsorventes mais usados em SPE (D’ARCHIVIO et al., 

2007). A etapa de condicionamento do cartucho destina-se a ativar o adsorvente, e o 

solvente a ser utilizado nessa etapa dependerá principalmente do material a ser 

ativado. O condicionamento pode servir também para eluir alguma impureza 

presente no cartucho (FRITZ; MACKA, 2000; LANÇAS, 2004). A concentração dos 

analitos tem como objetivo principal reter o analito no adsorvente através da 

passagem de grande volume de amostra, deixando passar os interferentes. O pH da 

amostra pode ser crítico para obtenção de uma retenção adequada no adsorvente. 

Por isso, em alguns casos, o ajuste do pH da amostra é necessário para estabilizar 

e aumentar sua retenção na fase sólida (TRAN et al., 2007). A velocidade de 

aplicação da amostra é importante e pode ser ajustada, controlando-se o vácuo ou a 

pressão aplicada no processo. Para pequenos volumes de amostra, esta etapa pode 

ser realizada somente com o auxílio da gravidade (FRITZ; MACKA, 2000). A etapa 

de limpeza é fundamental para eliminar compostos provenientes da matriz, que 

podem interferir no método analítico. Podem-se utilizar solventes com força de 

eluição intermediária para eluição de impurezas antes do analito ser eluído. Esses 

solventes são denominados “solventes de lavagem” (wash solvent) e são utilizados 

solventes que não possuam força suficiente para remover do adsorvente o analito. É 

importante a escolha do eluente, pois ele deve eluir os analitos e minimizar a eluição 

de interferentes que não tenham sido eliminados na etapa anterior, por estarem 

muito retidos no adsorvente (LANÇAS, 2004; VARGA et al.;2011).  

Diversos solventes podem ser usados, mas quando se trata da extração de 

PPCPs em amostras aquosas, usa-se principalmente metanol, acetonitrila com 

utilização de modificadores ácidos ou alcalinos (CHEN et al., 2008; LOCATELLI et 

al., 2010; BABIĆ et al., 2010). A técnica de SPE também é empregada para análise 

de amostras que se encontram em local distante do laboratório, procedendo-se à 

extração e/ou pré-concentração no local. Após essa etapa o cartucho é armazenado 

a baixas temperaturas e transportado até o laboratório (FRITZ; MACKA, 2000). 

Os cartuchos de SPE são oferecidos em diversos volumes e empacotados 

com diferentes quantidades de adsorvente e a escolha depende de vários fatores, 
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entre os quais o volume de amostra, propriedades físico-químicas dos compostos de 

interesse presentes na amostra, o grau de contaminação (interferentes) e a 

complexidade da matriz. Entre os mais usados estão cartuchos contendo 60 mg 

(KASPRZYK-HORDERN et al., 2008a), 200 mg (SHAO et al., 2009) e 500 mg de 

adsorvente (VARGA et al., 2011). 

Para antibióticos, medicamentos antifungos e antiparasitários de uso humano 

e veterinário, os materiais adsorventes mais utilizados são os cartuchos de 

copolímero divinilbenzeno e N-vinilpirrolidona que, por apresentarem características 

de interação mista hidrofílica-lipofílica, podem extrair analitos de média a alta 

polaridade, apresentando os melhores percentuais de recuperação (DIAZ-CRUZ; 

BARCELÓ, 2006). Para extração de analitos com características mais básicas, como 

fármacos de uso psiquiátrico (fluoxetina, sertralina, etc.) e β-bloqueadores 

(propanolol, metoprolol, etc.) podem ser utilizados adsorventes de copolímero 

divinilbenzeno e N-vinilpirrolidona modificados com grupos sulfonato, para troca 

catiônica. Para analitos com características ácidas, como fármacos da classe dos 

anti-inflamatórios não esteroidais (por exemplo, diclofenaco, naproxeno, etc.) podem 

ser utilizados sorventes com grupos dimetilbutilamina, capazes de realizar troca 

aniônica, ou à base de sílica modificada com C18 (PETROVIC et al., 2005). Para 

eluição dos analitos, são utilizados solventes com características polares, como 

acetona, metanol, acetonitrila e acetato de etila (PETROVIC et al., 2005; DIAZ-

CRUZ; BARCELÓ, 2006; HERNANDEZ et al., 2007). 

 

3.4 CROMATOGRAFIA LIQUIDA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE 

MASSAS 

 

3.4.1 Determinação de PPCPs 

 

A análise de produtos farmacêuticos em amostras ambientais aquosas foi 

inicialmente realizada utilizando a cromatografia gasosa acoplada ao detector por 

espectrometria de massas (SILVA; COLLINS, 2011). Quando a análise envolvia 

fármacos ou metabólitos polares, como diclofenaco, ibuprofeno, ácido clofibrico, etc., 

a etapa de derivatização era necessária (NEBOT et al., 2007). No entanto, essa 

etapa apresenta algumas desvantagens tais como o fato de ser trabalhosa, de 

contribuir para baixos percentuais de recuperação dos analitos e ao alto custo dos 
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reagentes derivatizantes (SILVA; COLLINS, 2011). O que ocorre é que a grande 

maioria dos métodos analíticos disponíveis na literatura para a determinação de 

fármacos estão focados em classes terapêuticas específicas particularmente os 

antibióticos (HIRSCH  et al., 1998; FEITOSA-FELIZZOLA et al., 2007), e hormônios 

sexuais (LOPEZ DE ALDA; BARCELÓ, 2000; YING-HSUAN et al., 2007). Métodos 

quantitativos foram desenvolvidos para determinar oito antibióticos em águas 

superficiais brasileiras usando LC-MS/MS, onde as condições foram otimizadas para 

cada antibiótico, permitindo a detecção e quantificação destes compostos na faixa 

de nanogramas por litro em amostras de água de superfície (LOCATELLI  et al., 

2010). 

Desde a primeira detecção de contaminantes na água por fármacos (HIGNITE  

et al., 1977), várias abordagens analíticas têm sido desenvolvidas, incluindo o 

emprego de GC-MS, GC-MS/MS, LC-UV, LC-MS e LC-MS/MS (LAGANÀ et al., 

2000; KOLPIN et al., 2002; DÍAZ-CRUZ et al., 2003), LC é uma importante 

ferramenta na separação, podendo separar quase qualquer mistura e quando 

combinada com a espectrometria de massa, uma das mais poderosas técnicas 

analíticas disponíveis para a quantificação, devido à sua sensibilidade e seletividade, 

reprodutibilidade, robustez e capacidade de determinar concentrações residuais 

extremamente baixas tornaram úteis para a análise de rotina de muitos 

medicamentos no meio aquático (ZHANG; ZHOU, 2007; RODIL et al.,  2009). 

Embora os limites de detecção obtidos com métodos LC-MS/MS foram ligeiramente 

superiores aos obtidos com métodos GC-MS, a metodologia LC-MS tem mostrado 

vantagens em termos de versatilidade sendo menos complicada a preparação de 

amostras (derivatizações não são necessárias) para compostos menos voláteis e 

termicamente instáveis, como a maioria dos fármacos (FARRÉ et al.,  2001; 

HERNANDO et al., 2004). 

Embora a ocorrência no meio ambiente de fármacos, produtos de limpeza e 

higiene pessoal e outras substâncias classificadas como desreguladores endócrinos 

já seja relatada há mais de 20 anos, apenas recentemente, com o uso de 

cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em sequencial LC-

MS/MS foram sistematizados procedimentos para a determinação destas 

substâncias, principalmente nos países europeus e EUA (EPA, 2012).  
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3.4.2 Cromatografia Líquida 

 

A instrumentação necessária para Cromatografia Líquida é mais complexa e 

sofisticada do que aquela empregada em Cromatografia Líquida Clássica. 

Diferentemente da cromatografia gasosa, na qual todos os itens do cromatógrafo 

são enclausurados em uma caixa “selada”, em cromatografia líquida, os 

equipamentos são frequentemente, modulares (LANÇAS, 2009). Em cromatografia 

liquida o solvente, também denominado eluente ou fase móvel, acondicionado em 

um frasco apropriado, é impulsionado, ou aspirado, por uma bomba de alta pressão 

em direção a coluna. No caminho, a amostra é introduzida na fase móvel, por uma 

válvula de introdução de amostra (ou válvula de injeção) e arrastada para a coluna, 

na qual ocorre a separação. O efluente da coluna é direcionado para um detector, 

que acusa a presença dos analitos eluidos da mesma. O sinal gerado pelo detector 

é captado por um software apropriado, tratado no computador, e um cromatograma 

é gerado, mostrando a variação do sinal do detector em função do tempo de análise 

(DONG, 2006; SNYDER; KIRKLAND, 2009).  

As técnicas cromatográficas de análise estão entre as principais técnicas de 

separação, especialmente na análise de substancias presentes em matrizes 

complexas, tais como fluídos biológicos, produtos naturais, sedimento de rios e 

outras. Isto se deve principalmente, á sua capacidade de separação dos 

componentes presentes nas misturas em função da eficiência e do poder de 

resolução das colunas modernas (LANÇAS, 2009). Nas ultimas três décadas, 

ocorreu o desenvolvimento de vários detectores espectrofotométricos que operam 

em comprimento de onda variável e houve um aumento na utilização dos detectores 

eletroquímicos, por fluorescência e por fluorescência induzida por laser, bem como o 

acoplamento com o espectrômetro de massas (COLLINS, 2006). Onde apresentou 

uma mudança com o desenvolvimento de novas ferramentas que permitiram uma 

melhora no acoplamento entre cromatografia líquida e espectrometria de massas 

(LC-MS) (McMASTER, 2005). 

As fases estacionárias mais utilizadas na LC para separação de compostos 

orgânicos são do tipo fase reversa (RP, do inglês reversed phase), com base de 

sílica com grupos C18. Fases estacionárias com grupos C8 podem ser utilizadas 

para β-bloqueadores e antibióticos (tetraciclinas, penicilinas, sulfonamidas e 

macrolídeos) (PETROVIC et al., 2005, HERNANDEZ et al., 2007). 
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As fases móveis mais utilizadas na RP-LC são misturas de metanol: água 

(MeOH:H2O) ou acetonitrila:água (ACN:H2O) com ajuste da força cromatográfica e 

seletividade da fase móvel até se obter resolução, Rs, suficiente para que ocorra a 

separação de todos os picos cromatográficos no mínimo tempo de análise. A adição 

de modificadores, como ácido fórmico, acetato de amônio, amônia, etc., é realizada 

com o objetivo de favorecer o processo de ionização dos analitos através do ajuste 

de pH do meio, melhorando suas interações com a fase móvel e a fase estacionária. 

O controle do pH do meio também pode ser realizado através do uso de fases 

móveis tamponadas (PETROVIC et al., 2005; HERNANDEZ et al., 2007). 

3.4.3 Espectrometria de Massas (MS) 

 

A história da Espectrometria de Massas é geralmente considerada como 

havendo iniciada com os experimentos de J.J. Tomson sobre raios catódicos. Ao 

aplicar um campo elétrico no tubo, em 1897, observou uma deflexão do elétron 

dentro do mesmo, sendo esta considerada uma das primeiras determinações da 

razão m/z. Atualmente o vasto emprego da LC-MS/MS em química ambiental 

(PETROVIC et al., 2005) é devido ao fato de que a maioria dos métodos oficiais da 

USEPA utiliza esse modo de separação e detecção (BARCELÓ,1996), inclusive 

para alguns Poluentes Orgânicos Emergentes (POE)  já apresentam método oficial 

de referência estabelecido (RICHARDSON, 2007; EPA, 2011), devido aos bons 

limites de detecção, além da possibilidade de confirmação estrutural dos compostos 

analisados, combinada à robustez do método (JACOMINI et al., 2009). 

Em LC o modo de ionização por eletrospray ou eletronebulização é o mais 

utilizado na detecção com espectrômetro de massas por se tratar de uma forma de 

ionização mais versátil para analitos com polaridade mediana a muito polares e 

pouco voláteis, como é o caso da maioria dos fármacos, ou analitos termicamente 

instáveis, como alguns antibióticos, quando comparado com o modo de ionização 

química à pressão atmosférica (APCI, atmospheric pressure chemical ionization), 

que utiliza aquecimento na sonda na faixa de 300- 00oC para a dessorção térmica 

dos analitos (HERNANDEZ et al., 2007).   

De acordo com o Prof. J.B. Fenn, ganhador do Prêmio Nobel em Química no 

ano de 2002 pelo trabalho pioneiro no uso de eletrospray como fonte de ionização 

branda para espectrometria de massas, “a Espectrometria de Massas é a arte de 
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medir átomos e moléculas para determinar suas massas moleculares. Tal 

informação sobre a massa ou peso é muitas vezes suficiente, frequentemente 

necessária, e sempre útil na determinação da identidade de uma espécie. Para 

praticar esta arte, colocamos carga nas moléculas de interesse, isto é, os analitos, e 

então medimos como as trajetórias dos íons resultantes respondem, sob vácuo, a 

várias combinações de campos magnéticos. Claramente, a condição “sine qua non” 

deste método é a conversão de moléculas neutras de um analito em íons” 

(COMMON WEALTH UNIVERSITY, 2009). 

O espectrômetro de massas é um instrumento sofisticado constituído 

basicamente de três partes: a fonte de ionização, muitas vezes denominada 

interface, o analisador de massas e o detector de íons com aquisição 

/processamento de dados. Os componentes básicos de um espectrômetro de 

massas são mostrados na Figura 5. 

 

 

Figura 4. Componentes básicos de um espectrômetro de massas hifenizado com 
sistema LC (Adaptado de HARRIS, 2008). 

 

3.4.4 Fontes de ionização  

 

As fontes de ionização inicialmente investigadas para acoplamento LC-MS, 

foram baseadas na ionização eletrônica (EI) e na ionização química (CI) 

empregadas com sucesso no acoplamento GC-MS. Entretanto, devido as diferentes 

características existentes entre as fases móveis empregadas nas duas técnicas (GC 

e HPLC), este acoplamento mostrou-se inadequado para analise e compostos em 

baixas concentrações, além de não apresentarem robustez necessária. As fontes 

que mostraram melhor desempenho no acoplamento LC-MS produzem a ionização 
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atmosférica (API, Atmospheric Pressure Ionization) ao invés de vácuo com em EI e 

CI utilizadas em GC-MS. As formas de ionização mais utilizadas no momento no 

acoplamento LC-MS, as quais operam à pressão atmosférica são: Eletrospray (ESI, 

“Electrospray Ionization”) e Ionização Química à Pressão Atmosférica (APCI, 

“Atmospheric Pressure Chemical Ionization”) (LANÇAS, 2009). Sendo que o 

eletrospray é, de longe a forma de ionização mais empregada.  

