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Introdução

A manutenção da disponibilidade de água doce de boa qualidade para utilizações nas

mais diversas atividades humanas é um dos principais problemas a ser resolvido pela

sociedade neste século1. Um dos principais efeitos do impacto humano sobre ambientes

aquáticos é a contaminação, provocada principalmente pela entrada de efluentes domésticos,

industriais e agrícolas. Como potenciais contaminantes de recursos hídricos os produtos

farmacêuticos, cosméticos, de higiene pessoal (PPCPs, do inglês Pharmaceuticals and

Personal Care Products) têm ganhado destaque em estudos relacionado ao tema. Alguns

grupos de fármacos merecem uma atenção especial, são os antibióticos, devido ao potencial

de desenvolvimento de bactérias resistentes no meio ambiente e por serem utilizados em

grandes quantidades, tanto na medicina humana quanto na veterinária 3.

Objetivos

O objetivo deste trabalho foi otimizar um método analítico para a separação de

antibióticos, por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detecção por Arranjo de Diodos

(HPLC-DAD).

Metodologia
Foi realizada a seleção dos antibióticos, para isso, foi realizado um levantamento

através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para verificar os compostos mais

utilizados. Logo após, verificou-se na literatura através de artigos científicos atuais, os

compostos que podem serem determinados por cromatografia líquida e que apresentem os

requisitos para detecção com o detector de arranjo de diodos.

Para a determinação dos antibióticos  foi utilizado um cromatógrafo líquido acoplado a

um detector por arranjo de diodos. Os parâmetros cromatográficos avaliados foram coluna

analítica, composição da fase móvel e modo de eluição.

Resultados e Discussão

Inicialmente, foi feita a otimização da separação da mistura dos padrões dos três

fármacos estudados: amoxicilina, ampicilina e cefalexina (Tabela 1).

Tabela 1. Antibióticos selecionados:
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Composto Estrutura Kow pka

Amoxicilina

0,87 2,0

Ampicilina

1,35 2,0

Cefalexina

-1,39 2,5

Na primeira etapa, foram injetadas separadamente cada uma das soluções padrão, a

fim de se observar o tempo de retenção e o espectro de absorção de cada composto.

Posteriormente, foi injetada a mistura dos padrões, e através do espectro de cada um foi

possível identificá-los. A coluna analítica que apresentou melhor resolução para os compostos

em estudo foi Thermo Scientific – BDS Hipersil C18 (250 x 4,6 mm x 5 μm). A fase móvel

composta por acetonitrila e água purificada acidificada apresentou melhor eficiência de

separação, com modo de eluição isocrático. Na Tabela 2, são apresentados o tempo de

análise, a vazão empregada , assim como as proporções de cada componente da fase móvel ,

e na Figura 1, é apresentado o cromatograma da separação da mistura dos três fármacos, com

o espectro de absorbância de cada composto.

Tabela 2: Modo Isocrático selecionado para separação.

Tempo
(min)

Vazão
(mL/min)

% ACN % H2O pH 3,0

13 1,0 20 80
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Figura 1: Espectros e cromatograma dos antibióticos selecionados.

Considerações Finais

Estabelecidas as condições de separação, o próximo passo será a determinação dos
Limites de Detecção e Quantificação do instrumento. A partir dos resultados obtidos,
verificaremos se o método é apropriado para a separação e quantificação dos antibióticos em
estudo. Posteriormente será aplicado para a determinação de dos antibióticos em águas de
abastecimento.
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