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RESUMO 

Os fármacos constituem o grupo de contaminantes emergentes que vem recebendo a atenção 

nos últimos anos, sendo os efluentes hospitalares a fonte predominante de introdução desses 

no ambiente. A principal preocupação relacionada à presença desses compostos no meio 

ambiente é devido ao desenvolvimento de resistência bacteriana. Os antibióticos se destacam 

por causa do seu uso intensivo, podendo-se enfatizar os que combatem à Tuberculose 

considerada um dos maiores problemas de saúde mundial. Diante dessa conjuntura, foi 

proposto desenvolver e validar uma metodologia de cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas em tandem com ionização por eletrospray, para a análise de 

fármacos anti-tuberculose via injeção direta em amostras de efluente hospitalar. O método 

desenvolvido cumpriu com todos os parâmetros de validação exigidos.  A Robustez do 

método foi avaliada através do teste de Youden, que permitiu determinar que a melhor 

condição cromatográfica foi a que utiliza a vazão da fase móvel de 0,150 mL min-1, 

temperatura da coluna de 25°C, sem acidificação da amostra e utilizando a coluna Acclain 

Polar Advanced (C16). O método apresentou boa linearidade na faixa de trabalho de 0,1 a 100 

µg L-1 com valores de R2 superiores 0,9632 para os quatro fármacos. O método demonstrou-se 

sensível, preciso, robusto e com recuperações em conformidade com o estabelecido pelo 

INMETRO, superiores a 80%. Os LDs e os LQs foram respectivamente de 0,028 e 0,057 µg 

L-1 para a Pirazinamida, de 0,094 e 0,176 µg L-1 para a Isoniazida, de 0,416 e 0,833 µg L-1 

para a Rifampicina e de 0,263 e 0,519 µg L-1 para o Etambutol. Em relação as amostras de 

Efluente Hospitalar, não foi detectado Etambutol em nenhuma das amostras, enquanto a 

Isoniazida foi determinada em todas as amostras, nas concentrações entre 3,25 e 23,09 µg L-1. 

Portanto, pode-se concluir que o método desenvolvido pode ser aplicado para a determinação 

desses compostos farmacêuticos com alta precisão e sensibilidade. 

 

 

Palavras-chave: Efluente Hospitalar, Isoniazida, Rifampicina, Etambutol, Pirazinamida, LC-MS/MS 
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ABSTRACT 

Drugs are the group of emerging contaminants that have been receiving attention in recent 

years, with hospital effluents being the predominant source of introduction into the 

environment. The main concern related to the presence of these compounds in the 

environment is due to the development of bacterial resistance. The antibiotics stand out 

because of their intensive use, and it can be emphasized those that fight Tuberculosis 

considered one of the biggest problems of health worldwide. In view of this conjuncture, it 

was proposed to develop and validate a liquid chromatography metodology coupled to tandem 

mass spectrometry with electrospray ionization for the analysis of anti-tuberculosis drugs via 

direct injection in hospital effluent samples. The developed method complied with all required 

validation parameters. The method robustness was evaluated through the Youden test, which 

allowed to determine that the best chromatographic condition was the one using mobile phase 

flow of 0.150 mL min-1, column temperature of 25°C, without sample acidification and using 

Acclain Polar Advanced (C16). The method presented good linearity in the working range of 

0.1 to 100 μg L-1 with R2 values higher than 0.9632 for the four drugs. The method was 

shown to be sensitive, accurate, robust and with recoveries in accordance with INMETRO, 

above 80%. LDs and LQs were respectively 0.028 and 0.057 μg L-1 for Pyrazinamide, 0.094 

and 0.176 μg L-1 for Isoniazid, 0.416 and 0.833 μg L-1 for Rifampicin and 0.263 and 0.519 μg 

L-1 for Ethambutol. Regarding Hospital Effluent samples, no Ethambutol was detected in any 

samples, while Isoniazid was determined in all samples at concentrations between 3.25 and 

23.09 μg L-1. Therefore, it can be concluded that the developed method can be applied for 

determination of these pharmaceutical compounds with high precision and sensitivity. 