3.4.4.1 Ionização pelo processo Eletrospray 

 

  A ionização pelo processo eletrospray permite a criação de íons na pressão 

atmosférica ao invés de vácuo. Neste processo, a amostra é dissolvida em um 

solvente, usualmente não polar, e pressurizada em um tubo capilar feito de aço inox, 

ao qual é aplicada uma voltagem tipicamente 3.000 e 5.000 V. Como resultado, o 

liquido emerge do capilar à pressão atmosférica, na forma de um aerossol. As 

gotículas formadas perdem sucessivamente o solvente (são dessolvatadas) e os 

íons fluem para o espectrômetro de massas induzidos pelos efeitos da eletrostática 

e pelo vácuo. Os detalhes de como efetivamente ocorre o processo de eletrospray 

ainda é motivo de discussão e controvérsia (LANÇAS, 2009). Os dois mecanismos 

mais aceitos para explicar o fenômeno são o proposto por Dole (DOLE et al.,1968), 

em 1968, também conhecido como mecanismo de resíduo de carga ou da fissão, e 

o proposto por IRIBARNE; THOMSON, 1976, conhecido como mecanismo da 

evaporação  do íon. De acordo com Dole, à medida que as gotículas evaporam, sua 

carga permanece inalterada. Ainda de acordo com este mecanismo, como a tensão 

superficial das gotículas é incapaz de se opor a forças repulsivas resultantes da 

carga imposta, estas “explodem” em inúmeras gotículas menores, denominadas” 

explosão coulômbica”. Este processo continua até que apenas um íon do analito 

permaneça; após a evaporação da ultima gotícula do solvente, forma-se um íon em 

fase gasosa. O mecanismo proposto por Iribarne e Tomson propõe que a partir da 

formação das gotículas, a força do campo elétrico na superfície destas é 

suficientemente elevada para removê-las da superfície, transferindo diretamente 

para fase gasosa energeticamente mais favorável para íons solvatados. E mais 

recentemente M. Cole propôs que os dois mecanismos podem operar 

simultaneamente (COLE, 2000). 
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No modo de ionização eletrospray, o efluente da coluna de cromatografia 

liquida entra na sonda do ESI com carga balanceada; quando a deixa, carrega uma 

carga iônica líquida. Para assegurar que a ESI seja um processo contínuo, a solução 

precisa compensar a carga por processos eletroquímicos nos quais uma superfície 

condutiva age como eletrodo, no qual ocorre a transferência de elétrons (Figura 6). 

O eletrospray pode ser operado no modo positivo ou negativo, dependendo da 

tensão aplicada. No modo positivo, as gotículas que saem do “spray” terão carga 

positiva e o eletrodo receberá os elétrons, ocorrendo um processo de oxidação, no 

modo negativo o oposto ocorrerá (LANÇAS, 2009). 

 

Figura 5. Os íons formados no processo Eletrospray são conduzidos para o 

contraprato pelo campo elétrico aplicado. (Figura adaptada de Andreas Dahlin 
mostrando o modo íon positivo) 

 

O sistema LC-MS/MS com fonte de ionização ESI permite uma análise rápida, 

precisa e sensível.  A fonte de ionização por eletrospray é uma fonte de baixa 

energia, geralmente não causa fragmentação de íons moleculares e, portanto, 

recomendado para compostos polares e termicamente instáveis, tais como os 

fármacos (McMASTER, 2005), bem como para compostos menos polares, tais como 

hormônios. 

A ESI foi usada na detecção de progestágenos, tais como levonorgestrel e 

noretindrona com sinal cerca de dez vezes melhor do que os obtidos com APCI, 

também foi relatada por ser o modo de ionização único capaz de detectar compostos 
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como estrógenos 17-etinilestradiol na faixa de ng mL-1 no modo negativo (KHETAN 

et al., 2007). 

 

3.4.4.2 Ionização Química à Pressão Atmosférica (Atmospheric Pressure Chemical 

Ionization, APCI). 

 

A introdução da Ionização Química à Pressão Atmosférica (APCI) é 

usualmente atribuída a Horning, o qual, em 1973, demonstrou o funcionamento 

deste modo com várias técnicas de introdução da amostra, incluindo LC (HORNING  

et al., 1973). 

Esta técnica de ionização tem sido utilizada principalmente na analise de 

moléculas apolares e mais voláteis, as quais não apresentam as características 

desejáveis para serem convertidas em íons na fase gasosa a partir de uma fase 

condensada- como um líquido em LC. Na técnica APCI os analitos provenientes da 

coluna de cromatografia líquida são introduzidos na sonda (usualmente um tubo 

capilar de vidro o qual é continuamente lavado com um gás denominado “make up” 

gás auxiliar, usualmente N2) cuja extremidade é circundada por um sistema de 

aquecimento e dentro da qual um gás adicional passa continuamente para volatizar 

a amostra e solvente (gás nebulizador). Próximo a sonda, é instalada uma agulha 

metálica, denominada de eletrodo de descarga tipo corona, que submetido a um 

potencial de alguns milhares de Volts, provocará o aparecimento denominado efeito 

corona. Este efeito ocorre quando um material condutor é submetido a um campo 

elétrico elevado, provocando uma descarga parcial e tendo como resultado uma 

ruptura elétrica da atmosfera circundante do condutor devido a ionização provocada 

pelo efeito corona (LANÇAS, 2009).    

3.4.5 Analisadores de Massas 

 

O efluente da coluna cromatográfica, após ser ionizado – geralmente à 

pressão atmosférica (API) por um dos processos descritos anteriormente (ESI, 

APCI) – é direcionado para o analisador de massas. Os analisadores de massas 

separam os íons de acordo com a relação existente entre suas massas e cargas, ou 

seja, a razão m/z. As características de construção e operação diferem de um 

analisador para outro, assim como seus benefícios e limitações. (LANÇAS, 2009). 
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Os analisadores mais comuns são: magnéticos e eletrostáticos, quadrupolos 

lineares, quadrupolos íon trap e tempo de voo (COLLINS et al., 2006). 

3.4.5.1 Analisador de massas do tipo quadrupolo 

 

O quadrupolo é o analisador de massas mais popular, devido, principalmente 

a sua simplicidade, preço relativamente baixo, boa linearidade em análises 

quantitativas, facilidade de ser entendido e operação (LANÇAS, 2009). Um 

analisador de massas é composto de quatro barras sólidas paralelas na direção do 

feixe de íons. As barras devem ter seção transversal hiperbólica, embora seja 

possível utilizar barras cilíndricas. Uma voltagem de corrente contínua e uma 

radiofrequência (RF) são aplicadas as barras, gerando um campo eletrostático 

oscilante na região entre as barras. Dependendo da razão da amplitude da RF e a 

voltagem CC, os íons adquirem uma oscilação nesse campo eletrostático. Íons com 

uma razão m/z incorreta (pequena ou grande demais) passam por uma oscilação 

instável. A amplitude da oscilação continua a aumentar ate que a partícula chega a 

uma das barras. Íons com a razão m/z correta passam por uma oscilação estável de 

amplitude constante e pelos eixos do quadrupolo com uma trajetória do tipo 

helicoidal. Esses íons não chegam às barras do quadrupolo, mas atravessam o 

analisador para chegar ao detector (DONALD, 2010).  

3.4.6 Efeito matriz em LC-ESI-MS/MS 

 

A cromatografia liquida acoplada ao detector de massas é um método 

altamente seletivo quando o modo de monitoramento de reações múltiplas é 

selecionado, onde apenas o sinal de interesse é registrado deixando de fora a 

informação sobre a ocorrência de todos os outros compostos. Porém isto dá a ilusão 

de que as outras substâncias que podem co-eluir com o analito não interfiram com 

os resultados. No entanto, os outros compostos - embora invisíveis no sinal LC-

MS/MS frequentemente interferem (KRUVE et al., 2008). 

A mudança de eficiência de ionização, na presença de outros compostos é 

chamada efeito de matriz. Efeito matriz foi primeiro descrito por KEBARLE e TANG 

(1993), que demonstraram que a resposta de uma base orgânica diminuiu à medida 

que a concentração de outras bases é aumentada. 
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O mecanismo exato de supressão de íons não é conhecido. Ainda que tenha 

sido encontrado que o efeito de matriz pode ser causado por material não volátil 

(KING et al., 2000) ou por compostos de atividade superficial (CECH; ENKE, 2000). 

Efeito de matriz também depende fortemente da natureza química da substância a 

ser analisada. Tem sido observado que a eficiência de ionização de compostos 

polares é mais influenciada por co-eluição, do que a ionização de compostos menos 

polares (TAYLOR, 2005). 

No entanto, o efeito de matriz (EM) causado por co-eluição de compostos 

durante a separação cromatográfica é a desvantagem comum de fonte ESI que 

pode levar a limites de detecção relativamente altos e a diminuição da 

reprodutibilidade (GÓMEZ et al., 2006). Portanto, a quantificação exata de produtos 

farmacêuticos em matrizes complexas, tais como a água dos rios e efluentes de 

esgoto requer procedimentos intensivos de limpeza e o uso de normas internas 

apropriadas. 

Alguns parâmetros instrumentais, por exemplo, fonte de ionização (APCI vs 

ESI) (KING et al., 2000)  modo de ionização (THURMAN et al., 2001) taxa de fluxo 

(KLOEPFER et al., 2005), também podem influenciar a extensão do efeito de matriz. 

Para minimizar a influência dos componentes da matriz na quantificação de 

compostos são utilizadas estratégias como limpeza dos extratos, também existem os 

procedimentos que promovem a compensação da ocorrência do efeito de matriz 

como a adição de padrão interno e curva analítica preparada pela dissolução dos 

padrões em extratos da matriz (SANCO, 2004; PINHO; SILVÉRIO, 2010). Portanto, 

a avaliação cuidadosa do efeito de matriz deve constituir uma parte integrante e 

importante da validação de um método LC-MS/MS, onde efeito de matriz deve ser 

avaliado usando nas análises extratos adicionados com analitos após a extração 

(MATUSZEWSKI et al., 2003). 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O desenvolvimento experimental do trabalho consistiu na validação de um 

método para determinar amitriptilina, enalapril, glibenclamida, haloperidol, 

metilparabeno e nimesulida em águas de abastecimento e de superfície.  
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Para otimização da extração por SPE utilizou-se um planejamento fatorial 

fracionado, sendo realizada uma triagem dos principais parâmetros e em uma 

segunda etapa, a otimização avaliando a influência do pH no solvente de eluição.  

Também foram otimizados os parâmetros de fragmentação dos compostos 

para serem analisados simultaneamente por LC-ESI-MS/MS. Para finalizar, a 

aplicabilidade da metodologia desenvolvida foi verificada analisando em amostras de 

água de superfície e de abastecimento coletadas de diferentes ETAs durantes três 

meses novembro de 2011 a janeiro de 2012 dos municípios de Rio Grande e Morro 

Redondo, RS. 

 O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Análises de Compostos 

Orgânicos e Metais (LACOM), da Escola de Química e Alimentos (EQA), na 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

 

 

4.1 SELEÇÃO DOS FÁRMACOS E PRODUTOS DE CUIDADO PESSOAL 

PARA O ESTUDO 

 

A etapa inicial do trabalho foi fazer um levantamento nas principais redes de 

farmácia e uma entrevista com o farmacêutico responsável do Hospital A do 

município de Rio Grande-RS (APÊNDICE A e B), investigando os fármacos mais 

consumidos. Também foi realizada uma pesquisa órgãos RENAME (Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais) e ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) para verificar o consumo destes produtos em nível nacional.   

A partir dos dados obtidos e conforme a disponibilidade de padrões analíticos 

no laboratório e de acordo com a instrumentação disponível, forma selecionados 5 

fármacos e um produto de cuidado pessoal. 

Os compostos selecionados são moléculas pertencentes a diferentes classes 

terapêuticas e químicas tais como: amitriptilina, enalapril, glibenclamida, haloperidol, 

metilparabeno e nimesulida. 

As características dos compostos apresentados abaixo (Tabela 2) foram 

obtidas no banco de dados DrugBank (2012), recurso que apresenta medicamentos 

de forma detalhada (ou seja, químico, farmacológico) com dados alvo da droga e 

Merck Index 12a Edição (2007). 
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Tabela 2. Propriedades físico-químicas dos PPCPs 

 
Compostos 

 

 
Grupo químico 

 
log Kow 

 
pka 

 
M  

 
amitriptilina 

 

 
dibenzocicloeptenos 

 
4,9 

 
 

 
9,4 

 
278,3 

 

enalapril fenilpropilaminas 

 

2,1 2,9 377,2 

glibenclamida sulfoniluréias 

 

4,7 5,3 494 

haloperidol 
 

butirofenona 

 

4,0 8,6 376 

metilparabeno 
 

fenólicos 

 
 

1,9 8,2  
151 

nimesulida metassulfonamidas        

 

2,5 6,5 307 

 

 

4.1.1 Amitriptilina 

 

 

 

 

Figura 6. Estrutura química amitriptilina 

 

 Classe terapêutica: Antidepressivo 

 Fórmula molecular: C20H23N 

 Número CAS: 50-48-6 

 Nome químico (IUPAC): dimetil({3-[(2Z)-triciclo[9.4.0.0{3,8}]pentadeca-

1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-ilideno]propil})amina 

 Nomes Comerciais: Amytril, Cloridrato de Amitriptilina, Elavil, Saroten 

 

Amitriptilina é indicada para o tratamento de ansiedade, transtorno bipolar e 

depressão como um antidepressivo tricíclico com amina terciária. É extremamente 
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sedativa e, portanto, o sono pode ser o primeiro benefício do tratamento. Este 

composto também exibe atividade anticolinérgica e efeitos cardiovasculares. Como 

com outros antidepressivos, várias semanas de tratamento podem ser necessárias 

para alcançar os benefícios clínicos da amitriptilina. Embora não seja uma indicação 

rotulada, a amitriptilina é amplamente utilizada no tratamento da dor crónica não 

oncológica (por exemplo, a neuralgia pós-herpética, fibromialgia). 

Toxicologia: LD50 = 350 mg kg-1 (em camundongos). Os sintomas da overdose 

incluem pressão sanguínea anormalmente baixa, confusão, convulsões, pupilas 

dilatadas e outros problemas oculares, distúrbios de concentração, sonolência, 

alucinações, função cardíaca prejudicada, batimentos cardíacos irregulares, 

diminuição da temperatura corporal, letargia e indiferença ou coma. 

 

4.1.2 Enalapril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classe terapêutica: Anti-hipertensivo, diurético 

 Fórmula molecular: C20H28N2O5 

 Número CAS: 75847-73-3 

 Nome químico (IUPAC): (2S)-1-[(2S)-2-{[(2R)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-

il]amino}propanoil]pirrolidina-2-óico 

 Nomes Comerciais: Maleato de enalapril, Angiopril, Vasopril, Maleapril, 

Eupressin e Eupressin H, Renitec, Renalapril, Enaprotec, Glioten 

 

Enalapril é indicado para o tratamento da hipertensão essencial ou 

renovascular e insuficiência cardíaca congestiva sintomática, é um pró-fármaco que 

Figura 7. Estrutura química enalapril 
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é rapidamente metabolizado por esterases hepáticas em enalaprilato após a 

administração oral.  

