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Introdução/Objetivos
O constante progresso da medicina faz com que novas drogas sejam disponibilizadas no
mercado para o tratamento de animais e humanos. Os produtos farmacêuticos representam
mais de 4.000 moléculas em 10.000 especialidades diferentes.1

Esses compostos são classificados como poluentes emergentes. Um grande número de
compostos farmacêuticos de diferentes classes são consumidos anualmente em todo o mundo.
Após a administração, estes compostos são parcialmente metabolizados e excretados na urina
e fezes, e, posteriormente, entram nas estações de tratamento de esgoto (ETEs). 2

O objetivo do trabalho foi otimizar um método empregando Extração em Fase Sólida (SPE) e
LC-ESI-MS/MS para determinação de fármacos em amostras de água destinadas ao consumo
humano no municipio de Rio Grande no estado do Rio Grande do Sul.

Metodologia
O procedimento para SPE foi realizado com a pré-concentração de 250 mL de amostra de
água fortificada usando cartuchos de SPE com adsorvente polimérico. A eluição dos analitos
retidos no sorvente polimérico foi feita com 4 mL de metanol. As amostras foram fortificadas em
3 níveis (16, 40 e 80 ng L-1). O método foi validado avaliando-se curva analítica e linearidade,
limite de quantificação (LOQ), exatidão (recuperação) e precisão (repetibilidade e precisão
intermediaria). As curvas analíticas foram construídas em cinco níveis de concentração.

Resultados e Discussão
Para determinação dos fármacos por LC-ESI-MS/MS, as melhores condições cromatográficas
foram utilizando coluna Waters X Terra C18 (3,0 x 50 mm, 3,5 μm), fase móvel composta por
Metanol: Água ultrapura acidificada com 0,1% ácido fórmico (70:30, v/v). A quantificação dos
compostos foi realizada com auxílio de calibração externa empregando-se misturas de
soluções analíticas padrões. A Tabela 1 apresenta as condições de aquisição no modo MRM
para os fármacos estudados
Tabela 1. Fármacos determinados por LC-ESI-MS/MS no modo positivo, razão massa/carga
(m/z), energia de colisão (EC), voltagem do cone (VC) e tempo de retenção (tR).

Fármaco Transições
(m/z)

EC
(eV)

VC
(V)

tR
(min)

Cafeína
195> 123

195>138

60

60

25

25
1,57

Sulfametoxazol
254>108

254>92

15

15

25

30
1,49

Atenolol
267,4>145,1

267,4>190

27

25

35

25
1,00

Diclofenaco
296>214

296>250

30

15

30

30
4,98

Fluoxetina
310,4>148,1

310,4>44

9,0

10

30

20
1,14
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A linearidade do método foi avaliada na faixa de 0, 001 até 1,0 mg L-1 e os coeficientes de
determinação (r2) para os composto foram superiores a 0,99. Os limites de quantificação e
detecção respectivamente para o método foram 16 e 5,3 ng L-1. E as recuperações ficaram na
faixa de 80 a 120%.

Conclusão:
O método empregando SPE, e LC-ESI-MS/MS foi adequado para a extração e pré-
concentração dos fármacos cafeína, sulfametoxazol, atenolol, diclofenaco, fluoxetina em
amostras de água, permitindo a determinação destes compostos em níves de ng L-1.
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