 

Keywords: Hospital wastewater, Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol, Pyrazinamide, LC-

MS/MS 
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“Não existe triunfo sem perda, não há 

vitória sem sofrimento, não há liberdade 

sem sacrifício. ” 

J.R.R. Tolkien 
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1  INTRODUÇÃO  
 

Nos últimos anos, o interesse científico sobre vestígios de produtos 

farmacêuticos no meio ambiente vem crescendo. Um aspecto central é o risco potencial 

que esses compostos podem apresentar para os organismos aquáticos, uma vez que 

apresentam em suas estruturas moléculas biologicamente ativas com características 

lipofílicas, apresentando assim baixa biodegradabilidade no ambiente (GOLET et al., 

2001; KASPRZYK-HORDERN; DINSDALE; GUWY, 2008).  

Associado a isso, esses compostos são introduzidos continuamente no meio 

ambiente, estando presente em baixas concentrações, na faixa de ng L-1, e ainda 

apresentam efeitos sinérgicos combinados a ação paralela com outros contaminantes 

(DAUGHTON, TERNES, 1999; GOLET et al., 2001; FENT; WESTON; CAMINADA, 

2006; COSTA, 2009). 

A presença desses compostos no ambiente possibilita o aparecimento de 

organismos resistentes aos fármacos, como por exemplo, superbactérias que podem vir 

a transmitir seus genes de resistência para outras bactérias, além de provocar efeitos 

indesejados na biota marinha, alteração da cadeia alimentar e alterar a estrutura das 

comunidades. Logo a ocorrência ambiental desses compostos trata-se de um problema 

ecotoxicológico (BATT; BRUCE; AGA, 2006; HERNANDO et al., 2006). 

O Efluente Hospitalar (EH) vêm sendo considerado como a principal fonte de 

introdução desses fármacos no ambiente por meio das Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETE), visto que, não há distinção entre o efluente hospitalar e o esgoto 

doméstico (GOMEZ et al., 2006; THOMAS et al., 2007; LIN; TSAI, 2009; 

VERLICCHI; AUKIDY; ZAMBELLO et al., 2012b; SANTOS et al., 2013). De um 

modo geral, o EH apresenta a mesma carga de poluentes que o esgoto urbano em termos 

de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e compostos nitrogenados.  

Na maioria dos países os efluentes hospitalares são descartados diretamente no 

ambiente sem tratamento prévio, sendo tratado em conjunto com o efluente urbano nas 

ETE, que não são capazes de remover ou degradar essas substâncias, chegando 

inalteradas no ambiente. (HALLING-SØRENSEN et al., 1998; KUMMERER, 2004; 

BAQUERO; MARTÍNEZ; CANTÓN, 2008; VERLICCHI et al., 2012; LE CORRE et 

al.,2012a, DEBLONDE; HARTEMANN, 2013; RIZZO et al., 2013).   

Dentre as classes farmacêuticas, os antibióticos se destacam devido ao seu uso 

intensivo tanto na medicina humana quanto na veterinária. A principal preocupação 
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relacionada a liberação dos antibióticos no meio ambiente é devido ao desenvolvimento 

de resistência bacteriana, o que reduz o potencial terapêutico contra patógenos humanos 

e animais (DEBLONDE; COSSU-LEGUILLE; HARTEMANN, 2011; RIZZO et al., 

2013).  

Um dos principais antibióticos consumidos são os que combatem a Tuberculose 

(TB) considerada um dos maiores problemas de saúde mundial. A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) estima que no ano de 2015 cerca de 10,4 milhões de pessoas estavam 

sofrendo de tuberculose e cerca de 1,8 milhões de pessoas morreram decorrente dessa 

doença (WHO,2017). Estima-se também que 480 mil novos casos de TB 

multirresistente foram desenvolvidos no mundo (RAJU et al., 2017; OMS, 2016).  

O tratamento da TB conta com uma grande variedade de fármacos, que podem 

ser classificados de acordo com a sua eficácia, experiência de uso e classe 

farmacológica. O tratamento é dividido em duas fases. Na fase inicial, faz-se o uso de 

comprimidos de doses fixas combinadas de quatro medicamentos: Pirazinamida (PYZ), 

Isoniazida (INH), Rifampicina (RIF) e Etambutol (EMB) durante 2 meses. Na segunda 

fase, com duração de 4 meses, se faz uso apenas da INH e RIF associadas (SHEWIYO 

et al., 2012). 