Toxicologia: Pode resultar em hipotensão acentuada e estupor. Efeitos 

adversos mais comuns incluem hipotensão, cefaléia, tontura e fadiga. 

 

 

4.1.3 Glibenclamida 

 

 

Figura 8. Estrutura química glibenclamida 

 

 Classe terapêutica: Anti-diabético, hipoglicemiante 

 Fórmula molecular: C23H28ClN3O5S 

 Número CAS: 10238-21-8 

 Nome químico (IUPAC): 5-cloro-N-[2-(4- 

{[(ciclohexilcarbamoil)amino]sulfonil}fenil)etil]-2-metoxibenzamida 

 Nomes Comerciais: Aglucil, Daonil, Diabeta, Euglucon, Glibenclamid 

 

 Indicado como adjuvante à dieta para baixar a glicose no sangue em doentes 

com diabetes mellitus não insulino-dependente (tipo II) cuja hiperglicemia não pode 

ser satisfatoriamente controlada apenas com dieta. A glibenclamida, é uma 

sulfoniluréia de segunda geração antidiabético, parece reduzir a glicemia de forma 

aguda, estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas, um efeito que depende do 

funcionamento de células beta das ilhotas pancreáticas. Com a administração 

crônica em pacientes diabéticos tipo II, a glicose no sangue abaixa o efeito persiste 

apesar de um declínio gradual na resposta secretória de insulina à droga. Efeitos 

extrapancreáticos podem estar envolvidos no mecanismo de ação das drogas orais 

hipoglicemiantes sulfonil-uréia. Além de sua glicose no sangue abaixar ações, 

glibenclamida produz uma leve diurese por aumento da depuração renal de água 

livre.  
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Toxicologia: Oral LD50: 3250 mg kg-1. Alterações sanguíneas, desconforto 

intestinal, diarréia, diminuição do nível de sódio no sangue, dor de barriga, icterícia, 

inflamação nos vasos sanguíneos (vasculite), hipoglicemia, náuseas, problemas 

hepáticos, prurido, vômitos. 

 

 

4.1.4 Haloperidol 

 

  

Figura 9. Estrutura química haloperidol 

 

 Classe terapêutica: Antipsicótico  

 Fórmula molecular: C21H23ClFNO2 

 Número CAS: 52-86-8 

 Nome químico (IUPAC): 4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxipiperidina-1-il]-1-(4-

fluorofenil)butan-1-ona  

 Nomes Comerciais: Aloperidin, Hadol, Buteridol 

 

É prescrito para o gerenciamento de transtornos psicóticos (esquizofrenia) e 

delírio, bem como para controlar os tiques e expressões vocais da síndrome de 

Tourette (síndrome de Gilles de la Tourette). Também é usado para o tratamento de 

graves problemas comportamentais em crianças com distúrbio de comportamento 

disrubtive ou TDAH (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade). Haloperidol 

tem sido usado na prevenção e no controle de náuseas e vômitos. Ele também 

exerce a atividade sedativa e antiemética. O medicamento tem ação em todos os 

níveis do sistema nervoso central, principalmente a nível subcortical, bem como em 

sistemas de múltiplos órgãos. Haloperidol tem fortes antiadrenérgica e mais fracos 

de atividade anticolinérgica periférica; ação de bloqueio ganglionar é relativamente 

leve. Também possui atividade anti-histamínica leve e antiserotonina. 

Toxicologia: LD50 = 165 mg kg-1 (rato, oral). Os sitomas incluem agitação, 

alterações sanguíneas, alucinação, ansiedade, aumento dos batimentos cardíacos, 
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aumento das mamas (em ambos os sexos), boca seca, cefaléias, confusão mental, 

convulsões, depressão, diarréia, dificuldades respiratórias. 

 

 

4.1.5 Metilparabeno  

                                       

 

 

 

 

                                    

 Classe terapêutica: Conservante 

 Fórmula molecular: C8H8O3 

 Número CAS: 99-76-3  

 Nome químico (IUPAC): 4- hidroxibenzoato de metila 

 Nomes Comerciais: Nipagim 

 

São os ésteres do ácido parahidroxibenzoico. O ácido parahidroxibenzoico é 

antimicrobiano, porém à medida que o pH aumenta, dissocia-se na forma (inativa) 

de sais. O pH mais alto, com ainda alguma atividade, é um pH de 8. Por isto, os 

parabenos são raramente usados em pH>6. Os íons de ferro podem causar essa 

dissociação em níveis de pH menores. As regulamentações da União Européia e do 

Brasil permitem o uso de no máximo 0,4% de cada parabeno e um máximo de 0,8% 

de parabeno total, no produto cosmético. No Japão é permitido no máximo 1% de 

parabeno total, para qualquer produto cosmético. Os parabenos incluem o 

metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, isopropilparabeno, 

isobutilparabeno e benzilparabeno. Os parabenos são na maioria ativos contra 

fungos. Apresentam atividade contra bactérias Gram positivas, mas são 

considerados fracos contra bactérias Gram negativas. A limitação no uso de 

parabenos está na quantidade que pode ser dissolvida na água. Os parabenos só 

funcionam em fase aquosa.  

 Os parabenos penetram o extrato córneo na inversa proporção do tamanho 

de suas cadeias. O metilparabeno e o etilparabeno tenham aumentado 

Figura 10. Estrutura química metilparabeno 
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significativamente as aberrações cromossômicas nos estudos conduzidos em 

células de ovário de hamsters. Produto em contato com a pele ou olhos pode causar 

irritação. 

 

4.1.6 Nimesulida                                           

                                 

 

 

 

 

Figura 11. Estrutura química nimesulida 

 

 Classe terapêutica: Antiinflamatório não esteroidal (AINEs) 

 Fórmula molecular: C13H12N2O5S 

 Número CAS: 51803-78-2 

 Nome químico (IUPAC): N-(4-nitro-2-fenoxyfenil)metanosulfonamida 

 Nomes Comerciais: Scaflam, Nisulid, Optaflan, Nimed, Nimelit, Aulin, 

Donulide, Jabasulide, Labesfal, Nimesulida 100 mg. 

 

 É uma droga relativamente nova, não-esteróidal antiinflamatória 

com propriedades analgésica e antipirética, que não induz ulceração gastrointestinal. 

Mostra uma boa tolerabilidade, com menor incidência de doenças gastrintestinais, é 

administrada atualmente no tratamento de diversas patologias diferentes. Sua 

aplicação é encontrada no tratamento da artrite reumatóide ou osteoartrite crônica, 

inflamação, deformações do sistema geniturinário, doenças otorrinolaringológicas, e 

odontostomatological na dor pós-operatória. Os AINEs compõem um grupo 

heterogêneo de compostos, que consiste de um ou mais anéis aromáticos ligados a 

um grupamento ácido funcional. São ácidos orgânicos fracos que atuam 

principalmente nos tecidos inflamados e se ligam, significativamente, à albumina 

plasmática. 

Toxicologia: Em estudos de toxicidade de dose repetida, a nimesulida 

apresentou essencialmente toxicidade hepática, renal e gastrointestinal, que podem 
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variar de dispepsia a sangramentos de estômago e duodeno, ativar doenças 

inflamatórias intestinais quiescentes e causar dano tecidual (como úlceras) no trato 

gastrointestinal, geralmente, após um longo período de uso. 

 

4.2  INSTRUMENTAÇÃO 

 

 Balança Analítica de precisão modelo FA 2104N. (Bioprecisa, São Paulo, 

Brasil); 

 Bomba de vácuo Tecnal TE-058 (Piracicaba, SP, Brasil); 

 Coluna analítica Luna C18 (10 x 2 mm, 2,5 µm); (Phenomenex, USA); 

 Coluna analítica Kinetex C18 (50 x 3 mm, 2,6 µm); (Phenomenex, USA); 

 Coluna analítica XTerra® MS C18 144 Å ( 50 x 3 mm, 3,5 µm) (Waters,  USA); 

 Cromatógrafo a líquido Alliance Separations modelo 2695 Waters, equipado 

com amostrador automático, bomba quaternária, sistema de desgaseificação, 

separador de massas, Micromass® Quatro Micro™ API Waters, com fonte API, 

utilizando o modo de ionização por Electrospray, sistema de aquisição de dados 

através do software Masslynx 4.0 Waters; 

 Estufa (temperatura 50 a 250 °C), (DeLe, RS, Brasil); 

 Micropipetadores automáticos com capacidade variável (100 – 1000 μL) 

(Labmate, Polônia); 

 pHmetro Hanna pH20 pH21 – (Brasil); 

 Sistema de filtração em membrana Phenomenex (USA); 

 Sistema de Purificação de água Milli-Q Direct-Q UV3® Millipore (Millipore, 

USA); 

 Sistema gerador de nitrogênio (Peak Scientifics, Instruments, Escócia). 

 Sistema manifold para SPE (Phenomenex, USA) para pré-concentração 

simultânea de até 12 amostras; 

 Ultrassom (banho) Quimis® modelo Q335D (Brasil); 

 

4.3 REAGENTES, SOLVENTES, ADSORVENTES E MATERIAIS 

 

 Ácido acético p.a. (Merck, Brasil); 

 Ácido fórmico p.a. (Merck, Brasil); 
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 Ácido fosfórico p.a. (Merck, Brasil); 

 Água destilada; 

 Água Ultrapura purificada em sistema Direct-Q UV3® Millipore (resistividade 

de 18,2 MΩ cm); 

 Cartucho para SPE Chroma Bond C18 500 mg/3 mL (45 µm, 60 Å) (Düran, 

Alemanha); 

 Cartucho para SPE Strata® X 200 mg/3 mL (33 µm, 85 Å) (Phenomenex, 

EUA); 

 Extran® neutro (Merck, Brasil); 

 Frascos de vidro (vial), capacidade para 1,5 mL; 

 Frascos de vidro âmbar, com capacidade para 30, 50, 100 e 1000 mL; 

 Gás argônio 5,0 (analítico) usado como gás de colisão no sistema LC-ESI-

MS/MS (White Martins, Brasil); 

 Membrana de acetato de celulose 0,45 µm de diâmetro de poro e 47 mm de 

diâmetro (Milipore, SP, Brasil) utilizadas para filtração das amostras de águas; 

 Membrana filtrante de nylon 0,45 μm de diâmetro de poro e 47 mm de 

diâmetro (Millipore, SP, Brasil) utilizadas no preparo da da fase móvel; 

 Metanol e acetonitrila grau HPLC (J.T.Baker, USA); 

 Padrões analíticos: amitriptilina 99%, enalapril 99%, glebenclamida 99%, 

haloperidol 99%, metilparabeno 99%, nimesulida 99% (Ministério da Saúde 

Farmacopeia Brasileira Fiocruz INQS). 

 Vidraria comum de rotina (balões volumétricos. pipetas volumétricas 

calibradas, copo de bequer, etc...). 

 

4.4 PREPARO DAS SOLUÇÕES ANALÍTICAS 

 

As soluções analíticas estoque, contendo 1000 mg L-1 de cada fármaco e 

produto de cuidado pessoal (amitriptilina, enalapril, glibenclamida, haloperidol, 

metilparabeno e nimesulida) foram preparadas de acordo com as recomendações da 

Farmacopeia Brasileira (2010), pela dissolução do padrão sólido em metanol grau 

HPLC, armazenado em frasco âmbar (tampa contendo batoque de PTFE)  e 

estocado a -18°C. A partir das soluções estoques de 1000 mg L-1 foram preparadas 

soluções estoques de concentrações de 100 mg L-1 , em metanol de cada principio 
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ativo. Foi preparada também uma solução trabalho da mistura dos seis analitos. 

Esta solução foi utilizada para preparar as diluições usadas para otimização do 

método, para obtenção da curva analítica e nos ensaios de recuperação. A solução 

trabalho foi preparada mensalmente, e as diluições foram preparadas diariamente. 

Para a otimização dos parâmetros de fragmentação, através da infusão no 

espectrômetro de massas (MS), foi preparada uma solução de 1,0 mg L-1 através da 

diluição da solução de 100 mg L-1. 

 

4.5  COLETA DAS AMOSTRAS       

 

Durante o ensaio de recuperação no sistema SPE utilizaram-se amostras de 

água de abastecimento coletadas diretamente da torneira do laboratório (LACOM-

FURG). 

Após a etapa de validação do método foram aplicados os procedimentos para 

analisar as amostras de água (superfície e de abastecimento).  

Procedimento experimental: Foi coletado 1L de cada amostra de água (de 

superfície e de abastecimento) em frascos de vidro âmbar. Os frascos com as 

amostras foram acondicionadas em caixas de isopor e transportadas para o 

LACOM. Imediatamente foram ajustados o pH de cada amostra para 3,0 com ácido 

fosfórico (1:1 v/v). Três porções de 250 mL foram submetidas ao procedimento de 

SPE, para a extração dos analitos em cartuchos poliméricos Strata-X (200 mg). Os 

extratos foram analisados no mesmo dia da amostragem. Na impossibilidade da 

realização da análise, os extratos foram mantidos nos cartuchos e envoltos em papel 

alumínio, armazenados no freezer a -18 ºC.  

 

4.6 DESCRIÇÃO DO LOCAL DE COLETA 

 

As amostragens foram realizadas na Estação de Tratamento de Água da 

CORSAN (água de abastecimento) e no manancial que é captada a água de 

superfície (canal de São Gonçalo) no município de Rio Grande - RS e na Estação de 

Tratamento de Água da CORSAN e no manancial que é captada a água de 

superfície (Arroio do Carvão) no município de Morro Redondo - RS (Figura 13), nos 

meses de novembro, dezembro de 2011 e janeiro de 2012. Coletavam-se duas 
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amostras distintas, uma de superfície, direto no canal de entrada da água para o 

tratamento, oriunda do Canal São Gonçalo e Arroio do Carvão; e a outra após a 

etapa de tratamento da água, na saída para o abastecimento à comunidade, 

conforme ilustrado na (Figuras 14 e 15). 

Área de estudo: Sobre os locais de coleta é importante destacar que o 

manancial Canal de Gonçalo que abastece o município de Rio Grande é uma via 

fluvial brasileira que faz a ligação entre a Lagoa Mirim e a Lagoa dos Patos, tendo 

uma extensão de 62 km. Seu principal afluente é o Rio Piratini. É considerado um 

canal e não um rio porque, ao contrário deste, as suas águas não correm 

naturalmente sempre na mesma direção, pois a direção da corrente depende do 

volume de água de cada uma das lagoas cuja ligação faz. Se o maior volume de 

água for da Lagoa Mirim, as águas correm em direção à Lagoa dos Patos e vice-

versa. 

O fluxo natural foi, no entanto, modificado pela Barragem do Centurião, 

construída em 1977 com o objetivo de impedir a intrusão das águas do mar para a 

Lagoa Mirim e, assim, garantir a fonte de água potável para as cidades de Rio 

Grande e Pelotas, bem como prevenir prejuízos às lavouras de arroz em torno da 

Lagoa Mirim, irrigação de 170 mil ha de arroz. 