Um dos grandes desafios para o controle da doença no mundo, trata-se da 

resistência das bactérias aos dois mais importantes medicamentos disponíveis para o 

tratamento da TB, a RIF e INH. Nos últimos anos, o surgimento de bactérias resistentes 

a esses compostos vem sendo acelerado por diversos fatores, principalmente pela 

presença destes compostos em águas superficiais e no solo (LOCATELLI; SODRÉ; 

JARDIM, 2010).  

Neste contexto, para monitorar esses contaminantes e permitir a avaliação de 

risco, são necessários métodos analíticos efetivos capazes de detectar traços em matrizes 

ambientais complexas. A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas 

(LC–MS/MS) tem sido usada para a análise dessas substâncias (GERVAIS et al., 2008; 

PETROVIC et al., 2010). 

Diante da problemática apresentada, o presente estudo almeja o 

desenvolvimento e validação de uma metodologia para a determinação dos compostos 

Pirazinamida, Isoniazida, Rifampicina e Etambutol, em amostras de efluente hospitalar 

por LC–MS/MS através da injeção direta da amostra.  
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver e validar uma metodologia para 

a determinação de fármacos anti-tuberculose por cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas (LC-MS/MS) e sua aplicação para a determinação desses 

analitos em amostras de efluente hospitalar. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para desenvolver e validar os métodos foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Otimizar os parâmetros instrumentais do LC-ESI-MS/MS como fase móvel, 

fluxo do eluente, coluna cromatográfica para proporcionar uma melhor 

separação cromatográfica;  

 Avaliar através do Teste de Youden os efeitos dos parâmetros cromatográficos 

sob os analitos; 

 Otimizar os parâmetros de fragmentação dos compostos no MS; 

• Validar o método segundo a norma do Documento CGCRE-8 do INMETRO 

através dos ensaios de linearidade, seletividade, recuperação, precisão e 

robustez; 

• Obtenção dos parâmetros físico-químicos do efluente hospitalar; 

• Aplicar o método validado na determinação de fármacos em amostras de 

efluente hospitalar. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A Revisão Bibliográfica aqui apresentada está dividida em sete partes principais. 

Na primeira delas, foram abordados alguns aspectos referentes a Tuberculose e aos 

fármacos que são usados para combater essa doença. A segunda parte possui enfoque na 

matriz em que será analisada, no caso, o Efluente Hospitalar.   

Na terceira foi abordado sobre a principal técnica analítica utilizada para 

quantificação dessas substâncias e que foi adotada para a execução deste trabalho, 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência. A quarta parte apresenta aspectos referentes à 

técnica de espectrometria de massas. Na quinta e sexta partes formam apresentados 

artigos referentes a determinação de antibióticos em matrizes biológicas e ambientais. E 

por fim, na sétima parte há alguns aspectos referentes a validação de metodologia 

analítica. 

 

2.1 TUBERCULOSE (TB) 

 

A tuberculose existe há milhares de anos e nos dias atuais ainda permanece um 

grande problema de saúde global, afetando cerca de 10 milhões de pessoas a cada ano. 

É uma doença curável, entretanto nos últimos 5 anos, tem sido a principal causa de 

morte por um único agente infeccioso, superando o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), além de ser considerada uma das dez principais causas de mortalidade em todo o 

mundo (BRASIL, 2011; WHO, 2017). 

A TB é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium 

tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK). Geralmente afeta prioritariamente os pulmões 

(TB pulmonar), mas também podem afetar outros órgãos, como a laringe, ossos, rins e 

meninges (TB extrapulmonar). A doença é disseminada quando as pessoas que estão 

doentes com TB pulmonar expulsam bactérias no ar, por exemplo, ao tossir (BRASIL, 

2011; WHO, 2017).  

O desenvolvimento da tuberculose é muito maior entre as pessoas infectadas 

pelo HIV, e também maiores entre as pessoas afetadas por outros fatores de risco, como 

subnutrição, diabetes, tabagismo e consumo de álcool uma vez que essas pessoas 

apresentam um sistema imunológico comprometido (BRASIL, 2011; WHO, 2017).  
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2.1.1  Situação Epidemiológica da Tuberculose  

 

A TB ocorre em todas as partes do mundo. No ano de 2016, o maior número de 

novos casos de TB ocorreu na Ásia, com 45% dos novos casos, seguido pela África, 

com 25% dos novos casos (WHO, 2017). Na Figura 1 é possível visualizar os países 

que possuem alta incidência de Tuberculose no mundo. O Brasil encontra-se na região 

de sobreposição entre os casos de Tuberculose normal e aqueles associados com o HIV. 

É possível observar que a maioria dos países com alta incidência de TB estão situados 

no continente africano e no asiático.  

 
Figura 1 – Países presentes nas relações de alta incidência de TB, TB/HIV e MDR-TB e suas 

sobreposições 

 
 Fonte: WHO (2017) 

 

Em relação ao Brasil, no ano de 2016, 66.796 casos novos foram diagnosticados 

e registrados e 12.809 casos de retratamento. No período de 2007 a 2016, o coeficiente 

de incidência da doença apresentou uma redução de 1,7%, passando de 37,9/100 mil 

hab. em 2007 para 32,4/100 mil hab. em 2016 como pode ser visualizado na Figura 2 - 

a). 

O coeficiente de mortalidade por tuberculose no Brasil também apresentou 

redução, de 15,4% no período de 2006 a 2015, passando de 2,6/100 mil hab. para 
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2,2/100 mil hab. (na Figura 2 - b)). Apesar dessa redução, em 2015, o Brasil ainda 

registrou 4.543 óbitos por tuberculose (BRASIL, 2017).  

 
Figura 2 – a) Coeficiente de incidência de tuberculose, Brasil, 2007 a 2016, b) Coeficiente de 

mortalidade por tuberculose, Brasil, 2005 a 2015 

 
Fonte: Brasil (2017) 

 

Entretanto, a meta para a eliminação da doença no Brasil é de < 10 casos/100 

mil hab. Para alcançar esse resultado é necessário que haja uma diminuição nas taxas de 

incidência e mortalidade.  

O país possui uma alta variabilidade quanto ao risco de adoecimento pela doença 

entre os Estados, em que nove destes apresentam um coeficiente de incidência superior 

à média nacional (32,4/100 mil hab.).  Do total de casos novos e de retratamento em 

2016, 37% (24.703) e 45% (5.755) respectivamente ocorreram nas capitais.  
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O Estado do Rio Grande do Norte é o quarto com o maior número de incidência 

de Tuberculose na região Nordeste, (27/100 mil hab.) sendo a cidade do Natal a 16ª 

capital com maior incidência de casos (38,9/ 100 mil hab.) (BRASIL, 2017).  

 

2.1.2  Tratamento da Tuberculose 

 

A INH, PYZ, RIF e EMB são chamados de fármacos de primeira linha e são 

recomendados para o tratamento da tuberculose em adultos (LIMA; BISPO; SOUZA, 

2011). Esses medicamentos podem ser disponibilizados individualmente ou em 

comprimidos de doses fixas contendo dois, três ou até mesmo quatro princípios ativos 

(SHEWIYO et al., 2012).  

O tratamento padrão consiste na utilização de 4 fármacos antimicrobianos, 

administrados em um período de 6 meses, onde nos 2 primeiros meses (Fase intensiva) 

os quatro fármacos são utilizados, enquanto nos 4 meses restante (Fase de Manutenção), 

somente a INH e a RIF são usadas (BRASIL, 2011; WHO, 2017), como pode ser 

visualizado na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes 

Regime Fase Intensiva Fase de Manutenção 

Meses 2 4 

Fármacos 

RIF/INH/PYZ/EMB 

150/75/400/275 mg 

Comprimido em dose 

fixa combinada 

RIF/INH 

Comprimidos ou cápsula de 300/200 

mg ou de 150/100 mg ou 150/75 mg 

Faixa de peso Unidade/dose 

20 kg a 35 kg 2 comprimidos 
1 comprimidos ou cápsula de 300/200 

mg ou 2 comprimidos de 150/75 

36 kg a 50 kg 3 comprimidos 

 

1 comprimido ou cápsula de 300/200 

mg + 1 comprimidos ou cápsula de 

150/100 mg ou 3 comprimidos de 

150/75 

> 50 kg 4 comprimidos 
2 comprimidos ou cápsula de 300/200 

mg ou 4 comprimidos de 150/75 

Fonte: Adaptado de Brasil (2011)  

 

O comprimido de dose fixa contendo os quatro compostos é de suma 

importância para o combate à tuberculose causada pelo Mycobacterium tuberculosis 

pois, acredita-se que essa combinação auxilia a prevenir o desenvolvimento da 
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resistência bacteriana aos compostos, reduzir erros de prescrição médica, além de 

facilitar o cumprimento do tratamento por parte do paciente devido ao regime de única 

dosagem, uma vez que apenas um único comprimido é tomado ao invés de vários 

(SHEWIYO et al., 2012). 