Por esse motivo, as águas correm da Mirim para a Lagoa dos Patos em 70% 

do tempo, somente se invertendo o fluxo por causa de eventual estiagem 

(normalmente de novembro a maio). 

O município de Morro Redondo utiliza como manancial o Arroio do Carvão, 

uma barragem que faz o bombeamento de água, tem condições de atender 

plenamente a cidade, mesmo que venha a dobrar o número de moradores. Opera 

com 30% de sua capacidade, durante oito horas por dia. Atualmente, Morro 

Redondo destaca-se, em nível regional, pela produção e industrialização de frutas, 

especialmente do pêssego, importante também destacar a presença da Cooperativa 

Sul-Riograndense de Lacticínios Ltda., Abatedouro de Aves. 
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Figura 12.  Localização das regiões de estudo nos municípios de Rio Grande - RS e 

Morro Redondo- RS. 
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(A) Coleta da água de abastecimento público 
 

 

(B) Entrada da água do Canal São Gonçalo na ETA 

Figura 13. Locais de amostragem no município de Rio Grande - RS (A) coleta da 

água de abastecimento público e (B) entrada da água do Canal São Gonçalo na 
ETA. 
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(A) Coleta da água de abastecimento público 

 

 
 

(B) Entrada da água do Arroio do Carvão na ETA 

Figura 14. Locais de amostragem no município de Morro Redondo – RS (A) 
coleta da água de abastecimento público e (B) entrada da água do Arroio do 
Carvão na ETA. 

 

4.7 PROCEDIMENTO DE PREPARO DA AMOSTRA POR SPE 

4.8 Análise Estatística 

 

Para a análise estatística realizada por um planejamento experimental 

fracionado, considerando intervalo de confiança de 90%, foi utilizado o software 

Statistica 8,0, portátil. EUA Sede: StatSoft, Inc. Tulsa, OK, (2007). 

Os outros cálculos estatísticos, incluindo análise de variância (ANOVA), foram 

realizadas através dos programas GraphPad InStat (GraphPad InStat Software Inc, 

versão 3.00, 1997) software. Para as análises de ANOVA foi considerado um 

intervalo de confiança de 95% (p <0,05). As diferenças entre o grupo foram 

comparadas por uma análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey foi aplicado, 

individualmente para cada composto. 
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4.8.1 Triagem de variáveis dependentes na extração de PPCPs em água 

 

Antes de definir o procedimento experimental mais adequado, foi necessária 

uma análise profunda do processo, buscando-se levar em conta o maior número 

possível de variáveis que possam influenciar na metodologia na etapa de preparo de 

amostra, foram estudadas, as faixas de estudo de cada uma delas e as respostas de 

interesse. 

A estratégia de um planejamento experimental fracionado foi escolhida neste 

trabalho, onde primeiramente foi realizado um planejamento 2v
5-1 e 6 repetições no 

ponto central. Após a análise dos efeitos para as cinco variáveis, foi realizada uma 

segunda etapa avaliando a acidificação ou alcalinização do solvente de eluição. A 

Tabela 3 apresenta a matriz com os níveis e os valores correspondentes originais 

utilizados no planejamento 2v
5-1. 

Para extração e pré-concentração dos compostos em estudo foram testados 

dois tipos adsorventes, um constituído por C18 e o outro por material polimérico, 

volumes de amostra, volumes de eluição, pH da amostra e proporção  

metanol:acetonitrila como solvente para eluição.  
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Tabela 3. Valores codificados e reais utilizados para o planejamento experimental 

fracionado 2v
5-1.  

Testes 
Tipo de 

adsorvente 
Volume de 

amostra (mL) 
pH da 

amostra  
Solvente de eluição 
metanol: acetonitrila  

Volume de 
eluição 
(mL) 

1 -1 (C18) -1(250) -1 (3,0) -1 (1:0) +1(15) 

2 +1(polimérico) -1(250) -1(3,0)  -1(1:0)  -1(5) 

3 -1(C18)  +1(1000)  -1 (3,0) -1(1:0)  -1(5)  

4 +1 (polimérico) +1(1000) -1(3,0)  -1(1:0)  +1(15)  

5 -1 (C18) -1(250)  +1(10)  -1(1:0)  -1(5)  

6 +1(polimérico)  -1(250)  +1(10) -1(1:0)  +1(15)  

7 -1 (C18) +1(1000) +1(10)   -1(1:0)  +1(15)  

8 +1(polimérico) +1(1000)  +1(10)   -1(1:0)  -1(5)  

9 -1 (C18) -1(250)  -1(3,0)  +1(0:1)  -1(5)  

10 +1(polimérico)  -1(250)  -1(3,0) +1(0:1)  +1(15)  

11 -1 (C18) +1(1000) -1(3,0)  +1(0:1)  +1(15)  

12 +1(polimérico) +1(1000) -1(3,0)  +1(0:1)  -1(5)  

13 -1 (C18) -1(250)  +1(10)   +1(0:1)  +1(15)  

14 +1(polimérico)  -1(250)  +1(10)   +1(0:1)  -1(5)  

15 -1(C18)  +1(1000) +1(10)   +1(0:1)  -1(5)  

16 +1(polimérico)  +1(1000) +1(10)   +1(0:1)  +1(15)  

17 0(C18) 0(500)  0(6,0)  0(1:1)  0(10) 

18 0(C18)   0(500)  0(6,0)  0(1:1)  0(10) 

19 0(C18) 0(500)  0(6,0)  0(1:1)  0(10) 

20 0(polimérico)   0(500)  0(6,0) 0(1:1)  0(10) 

21 0( polimérico )   0(500)  0(6,0)  0(1:1)  0(10) 

22 0( polimérico )   0(500) 0(6,0)  0(1:1)  0(10) 
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4.9 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA CROMATOGRÁFICO LC-ESI-MS/MS 

  

4.9.1 Escolha da fase estacionária   

 

Cromatografia Liquida em Fase Reversa apresentam varias vantagens, tais 

como o uso de fases móveis menos tóxicas e de menor custo; facilidade de uso de 

eluição por gradiente, sendo empregadas na separação de solutos de diferentes 

polaridades, massas molares, e funcionalidades químicas (COLLINS et al., 2006).  

Diferentes fases estacionárias foram testadas durante a separação dos 

compostos:  

 Coluna analítica Luna C18 (10 x 2 mm, 2,5 µm); 

 Coluna analítica Kinetex C18 (50 x 3 mm, 2,6 µm); 

 Coluna analítica XTerra® MS C18 ( 50 x 3 mm, 3,5 µm); 

 

4.9.2 Preparo e escolha da fase móvel e modo de eluição 

 

Todos os solventes empregados na preparação da fase móvel (metanol, 

acetonitrila e água purificada em sistema Direct-Q UV3®) sempre foram filtrados à 

vácuo através de membranas de nylon 0,45 µm e desgaseificados por 30 minutos 

em banho de ultra-som a temperatura ambiente para serem usados no sistema 

cromatográfico. 

A fase móvel foi armazenada em frascos próprios para solventes, rotulados 

com informações a respeito da sua composição e pH. As soluções foram 

degaseificadas diariamente e a água ultrapura preparada diariamente. Para a 

definição da composição da fase móvel para a separação cromatográfica foram 

testadas misturas contendo diferentes proporções de diferentes solventes, utilizando 

metanol e água ultrapura pH 3,0.  

Modos de eluição isocrático e gradiente foram avaliados durante o 

desenvolvimento da separação cromatográfica.  
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4.9.3 Escolha da vazão da fase móvel  

 

A função da bomba é enviar um fluxo constante e reprodutível de fase móvel  

para a coluna, produzindo uma vazão que permita que as análises sejam realizadas 

em um tempo curto e a uma vazão constante para não interferir no sistema de 

detecção (COLLINS et al., 2006). A escolha da vazão da fase móvel foi baseada na 

separação cromatográfica das soluções padrões, testando vazões entre 0,1 e 0,4 

mL min-1. 

4.9.4 Acidificação da fase móvel  

 

Para o equipamento LC-ESI-MS/MS a fase móvel foi acidificada com 0,1% 

(v/v) de ácido fórmico utilizando diferentes proporções de MeOH e água. Após a 

definição da melhor proporção de MeOH e água, um outro teste foi realizado, sendo 

a fase móvel, neste teste acidificada com 0,1% (v/v) de ácido acético. Em sistemas 

de cromatografia líquida acoplada com detectores de massas é indicado o uso de 

ácidos orgânicos mais voláteis para evitar que estes cristalizem na interface. A 

acidificação também influencia na eficiência de ionização dos analitos a serem 

determinados (KUSTER et al., 2006). 

4.9.5 Condições do sistema de detecção  

 

As infusões diretas no Espectrômetro de Massas (MS) com solução analítica 

padrão de 1,0 mg L-1 de cada PPCPs estudados foram realizadas individualmente, 

para otimizar as melhores condições de fragmentação dos íons na análise por 

MS/MS. Para esta etapa foram variados os seguintes parâmetros: o modo de 

ionização da fonte eletrospray positivo ou eletrospray negativo; a voltagem do cone 

para selecionar o íon precursor; a energia de colisão para fragmentar o íon precursor 

e gerar íons produtos; a temperatura da fonte; a temperatura e a vazão do gás de 

dessolvatação para secagem do solvente; a voltagem do capilar. Essa etapa de 

otimização é determinante para selecionar os íons a serem monitorados para 

qualificação e quantificação dos compostos estudados. 
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4.10  VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 

Após a otimização do preparo de amostra e das condições de separação e 

determinação dos analitos, foi realizada a validação do método. Neste trabalho, os 

parâmetros utilizados para a validação do método foram: curva analítica, curva 

trabalho, linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, exatidão 

(recuperação), precisão (repetibilidade e precisão intermediária) (INMETRO, 2010), 

efeito matriz e eficiência do processo (MATUSZEWSKI et al., 2003).  

 

4.10.1 Curva analítica e linearidade 

 

A linearidade do instrumento foi avaliada pela construção de curvas analíticas 

através de padronização externa no solvente e por padronização externa no extrato 

branco da matriz, a faixa linear investigada variou entre 0,0001 – 1 µg L-1. Também 

foi construída a curva trabalho, em que as amostras de água foram fortificadas em 

cada nível com a solução padrão dos analitos, passando então pela etapa de 

preparo de amostra otimizada e em seguida analisada por LC-ESI-MS/MS. Esta 

curva é aplicada para avaliar a desempenho do método proposto e na validação do 

método (TSAI et al., 2009; WANG et al., 2010). 

De acordo com as características de cada composto e suas formas de 

ionização, as curvas analíticas responderam em diferentes faixas de concentração. 

Por isso, para construção das curvas analíticas foi preparada uma mistura da 

solução padrão contendo os seis compostos a partir do LOQ de cada composto. 

Essas curvas citadas acima foram feitas para avaliar a linearidade do método. 

Cada solução foi injetada três vezes e os dados de regressão linear foram obtidos 

com auxílio do “software” (Masslynx 4.0 Waters) do equipamento. A partir destes 

dados foi avaliado o coeficiente de correlação linear (r), obtendo assim a linearidade. 

Todas as amostras (água de abastecimento e superfície) foram analisadas 

sem a adição dos PPCPs (branco do procedimento), para verificar possíveis 

interferentes e/ ou a presença de PPCPs.  
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4.10.2  Limite de detecção e limite de quantificação 

 

A detectabilidade de um método analítico pode ser definida considerando-se o 

LOD e o LOQ.  

O limite de detecção do instrumento (LODi) e o limite de quantificação do  

instrumento (LOQi) para cada substância foi estimado a partir da relação sinal/ruído, 

considerando, respectivamente no mínimo 3 e 10 vezes a razão do sinal pela linha 

de base (ruído). 

Os limites instrumentais foram obtidos através de calibração externa no 

solvente, pelo preparo de soluções analíticas de diferentes concentrações em 

metanol. Os limites de detecção (LODm) e quantificação (LOQm) do método 

empregando SPE foram obtidos e confirmados experimentalmente pela fortificação 

de amostras nas concentrações equivalentes obtendo-se R % entre 65 e 120 % com 

RSD < 20 % (VARGA et al. 2011).    

4.10.3 Recuperação (exatidão) 

 

A exatidão foi calculada como a porcentagem de recuperação da quantidade 

conhecida do analito adicionado à amostra. A recuperação pode ser estimada pela 

análise de amostras fortificadas com quantidades conhecidas do analito, em pelo 

menos três níveis: baixo, médio e alto (ANVISA, 2003; INMETRO, 2010).   

 Portanto, para a quantificação dos compostos foi utilizada a área do padrão 

diluído com o extrato da matriz. Os cálculos foram feitos de acordo com a equação 

(1), onde é expressa em porcentagem de recuperação.   

               

       
       

  
                         (1)        

                                

                                                                                                                                                                         

Onde:  

C1 = concentração determinada após a fortificação 

C2 = concentração determinada na amostra não fortificada (branco) 

C3 = concentração esperada para o nível de fortificação 
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As amostras foram fortificadas com adição de pequenos volumes de uma 

solução trabalho contendo a mistura dos fármacos em estudo. A fortificação da 

amostra de água bem como todo o procedimento desenvolvido foi realizado em 

triplicata utilizando porções volumétricas de amostra para cada nível de fortificação 

para pré-concentrar por SPE. Cada nível fortificado foi injetado no sistema 

cromatográfico também em triplicata. 

4.10.4 Precisão 

 

A precisão corresponde ao grau de concordância de resultados de testes 

independentes obtidos sob condições estabelecidas e é expressa pela estimativa do 

desvio padrão (s) ou estimativa do desvio padrão relativo (RSD). 

A precisão dos métodos foi avaliada em função da repetibilidade (RSDr), e da 

precisão intermediária (RSDpi). Para o estudo da repetibilidade foi realizada a 

extração por SPE em diferentes níveis de fortificação, em triplicata, e cada nível foi 

injetado três vezes. A partir das nove determinações foi calculado o RSD (%). A 

precisão intermediária foi avaliada com seis e cinco determinações, e em diferentes 

dias. O valor numérico para avaliar a precisão, RSD (%), foi calculado através da 

equação (2). 

 

        
 

  
                     (2) 

 

Onde: 

s = estimativa do desvio padrão absoluto; 

Xm = média de uma série de medidas (replicatas). 

4.10.5 Efeito matriz 

 

A avaliação do efeito matriz foi realizada de acordo com MATUSZEWSKI, 

(2003), onde o método avalia quantitativamente os efeitos da matriz através da 

comparação da resposta de um analito em solução pura com a resposta do analito 

enriquecida em uma amostra de uma matriz em branco que foi realizado através do 

preparo da amostra. 

  Deste modo, os efeitos quantitativos sobre a supressão de íons ou 

enriquecimento apresentado pelos compostos na amostra pode ser medida 
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(MATUSZEWSKI et al., 2003). Para avaliar o efeito da matriz, três conjuntos de 

amostras foram construídos.  

1. Soluções preparadas através de diluições da solução padrão de trabalho 

no solvente (metanol); 

2. Soluções preparadas a partir de diluições da solução padrão de trabalho no 

extrato branco da matriz, extraído pelo método SPE (pós fortificação); 

3. Soluções obtidas a partir da extração das amostras de água fortificadas 

com a solução padrão de trabalho (pré fortificação).  

Comparações das áreas dos picos obtidos pelos conjuntos das soluções 1 e 2 

são indicativos de efeito de matriz (EM). Comparações das áreas obtidas pelos 

conjuntos das soluções 1 e 3 são indicativos de um efeito de matriz combinado com 

a potencial recuperação dos analitos (eficiência do processo (EP)). 

Desta forma as áreas dos picos obtidos no conjunto 1 são descritos como "A",  

no conjunto 2, "B" e  as áreas obtidas no conjunto 3 como "C", o EM, R e valores de 

EP pode ser calculado da seguinte forma: 

 

       
   

  
                                   (1) 

 

     
 

 
                                       (2) 

 

       
  

 
       

      

   
                 (3)  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 OTIMIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PREPARO DE AMOSTRA 

 

Através de um planejamento fatorial fracionado, cinco parâmetros principais 

foram avaliados, possibilitando uma triagem nesta primeira etapa de otimização. 

Após a escolha das condições ideais para extração foi realizada uma segunda 

etapa onde foi avaliado o efeito de alcalinização ou acidificação do solvente de 

eluição. 

5.1.1 Extração em fase sólida (SPE) – triagem das variáveis de extração 

 

O planejamento fatorial fracionado desse estudo foi utilizado como ferramenta 

com interesse em conhecer o comportamento de cada composto, frente aos 

principais parâmetros da técnica SPE que afetam na recuperação destes, s mesmos 

parâmetros mostraram efeitos diferentes para cada composto, a Tabela 3 apresenta 

os efeitos principais. 

Tabela 4. Efeitos das variáveis independentes na recuperação (%). 

Compostos Tipo de 

adsorvente 

 

Volume de 

amostra 

 

pH da 

amostra 

 

Solvente de eluição  

metanol: acetonitrila  

 

 

Volume 

de 

eluição 

 

amitriptilina 25 7 -3 -33 -1 

enalapril 17 24 -27 -45 -20 

glibenclamida 5 7 -19 -24 -11 

haloperidol 21 15 -19 -31 -11 

metilparabeno 39 -15 3 13 6 

nimesulida 12 -16 10 10 8 

* Os parâmetros em negrito são os estatisticamente significativos ao nível de 

90% de confiança. 

A recuperação para amitriptilina, composto apolar com características básicas 

(JASIN’SKA; STARCZENWSKA, 2003), foi significativamente afetada pelo tipo de 

adsorvente e a proporção de metanol no solvente eluição. Os resultados mostraram 

que a resposta em termos de recuperação foi afetada pela proporção do solvente 
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metanol com valores para (p=0,004535), tipo de adsorvente (p=0,024114). O 

aumento da proporção do solvente metanol (-1 a +1) leva a uma diminuição na 

recuperação de extração, 33%. Já o adsorvente polimérico mostrou um efeito 

positivo (25%) de recuperação de extração, confirmando o fato de que um 

adsorvente polimérico é adequado para compostos possuindo diferentes polaridades 

(CALDAS et al., 2011). 

O composto enalapril é um ácido, e sua resposta em termos de recuperação 

de extração foi afetada por todos os parâmetros investigados. Um aumento na 

recuperação de extração foi observado com o aumento do volume da amostra 

(p=0,003851) e utilizando o adsorvente polimérico (p=0,033536), ao passo que um 

pH mais elevado da amostra (p=0,001776), e a maior proporção de metanol 

(p=0,000014) e maior volume de solvente eluição (p=0,014021) levaram a uma 

redução na extração. GU et al., 2004 relatou em seu trabalho que  o enalapril sendo  

um composto ácido,  o valor do pH da amostra é um fator chave para a extração, 

sendo valor de pH ótimo para extração foi de 3,0. 

De acordo com as propriedades do composto glibenclamida, altamente apolar 

(GEORGITA et al., 2007) e um ácido fraco (pKa igual a 5,3) (NERY et al., 2008), os  

resultados mostraram que a resposta extração foi afetada pelo pH (p=0,048578),  e  

proporção do solvente de eluição (p = 0,017152) na passagem de nível -1 para +1 

reduzindo  a  eficiência de extração do composto.  

Os resultados obtidos para o composto haloperidol mostraram que a resposta 

em termos de recuperação foi afetada pelo pH ( p = 0,037428), proporção do 

solvente metanol (p = 0,002079) e tipo de adsorvente (p = 0,025594). Um 

incremento no pH  na passagem de nível -1 para +1 levou a uma redução na 

recuperação de haloperidol. Para proporção do solvente de metanol, foi verificado 

que a passagem de nível -1 para +1 levou a uma redução na recuperação, enquanto 

que para o tipo de adsorvente a maiores recuperações foram observadas utilizando 

o adsorvente polimérico. 

Metilparabeno tem pka 8,2, com características polares (PETRUCCI; 

CARDOSO, 2011), a extração foi afetada apenas pelo tipo de adsorvente, 

apresentando um aumento significativo (cerca de 40%) na recuperação de extração 

quando usando o adsorvente polimérico. Este efeito pode ter sido observado pelas 

características das fases poliméricas que possuem um balanço hidrofílico-lipofílico 
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equilibrado apropriado para extrair uma vasta gama de compostos polares e a 

polares (GONZÁLEZ-MARIÑO et al., 2009). 

Nimesulida é um ácido fraco (RUELA et al., 2009), e a eficiência de extração 

foi afetada pelo volume de amostra (p=0,009471), e pelo tipo de adsorvente (p = 

0,040154). O aumento no volume da amostra reduz a eficiência extração, enquanto 

o uso de adsorvente polimérico resultou em um aumento na recuperação do analito. 

 

 

 

Figura 15. Efeitos principais para tipos de adsorventes (C18 – polimérico). 

 

Na figura 16 são apresentados os resultados percentuais dos efeitos 

principais para os tipos de adsorventes, o adsorvente polimérico mostrou um efeito 

positivo para todos os compostos, o que está de acordo com outros estudos. SHAO 

(2009) que utiliza OASIS HLB, um adsorvente polimérico, que apresenta 

recuperações na faixa de 70-120%, porém apresenta um alto custo, inadequado 

para análises de rotina, no trabalho realizado por CARDOSO et al., (2011) utilizando 

o cartucho Strata-X como adsorvente polimérico,  tem uma superfície modificada 

com estireno e com um grupo pirrolidona, cujos mecanismos são retenção 

hidrofóbicas, ligações de hidrogênio e aromáticos, utilizado para extração de fase 

reversa de compostos ácidos, básicos, e neutros,  apresentou recuperações na faixa 

de 80 a 120% além de ter um custo mais adequado para analises de rotina. 
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Figura 16. Efeitos principais com o aumento de (250 a 1000 mL). 

 

 De acordo com a Figura 17, pode-se observado que o volume da amostra 

mostrou ser uma variável importante para todos os compostos, porém para o 

enalapril e nimesulida mostrou-se uma variável com efeitos significativos, que 

apresentaram respostas diferentes. Um efeito positivo na passagem de nível inferior 

para o nível posterior e para o composto com características ácidas e efeito negativo 

sobre o composto com características ácidas foi encontrado, no trabalho realizado 

por VARGA et al., (2011) analisa o fármaco enalapril utilizando como volume 500 mL 

de amostra. O volume de amostra na extração é outro fator muito importante, devido 

ao fato de que volumes maiores de amostra numa determinada massa de 

adsorvente pode saturar os sítios ativos do cartucho ou os analitos podem não ser 

retidos pelo adsorvente. Uma das formas de escolher o volume de amostra é através 

do volume de “breakthough”. Este é definido como sendo o volume máximo de 

amostra que pode ser percolado por um tubo de extração sem que ocorram perdas 

do analito de interesse (CARDOSO, 2010). 

Os volumes de amostras investigados na pré-concentração foram escolhidos 

baseados na revisão da literatura e quantidade de adsorvente contida no cartucho.  

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

R
e
c
u
p
e
ra

ç
ã
o
 (

%
) 



54 
 

 

 

Figura 17. Efeitos principais para o aumento de pH da amostra (3 a 10). 

Os resultados dos efeitos principais na avaliação do pH da amostra (Figura 18), 

apresentaram foram significativos para os compostos enalapril, glibenclamida e 

haloperidol, com redução de suas recuperações de 20%, este fato possivelmente 

pode estar relacionado com a estabilidade destes compostos, e com o ajuste do pH 

adequado, que favorece em uma melhor retenção no adsorvente (CALDAS, et al., 

2011). 

 

 

Figura 18. Efeitos principais para troca de solvente de eluição 
(metanol:acetonitrila). 

A avaliação dos efeitos principais do solvente de eluição metanol: acetonitrila 

é apresentada na Figura 19, onde o solvente mais adequado para o metanol, tendo 

um efeito negativo significativo para maioria dos compostos, quando utilizado 

acetonitrila. Outros estudos mostraram resultados semelhantes para compostos com 

polaridades semelhantes ao dos compostos em estudo (DAUGHTON; 

TERNES,1999; FENT et al., 2006; ELLIS, 2006; KOTCHEN et al .,2009). A escolha 
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do solvente de eluição é um parâmetro importante e está diretamente relacionada 

com a polaridade do analito. Em trabalho realizado por GRACIA-LOR et al., 2010 o 

metanol foi o solvente mais eficiente para a eluição de contaminantes polares.  

 

 

Figura 19. Efeitos principais para o aumento do volume de eluição (5 a 15 mL). 

 

Para o parâmetro que investiga o volume ótimo de solvente de eluição, uma 

resposta com um efeito negativo e significativo para todos os compostos foi 

verificada (Figura 20), quando foi realizada a passagem de nível (-1 para +1) para 

maioria dos compostos, sendo o volume menor o ideal para extração, obtendo assim 

um valor maior de pré-concentração.  

Após a triagem dos efeitos de cada variável na SPE, alguns parâmetros foram 

fixados, utilizando uma condição que mostrou melhores recuperações para a maioria 

dos compostos, utilizando o adsorvente polimérico, 250 mL de volume de amostra,  

pH 3 da amostra, solvente de eluição e o volume  mais adequado foi 5 mL metanol. 

  A escolha dos solventes de condicionamento foi definida na revisão da 

literatura e também dando importância às propriedades dos analitos em estudo.  

Em alguns estudos (KASPRZYK-HORDERN et al., 2008a; LOCATELLI et al., 

2010; WICK et al., 2010; WILLE et al., 2010; BAKER; KASPRZYK-HORDERN, 

2011), fizeram o uso de modificadores no solvente de eluição,  portanto, uma 

experiência para avaliar a influência da acidificação e alcalinização do solvente de 

eluição nas recuperações dos compostos foi realizada (Figura 21).  
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Os resultados foram submetidos ao teste ANOVA (Teste de Tukey) com o 

objetivo de estabelecer se existe diferença significativa entre os meios e os fatores 

que influenciam a variável dependente. 

Foram comparados três tratamentos, diferentes solventes de eluição, e 

investigados individualmente para cada composto: 5 mL de metanol com 5% de 

ácido fórmico, 5 mL de metanol com 5% de hidróxido de amônio e 5 mL de metanol.   

Na Figura 21 são apresentados os resultados de recuperação de cada 

composto, os resultados da análise de variância complementada pelo teste de 

Tukey, aplicados para avaliar a eficiência da extração, apontaram diferenças 

extremamente significativas entre os solventes utilizados, com valor de p<0,05, 

indicando que as extrações com metanol com 5% de ácido fórmico como solvente 

de eluição é o mais adequado para a extração para a maioria dos compostos, 

apenas o composto haloperidol não apresentou diferença significativa quando 

comparados os solventes metanol com 5% de hidróxido de amônio e metanol puro, 

este resultado confere com as características do composto investigado, tendo mais 

afinidade com solventes de pH mais alcalinos, com melhor eficiência na extração, no 

entanto, para extração simultânea de todos os compostos o solvente selecionando 

para eluição foi 5 mL de metanol com 5% de HCOOH. 

  

Figura 20. Recuperações (%) utilizando diferentes modificadores no solvente de 

eluição. As barras de erro representam os valores de RSD (%). Letras diferentes 
representam que as médias diferem significativamente entre os solventes para cada 
composto segundo Teste de Tukey (p<0,05).  
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5.1.2 Procedimento SPE otimizado  

 

No procedimento experimental otimizado para extração dos compostos em 

água o sistema foi condicionado com 3 mL de metanol, 3mL de água ultrapura e 3 

mL de água ultrapura acidificada (pH = 3,0 H3PO4  1:1 v/v), 250 mL da amostra de 

água acidificada (pH = 3,0 H3PO4  1:1 v/v) foram percoladas através do cartucho 

polimérico (Strata –X 200 mg/ 3 mL) com uma vazão de 3 mL min-1, na etapa de 

eluição foi utilizado 5 mL de metanol 5 % HCOOH, onde deste volume foi coletado 

uma alíquota de 1 mL para posterior determinação no LC-ESI-MS/MS (Figura 22).  

 

 

 

Figura 21. Sistema SPE para a extração e pré-concentração dos compostos. 
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5.2 CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS OTIMIZADAS PARA DETERMINAÇÃO 

DOS PPCPS POR LC-ESI-MS/MS 

 

5.2.1 Fase estacionária  

 

A separação cromatográfica foi efetuada com um MS ® XTerra C18 (50 x 3 

mm d.i 3,5 µm) (Waters coluna Milford, MA, Irlanda). 

5.2.2 Composição da fase móvel, vazão e modo de eluição  

 

 Os componentes da fase móvel são (A) água ultra-pura, com 0,1% de ácido 

fórmico, (B) de metanol puro, com eluição em modo de gradiente com um fluxo 

programado resultando num tempo de execução 10 min. O volume de injeção foi de 

10 µL. 

O uso de fase móvel acidificada é recomenda para a análise de alguns 

compostos, para isto, compostos voláteis como acetato de amônio, formiato de 

amônio ou ácido fórmico são preferido como aditivos da fase móvel (PETROVIĆ et 

al., 2005). Com esse objetivo o ácido fórmico foi adicionado na fase móvel para 

aumentar a ionização das moléculas que formam íons positivos, e, desse modo, 

melhorar a detecção destas espécies (QUEIROZ, 2001), para as espécies que 

ionizam no modo negativo foi investigado, onde o efeito do acido fórmico em suas 

ionizações não foi afetado.  

Os componentes da fase móvel são (A) água ultra-pura, com 0,1% de ácido 

fórmico, (B) de metanol puro, com eluição em modo de gradiente com um fluxo 

programado resultando num tempo de execução 10 min. O volume de injeção foi de 

10 µL. 