Além disso, o tratamento deve ser diretamente observado (TDO). Nesse tipo de 

tratamento, um profissional da equipe da unidade de saúde observa a tomada da 

medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura, oferecendo assim um 

maior acolhimento ao doente, melhor adesão com aumento da cura e redução de 

abandono ao tratamento. Todo paciente com Tuberculose deve receber este tipo de 

tratamento (BRASIL,2011). 

Esse tratamento também é vantajoso devido ser relativamente barato, 

universalmente disponível e possui uma baixa taxa de reincidência (3-5%) (LIMA; 

BISPO; SOUZA, 2011). 

 

2.1.2.1 Isoniazida (INH) 

 

A Isoniazida tem uma estrutura simples, constituída de um anel piridina e um 

grupo hidrazida como mostrado na Figura 3. Sua concentração inibitória mínima (CIM) 

para o Mycobacterium tuberculosis varia de 0,02-0,20 µg mL-1. Tem função bactericida 

sobre os bacilos de multiplicação rápida, mas tem ação restrita sobre os bacilos de 

crescimento lento (ARBEX et al., 2010). 

 

Figura 3 – Estrutura Química da Isoniazida 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Desde a sua introdução em 1952, a INH tem sido o antibiótico mais comumente 

utilizado para o tratamento e prevenção da Tuberculose.  A INH pode gerar uma série 

de efeitos colaterais severos, a maioria associado a seus metabólitos (HANSEN; 

DOOLEY; THOMPSON, 1995).  
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A metabolização da INH é por via hepática através da reação de acetilação, 

ilustrada pela Figura 4.  

 
Figura 4 – Estrutura Química dos Metabólitos da INH 

 
Fonte: Adaptado de Hee; Seo; Lee (2015) 

 

A velocidade com que a reação ocorre depende da característica genética de 

cada paciente. A isoniazida é excretada por via renal (70-96%), gerando, na sua maior 

parte, metabólitos inativos. Uma pequena proporção é eliminada pelas fezes (ARBEX et 

al., 2010).  

 

2.1.2.2 Rifampicina (RIF) 

 

A RIF é um antibiótico macrocíclico, como ilustrado na Figura 5, usado em 

associação como tratamento de primeira linha da tuberculose e para prevenir a infecção 

de Neisseria meningitidis (GOUTAL et al., 2016). 

 
Figura 5 – Estrutura Química da Rifampicina 

 
Fonte: Autor (2018) 
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É utilizada desde 1966 e a CIM para o M. tuberculosis é de 0,05-0,50 µg mL-1. É 

um fármaco bactericida que atua tanto no bacilo em crescimento e metabolicamente 

ativo quanto na fase estacionária, com metabolismo reduzido (ARBEX et al., 2010). 

Cerca de 85% do medicamento é metabolizado no fígado através de enzimas, 

pela reação mostrada na Figura 6. A excreção se faz por via biliar (60-65%). Parte da 

RIF (6-15%) é excretada, não metabolizada e reabsorvida no intestino. Uma menor 

parte do fármaco é excretada pela urina (ARBEX et al., 2010).  

 
Figura 6 – Estrutura Química dos Metabólitos da RIF

 
Fonte: Adaptado de Hee; Seo; Lee (2015) 

 

A RIF apresenta um grande número de interações medicamentosas, por 

exemplo, ao interferir na ação dos contraceptivos orais, devendo as mulheres, em uso 

deste medicamento, receberem orientação para utilizar outros métodos 

anticoncepcionais (BRASIL, 2011).  

 

2.1.2.3 Pirazinamida (PYZ) 

 

A PYZ é uma amida primária derivada do ácido pirazinóico (HPOA), como 

pode se visualizar na Figura 7, e foi descoberta em 1936. A PYZ tem alto poder 

esterilizante em modelos in vivo. (LIMA; BISPO; SOUZA, 2011). 