Resumidamente as melhores condições empregadas no sistema 

cromatográfico para determinação dos PPCPs estão na Tabela 5. 
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Tabela 5. Condições otimizadas para determinação dos PPCPs por LC-

MS/MS 

Parâmetros LC-MS/MS 

Coluna analítica X Terra ® MS C18 (50 x 3,0 mm, 3,5 µm) 

Fase móvel 
Metanol: água acidificada com 0,1% ácido 

fórmico (Gradiente) 

Vazão Vazão programada 

Fonte de ionização ESI (+) e ESI (-) 

Detector MS/MS 

 

5.2.3 Condições do sistema de detecção  

 

Foi empregada interface de ionização à pressão atmosférica com fonte por 

eletrospray, por ser ideal para moléculas polares e de massa molecular maior, e que 

apresentam também baixa estabilidade térmica (LANÇAS, 2009). Os compostos em 

estudo são moderadamente polares (log Kow entre 1,9 e 4,9). 

A otimização das condições de MS/MS, a escolha do modo de ionização, a 

identificação do precursor e íon produto, e seleção do cone e tensões de colisão, 

mais favoráveis para a análise dos analitos alvo, foram realizados com a infusão 

direta de cada solução padrão na concentração de 1 µg mL-1. A aquisição de dados 

e tratamento foram realizados por um software MassLynx, versão 4.1 (Micromass, 

Manchester, Reino Unido). Após a otimização da energia do cone de colisão do 

triplo quadrupolo, duas diferentes transições foram selecionadas para cada 

composto, uma para quantificação e outra de confirmação, e esses íons foram 

monitorados no modo de monitoramente de reações múltiplas (MRM). 

Os valores otimizados foram: tensão capilar, 4,5 kV; extrator de tensão, 2 V, 

temperatura da fonte, 100 º C, temperatura dessolvatação, 400 º C; multiplicador, 

650 V, e a faixa de varredura, 50 - 550 m/z. 

De acordo com a Tabela 4, dentre os seis compostos estudados, 4 mostraram 

ser melhor ionizados e fragmentados no modo positivo; amitriptilina, glibenclamida, 

enalapril e haloperidol, a molécula do composto torna-se íon através da adição de 

um próton de hidrogênio, dando origem ao íon molecular [M + H]+ e em outros 
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casos, pela adição de sódio [M+23]+  ou de um íon amônio [M+18]+. A adição de um 

próton ou de um íon amônio é resultado da fase móvel, e a adição de sódio é 

resultado de qualquer sódio na fase móvel, no padrão ou na amostra que está sendo 

analisada. Íons heterocíclicos (i.e., N e O), são comumente protonados 

(FERNÁNDEZ-ALBA, 2005), metilparabeno e nimesulida mostraram ionização mais 

eficiente no modo negativo no modo negativo, íons negativos são formados pela 

remoção de um próton da molécula ou mais raramente, pela adição de um elétron. 

Este processo é mais raro porque os íons formados são íons com elétrons 

desemparelhados, rapidamente reagem e são removidos antes de entrarem no 

espectrômetro de massas. Para a remoção de prótons é geralmente necessário 

haver um grupo ácido funcional, como uma carboxila (FERNANDEZ-ALBA, 2005). 

Os compostos foram analisados em um mesmo tempo de análise, sendo a 

interface eletrospray programada para mudar o modo de ionização, entre positivo e 

negativo, durante a análise cromatográfica. Os resultados para a otimização LC-ESI-

MS/MS são mostrados na Tabela 6 e um cromatograma MRM contendo a 

concentração de 25 vezes o LOQ de cada composto, contendo a fragmentação 

monitorada para quantificação e a de confirmação é mostrado na Figura 23. 
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Tabela 6. Resultados dos parâmetros otimizados para os compostos analisados por 

LC-ESI-MS/MS (Dwell time: 0,3 s) 

Compostos Transições 

(m/z) 

Energia de 

 Colisão (eV) 

Voltagem do  

Cone 

 (V) 

tR 

(min) 

amitriptilina 278.3 > 104.9 

278.3 > 233.3 

15 

15 

35 

35 

4,19 

enalapril 377.2 >117.1 

377.2 > 234.2 

58 

24 

45 

45 

3,96 

glibenclamida 494 > 169 

494 > 369 

38 

18 

30 

30 

4,94 

haloperidol 376,4 > 165 

376,4 >123 

25 

25 

35 

35 

3,96 

metilparabenoa 151 > 91.6 

151 > 135.9 

20 

15 

35 

35 

4,05 

nimesulidaa 307 > 229 

307.2 > 198.1 

20 

30 

33 

15 

4,57 

 afonte de ionização por eletrospray no modo negativo.  

Para cada analito foram selecionados dois fragmentos característicos, como 

apresentado na Tabela 6, sendo uma vantagem fornecida por um analisador de 

massas em série. O fragmento mais intenso (mais estável) foi escolhido para 

quantificação e o segundo fragmento, menos intenso, para confirmação do mesmo. 
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Figura 22. Cromatogramas obtido no modo MRM de uma solução analítica contendo 
a concentração de 25 vezes o LOQ de cada composto, contendo a fragmentação 
monitorada para quantificação e a de confirmação. 
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5.3 VALIDAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS  

 

5.3.1 Curva analítica e linearidade 

 

A linearidade do instrumento foi avaliada pela construção de curvas analíticas 

através de padronização externa no solvente e por padronização externa no extrato 

branco da matriz (Tabela 7).  

Tabela 7. Curvas analíticas dos PPCPs, por LC-ESI-MS/MS 

 

Compostos 

 

Curva analítica no solvente 

r 

 

Curva analítica na matriz 

R 

 

amitriptilina 

 

y = 649607x + 661 

0,9962  

 

y = 695545x + 9070,3 

0,9902 

 

enalapril 

 

y = 1.106x - 3977,1 

0,9985 

 

y = 2.106x + 3477 

0,9976 

 

glibeclamida 

 

y = 4.106x - 6710,9 

0,9966 

 

y = 5.106x + 18545 

0,992 

 

haloperidol 

 

y = 2.106x – 1542,9 

0,9916 

 

y = 3.106x + 4051 

0,9933 

 

metilparabeno 

 

 

 

y = 141203x -4746,6 

0,9885 

 

y = 116186x – 1894,5 

0,9913 

nimesulida y = 8.106+ 6608,4 

0,9875 

y = 3.106x – 4160,4 

0,9917 
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5.3.2 Limites de detecção e quantificação, curvas analíticas e linearidade 

 

Limites de detecção e limite de quantificação foram determinados a partir da 

construção da curva trabalho, onde se fortificou amostras de água potável passando 

pelo método SPE, como a quantidade mínima detectável de analito com uma 

relação sinal-ruído de 3 e 10, respectivamente. Os valores LOQs variaram no 

intervalo de 0,05 até 1,0 µg L-1. 

Para avaliação da linearidade, as curvas trabalho foram geradas utilizando 

análise de regressão linear apresentaram valores de r > 0,99. A faixa linear variou de 

0,25 -2,5 µg L-1 para amitriptilina, 0,2 -5,0 µg L-1 para o enalapril, 0,1-2,5 µg L-1 para 

a glibenclamida e haloperidol, 1,0 a 25 µg L-1 para metilparabeno e 0,05 - 0,5 µgL-1 

para nimesulida (Tabela 8).  

 

Tabela 8. LOD, LOQ e faixa linear.  

 
Compostos 

 
LOD  

(µg L-1) 

 
LOQ  

(µg L-1) 

 
Faixa linear 

método 
(μg L-1)  

 
Coeficiente de correlação 

(r) 

 

Amitriptilina 

 

0,07 

 

0,25 

 

0,25 – 2,5 

 

0,999 

Analapril 0,05 0,2 0,2 – 5,0 0,996 

Glibenclamida 0,02 0,1 0,1 – 2,5 0,999 

Haloperidol 0,02 0,1 0,1 – 2,5 0,996 

Metilparabeno 0,2 1,0 1,0 – 25 0,994 

Nimesulida 0,01 0,05 0,05 – 0,5 0,992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

5.3.3 Exatidão e precisão 

 

Para avaliar a exatidão e a precisão do método, as curvas preparadas no 

conjunto 3 como descrito no item 4.10.5, utilizadas para o cálculo das recuperações 

(R%) e o desvio padrão relativo (RSD). Cada nível de curva foi preparado em 

triplicata e os extratos foram injetados no sistema cromatográfico em triplicata (n=9). 

O método apresentou recuperações percentuais entre 65 e 120% conforme 

apresentado na Tabela 9, estes valores estão dentro dos limites recomendados pela 

literatura (VARGA et al., 2011). A precisão em termos de repetibilidade (RSDr) 

inferiores a 20%, demonstrando uma boa precisão uma vez que são aceitos valores 

de até 20% (RIBANI, et al., 2004). A precisão intermediaria foi avaliada no nível 

equivalente ao LOQ e 5 LOQ e 15 LOQ. 
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Tabela 9. Recuperações (R%), repetibilidade (RSDr) e precisão intermediaria 

(RSDpi) do método empregando SPE e LC-ESI-MS/MS para os compostos em 

amostras de água em diferentes níveis (n = 9) 

Compostos 
Nível de 

fortificação 
(µg L-1) 

R(%) RSDr (%) 
 

R(%) 
 

RSDpi (%) 

 

 

amitriptilina 

 
0,25 
0,5 
1,0 
1,5 
2,5 

 
78 

109 
90 
84 

102 

 
13 
11 
14 
18 
18 

 
 

117 
116 
118 

 
 

18 
14 
13 

      
enalapril 0,2 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
5,0 

95 
73 

108 
116 
107 
129 

14 
7 
5 
5 
5 
1 

 
82 
99 
104 

 
17 
11 
11 

      
glibenclamida 0,1 

0,25 
0,5 
1,0 
1,5 
2,5 

68 
113 
92 
79 
85 
95 

19 
15 
14 
13 
5 
5 

 
108 
93 
90 

 
8 
8 
5 

      
haloperidol 0,1 

0,25 
0,5 
1,0 
1,5 
2,5 

115 
108 
115 
107 
109 
120 

2 
9 
8 
1 
1 
8 

 
106 
118 
111 

 
11 
11 
11 

      
metilparabeno 1,0 

2,5 
5,0 

10,0 
15,0 
25,0 

65 
109 
79 

120 
113 
103 

14 
6 
9 

14 
19 
20 

 
119 
97 
99 

 
7 

16 
15 

      
nimesulida 0,05 

0,1 
0,2 
0,3 
0,5 

120 
116 
73 
78 
79 

10 
9 

19 
12 
10 

 
107 
83 
76 

 
17 
14 
8 
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5.3.4 Avaliação do efeito da matriz 

 

A comparação das equações das retas na matriz e no solvente, permite 

estimar-se a diferença de sensibilidade dos compostos quando na presença de co-

extrativos na matriz.  

Para os compostos amitriptilina, enalapril, glibenclamida e haloperidol, 

observou-se aumento do sinal possivelmente pela presença de componentes que 

são co-extraídos da matriz no processo de ionização. O fármaco nimesulida na 

comparação das curvas apresentou um sinal de supressão expressivo. Devido a 

isto, durante a avaliação da exatidão do método todos os cálculos foram efetuados 

com os padrões analíticos preparados no extrato da matriz, como forma de 

compensar o efeito matriz. Na Figura 25 são apresentadas a comparação entre as 

curvas analíticas, elucidando a presença do efeito matriz causado por aumento ou 

supressão de sinal. 

Através dos dados da construção das curvas analíticas, e análise das 

equações das retas no LC-ESI-MS/MS é possível concluir que o modelo de 

regressão linear é adequado para as determinações analíticas em estudo. Os 

coeficientes de correlação (r) foram maiores que 0,99, estando de acordo com as 

orientações da ANVISA e do INMETRO que recomendam r igual a 0,99 e acima de 

0,90. 
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Figura 23. Curvas do padrão no solvente e no extrato da matriz (µg L
-1

) para os compostos em estudos (   curva no solvente,    curva na matriz).
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5.3.5 Eficiência do processo (EP) 

 

O aumento de sinal provocado pelo efeito matriz ocasiona um aumento da 

eficiência do processo e a supressão de sinal pode causar baixa eficiência de 

processo, mesmo com elevadas recuperações (VARGA et al., 2010). Valores de EP 

próximos a 100%, geralmente indicam que as recuperações do método estão 

próximas a 100% e o efeito matriz é baixo. Diferenças entre EP% e recuperação 

indicam que deve ser utilizada a curva construída no extrato da matriz para a 

determinação das recuperações, pois o efeito de matriz é alto (KRUVE et al., 2008). 

A eficiência do processo é a característica de desempenho global do método.  

O EM muitas vezes apresenta valores pronunciadamente diferentes de 100% 

levando as grandes diferenças entre R% e PE. 

A eficiência do processo alta pode ser observada para a maioria dos 

compostos na (Tabela 10). Isto pode ser explicado devido ao efeito de matriz 

elevado que foi observado. EP perto de 100% não foi encontrada para os 

compostos, devido a que todos os compostos apresentarem efeito de matriz alto ou 

médio (KRUVE et al., 2008). Os resultados obtidos para 250 mL de amostras de 

água estão resumidos na Tabela 10. Comparando as eficiências de processo EP (%) 

pode ser visto que a aplicação de extração para apenas dois compostos apresenta 

valores menores do que 60%, enquanto que com os outros compostos 

apresentaram valores bem acima de 100%. 

Em alguns casos enriquecimento de sinal notável pode ser observado o 

aumento da eficiência do processo, por exemplo, no caso de amitriptilina, enalapril, 

haloperidol, glibenclamida. 

O composto nimesulida foi o que apresentou um resultado extremamente 

baixo (28%), indicando uma supressão acentuada de sinal causando assim baixa 

eficiência de processo.  

A eficiência do processo, EP, (VARGA et al., 2010), inclui tanto os efeitos de 

matriz como também a recuperação, e pode ser útil para monitorar estes dois 

parâmetros e também torna mais fácil escolher entre os procedimentos de extração. 
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Tabela 10. Efeito matriz (EM), as recuperações R (%) e eficiência do processo EP 

(%) para os compostos em três níveis de concentração. 

Compostos 
 

Nível de concentração 

 (µg L-1) 

EM (%) R (%) RSD (%) EP (%) 

amitriptilina 
 

0,25 

1,0 

2,5 

197  

178 

185 

117 

116 

118 

18 

14 

13 

231 

208 

218 

enalapril  0,2 

1,0 

3,0 

203 

195 

242 

82 

99 

104 

17 

11 

11 

166 

194 

251 

glibenclamida 0,1 

0,5 

1,5 

155 

201 

231 

108 

93 

90 

8 

8 

5 

167 

187 

207 

haloperidol 0,1 

0,5 

1,5 

191 

165 

205 

106 

118 

111 

11 

11 

11 

202 

194 

229 

metilparabeno 1,0 

5,0 

15 

51 

58 

56 

119 

97 

99 

7 

16 

15 

60 

56 

55 

nimesulida  0,05 

0,2 

0,5 

47 

33 

44 

107 

83 

76 

17 

14 

8 

50 

28 

33 
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5.4 APLICABILIDADE  

 

O método multiresíduo empregando SPE e LC-ESI-MS/MS, após a 

otimização e validação, foi aplicado com sucesso para verificar a presença de 

PPCPs em amostras coletadas de águas de superfície Canal de São Gonçalo e 

Arroio do Carvão, e de abastecimento coletadas na Estações de Tratamento de 

Água dos municípios, de Rio Grande, Morro Redondo. Uma região do sul do Brasil, 

que, nunca foi estudada para a análise dos PPCPs escolhidos.  