 
Figura 7 – Estrutura química da Pirazinamida 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Sua introdução no esquema terapêutico de combate a tuberculose se deu no ano 

de 1952 e permitiu a redução do tempo de tratamento de doze para seis meses. Por isso, 

ela é considerada o terceiro fármaco mais importante no tratamento da TB (LIMA; 

BISPO; SOUZA, 2011). A metabolização é hepática e 70% da droga é excretada pela 

urina, sendo 3% na forma não metabolizada (ARBEX et al., 2010). 

 

2.1.2.4 Etambutol (EMB) 

 

Foi sintetizado em 1961 e é utilizado no tratamento da tuberculose desde 1966. 

Sua estrutura está apresentada na Figura 8.  

 
Figura 8 – Estrutura química do Etambutol 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

O EMB atua sobre os bacilos intra e extracelulares, mormente os de 

multiplicação rápida. A CIM para o M. tuberculosis é de 1-5 µg mL-1. Sua ação é 

bacteriostática.  

A metabolização é hepática, principalmente através de uma reação de oxidação. 

A maior parte (50-80%) é excretada pela urina de forma inalterada, cerca de 8 – 15% 

são excretados na forma de metabólitos, e 20% pelas fezes (ARBEX et al., 2010). 

 

2.1.3  Tuberculose Multirresistente 

 

Os medicamentos Anti-tuberculose (Anti-TB) têm sido utilizados há décadas e 

cepas que são resistentes a um ou mais de um fármaco estão sendo documentados em 

todos os países.  Na década de 1940, com a descoberta da estreptomicina e o seu uso no 

tratamento da tuberculose, o fenômeno da resistência bacilar foi identificado. Esse 

fenômeno ocorre naturalmente pelo mecanismo de mutação genética do Mycobacterium 
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tuberculosis, no seu processo de multiplicação, principalmente em ambientes com 

condições favoráveis de nutrição, oxigenação e pH, tal qual ocorre no interior da 

cavidade pulmonar (BRASIL, 2011).  

No final da década de 1970, a crescente incidência de tuberculose 

multirresistente tem sido verificada, em todo o mundo, a partir da introdução da 

rifampicina aos esquemas terapêuticos (BRASIL, 2011). 

Resistência bacteriana surge quando esses fármacos são usados 

inapropriadamente, por prescrições incorretas fornecidas pelos centros de saúde, pela 

baixa qualidade dos princípios ativos e por pacientes que abandonam o tratamento 

prematuramente (DALCOLMO; ANDRADE; PICON, 2007; MITCHINSON, 1998; 

ISEMAN, 1999).  

Existem diversas alterações moleculares que levam ao desenvolvimento de 

resistência bacteriana, que podem ser vistas na Tabela 2. Essas modificações têm como 

objetivo bloquear a interação entre o fármaco e a enzima alvo, proporcionando o 

crescimento da bactéria mesmo em concentrações elevadas do antibiótico (LIMA; 

BISPO; SOUZA, 2011).  

 
Tabela 2 - Alterações moleculares relacionados à resistência 

Principais tipos de Resistência 

Modificação do alvo Mutação; Mudança enzimática especializada 

Substituição do alvo Expressão de um alvo alternativo 

Fármaco Alteração/destruição da estrutura; Bombas de efluxo 

Parede celular Alteração de permeabilidade 
Fonte: Lima; Bispo; Souza (2011) 

 

A resistência aos fármacos anti-TB é classificada em Resistência natural, quando 

surge naturalmente no processo de multiplicação do bacilo, Resistência primária, 

quando o paciente nunca foi tratado para TB, sendo contaminado por bacilos 

previamente resistentes e Resistência adquirida ou secundária, aquela verificada em 

pacientes com tuberculose inicialmente sensível, que se tornam resistentes após a 

exposição aos medicamentos (BRASIL, 2011).  

Já a classificação de acordo com o padrão de resistência do bacilo da 

tuberculose, as resistências podem ser divididas em: Monorresistência, resistência a um 

fármaco; Polirresistência, em que se observa a resistência a dois ou mais fármacos 

antituberculose, exceto à associação RIF e INH; Multirresistência e Resistência 

extensiva (BRASIL, 2011).   
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A tuberculose multirresistente, do inglês Multidrug resistant tuberculosis 

(MDR-TB), é a forma da TB causada pela bactéria que não responde a INH e RIF, os 

dois mais poderosos fármacos anti-TB de primeira linha. A MDR-TB é tratável através 

da utilização de medicamentos de segunda linha (WHO, 2017).  