Dos seis PPCPs em estudo, foram detectados três compostos de diferentes 

classes, para o haloperidol foi detectado concentrações em torno do seu LOQ, 

enquanto para o metilparabeno e nimesulida na água de superfície coletada no 

município de Rio Grande, os níveis de concentrações encontrados foram de 7,6 a 

29,8 µg L-1 e 0,05 µg L-1 respectivamente.  

No município de Morro Redondo metilparabeno foi detectado na água de 

superfície e na água de abastecimento com concentrações em níveis que variaram 

entre o LOQ até 134 µg L-1.  

O conservante metilparabeno é um composto presente em vários produtos, 

cosméticos, de limpeza e até mesmo como excipientes de fármacos, hoje em dia, há 

uma tendência crescente para evitar o uso de parabenos por causa da evidência 

crescente de que eles são desreguladores endócrinos (PEDROUZO et al., 2011), 

sendo um contaminante investigado por alguns pesquisadores e estando presente 

em alguns recursos hídricos, KASPRZYK- HORDERN et al., 2008a e  detectou  

metilparabeno em um dos principais rios do Reino Unido em concentrações de 100 

ng L-1,   parabenos têm sido também encontrados em esgoto em níveis elevados. 

Por exemplo, autores têm relatado metilparabeno em águas influentes em níveis 

máximos de 3259 ng L-1, 4427 ng L-1 (SPARHAM et al., 2008;  GONZÁLEZ-MARIÑO 

et al., 2009).Concentrações em águas efluentes também foram encontradas com 

valores em torno de 1,5 ng L-1  (GONZÁLEZ-MARIÑO et al., 2009).  
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5.5 Avaliação do método proposto 

 

A Tabela 11 mostra a comparação entre o método SPE e LC-ESI-MS/MS 

proposto e os diferentes métodos empregados para determinação de PPCPs em 

água. 

 Como pode ser observado, é um método para determinação simultânea de 

compostos de diferentes classes químicas, fármacos e produto de cuidado pessoal, 

contemplando faixas de polaridades que variam entre 1,9 a 4,9, sendo assim a 

comparação entre os trabalhos que determinam multiresíduos apresenta algumas 

vantagens em relação ao o adsorvente utilizado, uma vez que o Strata-X 

confrontando ao valor de custo do Oasis (HLB ou MCX) apresenta uma diferença 

expressiva, significando o mais ideal para utilizar em análises de rotina sem perder 

para recuperações que estão dentro dos valores indicados 60 a 120%, no trabalho 

proposto também é utilizado um volume menor de amostra diminuindo o tempo de 

extração necessária para percolação, a etapa de clean-up não foi necessária 

reduzindo o volumes de solventes e tempo, referente a etapa de eluição ao  

comparar com os outros métodos foi observado que não houve necessidade de usar 

solventes mais tóxicos e maiores volumes. Em comparação com o método proposto 

por Sodré et al., (2010) não existe a necessidade da etapa de derivatização, há qual 

demanda de mais gastos e mais uma etapa aumentando o tempo de trabalho de 

análise. Os limites de quantificação encontrados no trabalho estão entre as faixas 

estudadas para maioria dos trabalhos desenvolvidos.  

O método SPE apresentado é simples e apresenta um baixo gasto de 

materiais e solventes. Além de poder ser empregado para amostras de água de 

superfície e abastecimento, sem ser necessária uma etapa de filtração ou clean-up.  
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Tabela 11.Comparação do método proposto com alguns dos principais métodos desenvolvidos para determinação de PPCPs em água. 

Método  Analitos Adsorvente Volume de 
amostra 

(mL) 

Condicionamento Clean-up Eluição LOQm 
(µg L

-1
) 

R% Referência 

 
SPE 

LC-MS/MS 
 

 
Fármacos 

 
Oasis HLB 

 (60 mg/ 3mL) 

 
250 mL  
(pH 3.0) 

 
3 mL MeOH  
3 mL H2O 

 
1 mL 5% 
MeOH aq  

 
2 mL MeOH 

 
0,0005 – 0,02 

 
60-96 

  
Chen et al., 

2008 
 

 
SPE 

GC-MS 

 
Multiresíduo 

 
Strata - X 

(500 mg/3 mL) 

 
3000  

 
4 mL acetona 
4 mL MeOH  
4 mL H2O 

  
1 mL de acetona  

1 mL de 
MeOHDerivatizar  

 
 

 
0,1 – 0,3 

 
44 -108 

 
Sodré et al., 

2010 

 
SPE 

LC-MS/MS 

 
Antibióticos 

  
2 cartuchos em 

série: 
Strata - X 

(500 mg/3 mL) 
Oasis HLB 

(500 mg/3 mL) 

 
1000  

(pH 2,4 
0,2g Na2 
EDTA) 

 
6 mLMeOH 
6 mL H2O 
6 mL H2O pH 2,4 

Strata- X foi 
removido 
cartucho 
HLB foi 

lavado com 
6 mL de 

H2O 
Seco  N2 

6 mL de metanol 
Seco N2 

ressuspendidos vol. 
final 

de 1,0 mL de ácido 
fórmico 0,1% em 90:10 

água-metanol 
proporção (v / v). 

 

 
0,0004 – 0,002 

 
17-104 

 
Locatelli et 
al., 2010 

 
SPE 

LC–ESI-
MS/MS 

 
Anti-

hipertensivos e 
antiulcera 

 
Oasis HLB  

(500 mg/ 6 mL) 

 
500 

(pH 10) 

 
5 mL  n-hexano 
5 mL acetona 
10 mL MEOH 
10 mL H2O pH 10 

 
5 mL  5% 
MEOH 2% 

NH4OH 

 
5 mL MEOH 

 
0,0001 – 0,01  

 
36-99 

 
Varga et al., 

2011 
 

 
SPE 

LC- MS/MS 

 
Multiresíduo 

 
Oasis MCX 

 

 
500   

 
 

 
2 mL de MeOH pH 
2,0 

 

 
2 mL de 

H2O pH 2,0 
 

3 mL MeOH 7% NH4OH 
Seco c/ N2 reconstituído 

0,3% CH3COOH/ 5% 
MeOH/H2O  

(500 µL) 

 
0,0005 – 0,15  

 
> 60 

 
Baker et al., 

2011 

 
SPE 

LC-APCI-
MS/MS 

 
Fármacos 

 
Strata - X 

(500 mg/3 mL) 
 

 
250 

 
6 mL MeOH 
6 mL H2O  

 
- 

 
4 mL MeOH 

 
0,16 – 1,6 

 
70-120 

Cardoso et 
al., 2011 

 
SPE 

LC-ESI-MS/MS 
 
 

 
Multiresíduo 

 
Strata - X 

(200 mg/ 3mL) 
 

 
250 

(pH 3,0) 

 
3 mL MeOH 
3 mL H2O 
3 mL H2O pH 3,0 

 

 
- 

 
5 mL MeOH com 5% 

HCOOH 

 
0,05 – 0,5 

 
65 -120 

 
Método 

proposto 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo permitem concluir que o método empregando 

SPE e LC-ESI-MS/MS para determinação dos PPCPs amitriptilina, enalapril, 

glibenclamida, haloperidol, metilparabeno e nimesulida em amostras de água de 

abastecimento e de superfície é eficiente, preciso e exato. 

O método SPE foi robusto e reprodutível para as matrizes de água de 

abastecimento e de superfície alcançando boas recuperações. 

Durante o desenvolvimento do método um planejamento fatorial fracionado foi 

aplicado, onde através de uma triagem foi possível avaliar a influência de cinco 

parâmetros-chave para melhor extração dos compostos em estudo. 

O adsorvente polimérico Strata-X (200 mg/ 3mL) foi escolhido para a extração 

dos compostos. O pH da amostra foi ajustado para 3,0 e a eluição foi realizada com 

5 mL de metanol com 5% de ácido fórmico.  

A determinação dos PPCPs por LC-ESI-MS/MS permitiu a realização de uma 

analise qualitativa, obtida a partir de fragmentos de massa característico de cada 

composto, e quantitativa, através do modo de aquisição MRM.  

As condições cromatográficas otimizadas para a determinação por LC-ESI-

MS/MS permitiram a identificação e quantificação dos PPCPs em estudo, em um 

tempo de analise de 10 min. 

As curvas analíticas apresentaram valores de r maiores que 0,99 para as 

faixas lineares que variaram entre 0,25-2,5 µg L-1 para amitriptilina, 0,2 -5,0 µg L-1 

para o enalapril, 0,1-2,5 µg L-1 para a glibenclamida e haloperidol, 1,0 a 25 µg L-1 

para metilparabeno e 0,05 - 0,5 µgL-1 para nimesulida. Os valores de recuperações 

para diferentes níveis de fortificação estiveram na faixa entre 65 a 120% com RSDs 

menores que 20%, dentro dos valores recomendados pela literatura da área. Os 

limites de detecção variaram de 0,01 a 0,2 µg L-1 e os limites de quantificação de 

0,05 a 1,0 µg L-1. 

O trabalho desenvolvido pode ser utilizado para monitoramento de PPCPs em 

águas de abastecimento e de superfície, uma vez que mostrou-se robusto para as 

matrizes avaliadas. No entanto, é importante que a quantificação seja executada 

sempre com os padrões analíticos preparados no extrato branco da matriz, pois, 

compostos da matriz afetaram a eficiência da ionização para todos os compostos 
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por LC-ESI-MS/MS, sendo feita a compensação deste efeito através de 

superposição da matriz, uma vez que foi observado supressão ou enriquecimento 

para os compostos estudados.  

Durante a aplicação da metodologia para análise dos PPCPs, em amostras 

coletadas de águas de superfície Canal de São Gonçalo e Arroio do Carvão, e de 

abastecimento coletadas na Estações de Tratamento de Água dos municípios, de 

Rio Grande, Morro Redondo, dos seis PPCPs em estudo, foram detectados três 

compostos de diferentes classes: haloperidol, metilparabeno e nimesulida na água 

de superfície coletada no município de Rio Grande, em concentrações encontradas 

µg L-1. No município de Morro Redondo metilparabeno foi detectado na água de 

superfície e na água de abastecimento com concentrações em concentrações que 

variaram entre o LOQ até 134 µg L-1.  

 Com os resultados obtidos nesse estudo comprova a ocorrência destes 

contaminantes nos recursos hídricos utilizados para o abastecimento destes 

municípios. E alerta para que estes dados contribuam para que as autoridades 

desenvolvam uma legislação específica para os fármacos e produtos de cuidado 

pessoal. 
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7 DESTINO DOS RESÍDUOS GERADOS 

 

Os resíduos do método SPE e os solventes utilizados durante o estudo foram 

coletados, separados em frascos rotulados e armazenados adequadamente 

aguardando procedimento a ser adotado pela instituição. Além disso, estão sendo 

desenvolvidos e otimizados no LACOM trabalhos com o objetivo de degradação dos 

resíduos de PPCPs gerados no laboratório. 
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Artigo 

Solid-phase extraction of pharmaceuticals and personal care products from in 

water samples with determination by LC-ESI-MS/MS 

 

Maria Angelis Kisner Silveira, Sergiane S. Caldas, Juliana R. Guilherme, Fabiane P. 

Costa, Bruno S. Guimarães, Maristela Cerqueira, Bruno M. Soares and Ednei G. 

Primel* 

Post-graduation Program in Technological and Environmental Chemistry, Escola de 

Química e Alimentos, Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Av Itália, km 8 

s/n, 96201-900 Rio Grande-RS, Brazil 

ABSTRACT  
 
The quality of water is an important indicative of the ability of a nation to reach the 
sustainable development. Currently, the industrialized nations are faced with a new 
problem - the contamination of water by emerging contaminants, including 
pharmaceuticals and personal care products. A method based on solid-phase 
extraction (SPE) and liquid chromatography with electrospray ionization source 
tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) was developed and validated for the 
determination of five pharmaceutical and personal care product being: nimesulide 
(anti-inflammatory), amitriptyline (antidepressant), enalapril (antihypertensive), 
glibenclamide (antidiabetic), haloperidol (antipsychotic) and methylparaben (a 
preservative) in water samples . During the study of the SPE, a 2v

5-1 fractional 
factorial design with six replicates at the central point was used as a tool for selection 
of the variables with more effect on the extraction efficiency of the analytes under 
study. The limits of detection ranged from 0.01 to 0.2 µg L-1 and quantification limits 
0.05 to 1.0 µg L-1. Good linearity was obtained with a correlation coefficient r> 0.99 
for all compounds. Recoveries ranged from 65 and 120% with relative standard 
deviation lower than 20%. For the effect matrix correction, the quantification was 
carried out with matrix matched calibration. The proposed method was used for the 
determination of residues of pharmaceuticals and personal care products in drinking 
and surface water. 
Keywords: solid-phase extraction, pharmaceuticals and personal care products, LC-
ESI-MS/MS 
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Apêncide A – Dados referentes ás entrevistas realizadas sobre os fármacos mais 

vendidos em cinco farmácias presentes na cidade de Rio Grande, RS em outubro de 

2010.  

Farmácia A 

Medicamentos controlados Composto ativo Estoque 

CARBOLITIUM 300mg 50cp 
EUROFARMA 

CARBOLITIUM 2 

CITALOPRAM 20mg 30cp GEN 
GERMED 

CITALOPRAM 21 

CLOMIPRAMINA 25mg 20cp GEN SEM CLOMIPRAMINA 7 
CLONAZEPAM 2mg 30cp GEN 
GERMED 

CLONAZEPAM  

CLOPIXOL 10mg 20cp LUNDBECK DICLORO 
ZUCLOPENTIXOL 

8 

DEPAKENE 500mg 50cp ABBOT AC.VALPROICO 3 
DIAZEPAN 20mg 30cp GEN GERMED DIAZEPAN 7 
DIAZEPAN 10mg 30cp GEN GERMED DIAZEPAN 2 
DIAZEPAN 5mg 30cp GEN GERMED DIAZEPAN 8 
ALPRAZOLAM 0,25mg 30cp GEN EMS ALPRAZOLAM 24 
ALPRAZOLAM 1mg 30cp GEN 
MEDLEY 

ALPRAZOLAM 1 

AMATO 100mg 60cp EUROFARMA TOPIRAMATO 4 
AMATO 500mg 60cp EUROFARMA TOPIRAMATO 2 
AMITRIPTILINA 25mg 30cp GEN EMS AMITRIPLTINA 3 
AMPLICTIL 25mg 20cp AVENTIS CLORPROMAZINA 9 
AMPLICTIL 100mg 20cp AVENTIS CLORPROMAZINA 9 
AMYTRIL 25mg 20cp CRISTALIA AMITRIPTILINA 4 
APRAZ 0,25mg 30cp MANTECORP 
LOG.D 

ALPRAZOLAM 2 

BROMAZEPAM 3mg 20 cp GEN 
MEDLEY 

BROMAZEPAM 4 

DIAZEPAN NQ 10mg 20cp 
NOVAQUIMICA             

DIAZEPAN 14 

DORMONID 7,5mg 20cp ROCHE MIDAZOLAM 0 
EQUILID 50mg 20cp AVENTIS SULPIRIDA 13 
EXODUS 10mg 30cp ACHE OXALATODE 

ESCITALOPRAM 
3 

FLUOXETINA 20mg 28cp FLUOX 
IGFARMA 

FLUOXETINA 10 
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Medicamentos controlados Composto ativo Estoque 

FRONTAL 0,5mg 30cp 
PFIZER 

ALPRAZOLAM 2 

FRONTAL 2mg 30cp PFIZER ALPRAZOLAM 4 
HALDOL 1mg 20cp JANSSEM HALOPERIDOL 8 
HALDOL 2mg GTS 30mL 
JANSSEM 

HALOPERIDOL 14 

HALDOL 5mg 20cp JANSSEM HALOPERIDOL 13 
LEXOTAN 3mg 20cp ROCHE BROMAZEPAM 5 
LEXOTAN 3mg 30cp ROCHE BROMAZEPAM 2 
LEXOTAN 6mg 30cp ROCHE BROMAZEPAM 8 
LIORAM 10mg 20cp 
MANTECORP LOG.D 

ZOLPIDEM 7 

LORAX 2mg 30cp WYETH LORAZEPAM 10 
LUDIOMIL 25mg 20cp 
NOVARTIS 

MAPROTILINA 1 

NEOZINE 100mg 20cp 
AVENTIS  

LEVOMEPRAZINA 23 

NIAR 5mg 30cp ABBOTT SELEGILINA 3 
OLCADIL 2mg 30cp 
NOVARTIS 

CLOXAZOLAM 8 

OLEPTAL 300mg 30cp 
TORRENT 

OXCARBAZEPINA 8 

PARACETAMOL+CODEÍNA 
12cp GEN EUROFARMA 

PARACETAMOL +CODEÍNA 47 

PAROXETINA 20mg 30cp 
GEN FARMA  

PAROXETINA 10 

PONDERA 25mg 20cp 
EUROFARMA 

PAROXETINA 5 

RESPIDON 1mg 20cp 
TORRENT 

RISPERIDONA 4 

RITALINA 10mg 20cp 
NOVARTIS 

METILFENIDATO 40 

RIVOTRIL 2mg 30cp ROCHE CLONAZEPAM 24 
RIVOTRIL 0,25mg 30cp 
ROCHE 

CLONAZEPAM 12 

ROHYDORM 2mg 20cp 
SIGMA PHARMA 

FLUNITRAZEPAM 4 

ROHYDORM 1mg 30cp 
SIGMA PHARMA 

FLUNITRAZEPAM 8 

SERENATA 50mg 30cp 
TORRENT  

SERTRALINA 1 

SEROQUEL 100mg 28cp 
ASTRA ZENECA 

QUETIAPINA 2 
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Farmácia B 

Medicamentos Classe 

Amitriptilina Antidepressivo 
Amoxicilina 500mg Antibiótico  
Amoxicilina suspensão Antibiótico 
Cefalexina 500mg Antibiótico 
Cefalexina suspensão Antibiótico 
Captopril 25mg Hipertensivo  
Hidroclorotiazida 25mg Antidiabético 
Metformina 850mg Antidiabético 
AAS Analgésico e antitérmico 
Prednisona Anti-inflamatório esteroide. 
Omeprazol Antiulceroso  
Enalapril Hipertensivo 
Mebendazol Anti-helmíntico 
Albendazol Anti-helmíntico 
Atenolol Hipertensivo 
Diclofenaco de sódio Analgésico e antiinflamatório  
Paracetamol Analgésico e antitérmico 
Sulfametazol Antibiótico 
Trimetroprima Antibiótico 
Fluoxetina Antidepressivo  

 

Farmácia C 

Medicamentos Classe 

Paracetamol Analgésico e antitérmico  
Ácido acetilsalicílico Analgésico e antitérmico 
Captopril Hipertensivo 
Atenolol Hipertensivo 
Enalapril Hipertensivo 
Metropolol Hipertensivo 
Lovastana Hipercolesterolemia 
Atrovastatina Hipercolesterolemia 
Metformina Antidiabético  
Glibencamida Antidiabético 
Omeprazol Antiulceroso 
Amoxicilina Antibiótico  
Tetraciclina Antibiótico 
Cefalexina Antibiótico 
Norfloxacino Antibiótico 
Bromazepam Ansiolítico  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipercolesterolemia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipercolesterolemia
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Farmácia D 

Medicamentos Classe 

Amoxicilina  Antibiótico 
Sulfametoxazol  Antibiótico 
Diclofenaco  Analgésico e antiinflamatório  
Paracetamol  Analgésico e antitérmico 
Dipirona  Analgésico e antitérmico 
Fluoxetina  Antidepressivo  
Diazepan  Antidepressivo 
Atenolol  Hipertensivo 
Captopril  Hipertensivo 
Enalapril  Hipertensivo 
Sinvastatina  Redutor de lipídios  
Omeprazol  Antiulceroso  
 

Farmácias E 

Medicamentos Classe 

Amitriptilina  Antidepressivo 
Amoxicilina  Antibiótico  
Azitromicina  Antibiótico 
Diclofenaco de sódio  Antiinflamatório  
Dipirona sódica  Analgésico e antitérmico 
Paracetamol   Analgésico e antitérmico 
Omeprazol  Antiulceroso  
Hidroclorotiazida  Hipertensivo/diurético 
Atenolol  Hipertensivo 
Enalapril  Hipertensivo 
AAS Analgésico e Antitérmico  
Albendazol  Anti-helmínticos  
Captopril  Hipertensivo 
Sulfametoxazol  Antibiótico 
Nimesulida  Analgésico e Antiinflamatório 
Miconazol  Antifúngico  
Buscopan  Analgésico  
Benegripe  Antiviral  
Biovicerim  Antimicrobiano  
Rivotril  Ansiolítico 
Alprazolam  Ansiolítico 
Citolopram  Antidepressivo  
Sibutramina  Inibidor de apetite  
Olcadil  Ansiolítico 
Fluoxetina  Antidepressivo 
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Apêncide B – Autorização para coleta de dados Hospital A 

Para: Diretor do Hospital A. 

    

Prezado Senhor, 

Com base nos objetivos do projeto da mestranda Maria Angelis Kisner 

Silveira, que tem como título “OTIMIZAÇÃO DE MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO 

DE PPCPs EM ÁGUA EMPREGANDO SPE E LC-ESI-MS/MS”, solicitamos que seja 

concedido uma entrevista com a farmacêutica responsável pelo hospital. 

Na entrevista a mestranda abordará as seguintes questões:  

1. Quais os compostos farmacêuticos mais empregados no Hospital A 

nos últimos meses? 

2. Qual o destino dado aos compostos que perderam o prazo de validade 

(vencidos)? Como é feito o descarte de medicamentos no Hospital Universitário? 

3. A rede de esgoto é interligada para tratamento? 

Cabe ressaltar que esta entrevista é de suma importância para que o projeto 

da mestranda em questão possa estar sendo continuado, trazendo assim benefícios 

para a cidade de Rio Grande. 
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Consumo médio de Medicamentos – (01/06/10 a 30/09/10). 

Hospital A. 

 

Medicamentos Und. Média mensal 

Abacavir, sulfato 351mg,CP CX 2,8 
Aciclovir 250mg,CP CP 56,0 
Acido acetil salicílico 100mg CP 627,8 
Alprazolam 0,25mg CP CP 38,5 
Amidotrizoato sódico + 
amidorizoato meglumina, 50mL 

FR 131,3 

Aminofilina 240mg/10Ml AM 103,0 
Amitriptilina 25mg CP 196,5 
Amoxicilina + acido clavulanico 
(500+125)mg 

CP 140,3 

Amoxicilina 500mg CP 23,3 
Ampicilina + sulfabactam 1,5g, 
amp 

AM 299,0 

Ampicilina + sulfabactam 3g,  FR 671,3 
Ampicilina EV + diluente c/ mL AMP 564,5 
Atenolol 25mg,cps CP 126,5 
Atracurium 25mg, amp. AM 413,3 
Betametasona,acetato e 
fosfato(3+3)MG 

AM  58,0 

Bicarbonato de sódio 8,4% amp 
10 mL 

AM  73,3 

Bisacodil 5mg,cps CP 101,3 
Bromazepan 3mg CP 141,8 
Brometo de ipratropio sol p/ inal  CP 132,5 

Bromoprida 10mg  CP  72,3 
Bupicaina hiperbarica 0,4% + 
glicose  

AM  189,3 

Captopril 25mg  CP 2.227,3 
Carbamazepina 200mg CP 124,0 
Carbonato de cálcio 500mg CP 66,3 
Cefalexina 500mg CP 96,0 
Cefalotina E.V.1g + diluente 5mL FR 1.596,3 
Cefazolina E.V.1g + diluente 5mL FR 107,0 
Cefoxitina E.V.1g +diluente 5mL FR 324,4 
Celecoxib 200mg CP 571,5 
Cilostazol 50mg CP 114,5 

           *CP: capsula; FR: frasco; CX: caixa e AM: ampola  
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Medicamentos Und. Média mensal 

Ciproloxacin 200mg.100 mL-1 FR 946,5 
Claritromicina 500mg CP 375,8 
Clindamicina 600mg e 300mg AM e CP 1.276,5 
Clonidina 0,15mg  CP 135,8 
Cloreto de potássio 10 % 10 mL AM  834,5 
Cloreto de potássio 600mg CP 219,0 
Cloreto de sódio 0,9% 20mL FR 2.577,5 
Codeína + paracetamol (30+500 
mg) 

CP 1.601,3 

Dexametasona 4mg.mL-1  FR 94,8 
Diazepan 10mg  CP 207,8 
Diclofenaco de sódio 50mg  CP 594,5 
Dimeticona gotas 75mg .mL-1 FR 219,8 
Dipirona 1g. 2mL-1 AM 2.300,5 
Domperidona 10mg CP 110,0 
Dopamina 50mg.10 mL-1 AM  235,0 
Enalapril 5mg e 10mg CP 738,6 
Epinefrina (Adrenalina) AM  228,3 
Espironolactona 25mg CP 122,3 
Fenitoina  CP 99,5 

Fentanila 0,05mg. mL-1  CP  428,5 
Fluconazol 100mg  CP 140,0 
Fluoxetina 20mg  CP 97,0 
Furosemida 40mg CP 366,5 
Gentamicina 80mg.2 mL-1 AM  509,5 
Glicose 50% 20ml AM  501,8 
Gluconato de cálcio 10% AM  130,5 
Haloperidol 5mg mL-1 AM  114,8 
Heparina subcutânea  AM  2.692,1 
Hidroclorotiazida 50mg CP 257,5 
Hidrocortizona ,succinato FA 
500mg 

FR 172,8 

       *CP: capsula; FR: frasco; CX: caixa e AM: ampola  
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Medicamentos Und. Média mensal 

Hioscina 20mg mL-1  AM  331,3 
Imipenen+cilastatina 500mg FR 571,8 
Isossorbida, mononitrato 20mg  CP 193,3 
Lactulose sol oral 10 mL FR 731,5 
Lidocaina 2% 20mL FR 192,0 
Losartan 50mg CP 75,3 
Meperidina 100mg.2 mL-1 AM  255,0 
Metformina 850mg CP 215,0 
Metilprednisolona 500mg + amp 
diluente 

FR 108,8 

Metoclopramida 10mg.2 mL-1 AM 952,3 
Metonidrazol 250mg  CP 272,8 
Metonidrazol 500mg FR 620,3 
Midazolan 5mg mL-1 AM  742,5 
Morfina 0,2 mg mL-1 AM 83,8 
Morfina 10mg mL-1 AM  690,0 
Neostigmina 0,5mg mL-1 FR 140,8 
Nifedipina 10mg CP 144,0 
Norepinefrina 8mg AM  215,3 
Norfloxacin 400mg CP 79,0 

Ocitocina AM   2.769,0 
Omeprazol 20mg  CP  1.784,8 
Oxacilina 500mg+diluente 3mL FR 264,0 
Paracetamol 750mg CP 2.057,1 
Penicilina G.Cristalina  com 
diluente  

FR 135,5 

Pirimetamina 25mg CP 294,8 
Pravastatina  CP 261,8 
Prednisona 20mg CP 414,5 
Prometazina 50mg mL-12 AM  113,8 
Propatilnitrato 10mg CP 91,0 
Propiltiuracil 100mg CP 89,0 

               *CP: capsula; FR: frasco; CX: caixa e AM: ampola  
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Medicamentos Und. Média mensal 

Propofol 100mg mL-1 (1%) AM  102,5 
Propranolol 40mg CP 215,5 
Ranitidina 50mg AM  217,3 
RIFA150+ISO75+PIRA400+ETA275mg CP 145,5 
Sulfadiazina  500mg CP 238,5 
Sulfametoxazol+trimetoprima 
(400+80)MG 

CP 351,0 

Sulfato de efedrina 50mg mL-1 AM  171,3 
Sulfato ferroso 60mg CP 543,3 
Tenoxicam 20mg AM  1.355,4 
Terbutalina 0,5mg AM 187,8 
Topiramato 25mg CP 126,8 
Tramadol 100mg AMP 789,5 
Trimetoprim 350mg  CP 37,3 
Valproato de sódio 250mg  CP 210,0 
Vancomicina 500mg FR 360,0 
Fitomenadiona  AM  106,3 
Vitaminas do complexo B1+B6+B12 
DRG ou CP 

CP 389,0 

             *CP: capsula; FR: frasco; CX: caixa e AM: ampola  

2. Qual o destino dado aos compostos que saíram do prazo de validade? 

Como é feito o descarte de medicamentos no Hospital Universitário? 

 

Os destinos dados aos fármacos com validades vencidas são recolhidos em 

descartados em bombonas de plásticos, onde uma vez por mês é feito uma coleta 

pela empresa RTM Ambiental Resíduos Especiais. O mesmo destino ocorre para o 

lixo hospitalar do descarpack. 

 

3.   A rede de esgoto é interligada para tratamento? 

 

A rede de esgoto é interligada com a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

da Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN há cinco anos, antes o 

esgoto era despejado através de um duto que era escoado para a Lagoa Saco da 

Mangueira localizada no centro da cidade. 