O tratamento de segunda linha preconizado pela Organização Mundial de Saúde 

para combater bacilos resistentes, tem duração que varia entre 18 e 24 meses. Na fase 

inicial, são utilizados quatro fármacos, incluindo um injetável e uma fluoroquinolona, e 

na fase de continuação, são empregados pelo menos três fármacos mais potentes e 

melhor tolerados pelo paciente (WHO, 2017). 

Entretanto, as opções de tratamento de segunda linha são limitadas e requerem 

um uso extensivo, cerca de dois anos de tratamento, com medicamentos caros e tóxicos 

(LIMA; BISPO; SOUZA, 2011). 

A tuberculose de resistência extensiva, do inglês extensively drug resistant 

(XDR-TB) é uma forma mais grave de multirresistência bacteriana onde a bactéria não 

resiste nem mesmo aos mais eficientes fármacos de segunda linha, deixando os 

pacientes sem nenhuma opção de tratamento.  Em 2016 foram registrados 600.000 

novos casos que apresentaram resistência a RIF, o fármaco de primeira linha mais 

efetivo, onde 490.000 casos foram confirmados como MDR-TB. A China, a Índia e a 

Rússia juntas foram responsáveis por cerca de 50% dos casos de tuberculose 

multirresistente no mundo (WHO, 2017).  

 

2.2 EFLUENTES HOSPITALARES 

 

Após a ingestão, os fármacos são excretados na urina e em fezes para o esgoto 

bruto, seja com a estrutura inalterada ou na forma de metabólitos, cerca de 55-80% do 

total de fármacos (ANDREOZZI; RAFFAELE; NICKLAS, 2003; TERNES; JOSS, 

2006).  

Os hospitais são a principal fonte dos contaminantes emergentes. Uma grande 

variedade de micro contaminantes resultam do diagnóstico, laboratório, atividades de 

pesquisa assim como de medicamentos excretados por pacientes. Incluindo princípios 

ativos de fármacos e seus metabólitos, produtos químicos, desinfetantes, esterilizantes, 

metais pesados, detergentes específicos e contrastes iodados (VERLICCHI et al., 2010).  

Apesar da sua natureza específica, na maioria dos casos os efluentes hospitalares 

são considerados com a mesma carga de poluentes que as águas residuais urbanas, como 

pode ser visualizado na Tabela 3. Por isso, o EH são descarregados na rede de esgoto 
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público e encaminhado as ETEs onde será co-tratado com o esgoto urbano 

(EMMANUEL et al., 2005).  

Tabela 3 – Média dos valores típicos dos macropoluentes em EH e esgoto urbano 

Parâmetros 
Efluente 

hospitalar 

Esgoto 

Urbano 
Razão 

DBO5, mg L-1 200 90 2,2 

DQO, mg L-1 500 170 3,0 

Sólidos suspensos, mg L-1 160 60 2,7 

pH 8,0 7,5 - 

Potencial Redox, mV 890 100 - 

Fósforo total, mg L-1 4,0 7,0 - 

Óleo e gorduras, mg L-1 25 75 - 

Cloretos, mg L-1 200 50 - 

Surfactantes totais, mg L-1 4,5 5,0 - 

E. coli, MPN/100 mL 104
 105 - 

Coliformes fecais, MPN/100 mL 105
 107

 - 

Coliformes Totais, MPN/100 mL 106
 108

 - 

Fonte: Adaptado de Verlicchi et al. (2010) 

 

A prática de co-tratar esses dois tipos de resíduos não é considerada adequada 

por se basear na diluição de diferentes cargas e por não promover a separação dos 

poluentes, em especial dos contaminantes emergentes e substancias tóxicas da fase 

líquida, fase esta que será descartada nos ambientes aquáticos.  Além disso, as ETEs 

foram construídas e atualizadas visando a remoção de compostos de nitrogênio, carbono 

e fósforo bem como dos micro-organismos (VERLICCHI et al., 2010). 

Por esse motivo, as eliminações de fármacos pelas ETEs costumam ser 

incompletas, ocasionando a descarga direta desses compostos nas águas superficiais. 

Esses fatos levantam a questão de qual o impacto ambiental gerado pelos resíduos 

farmacêuticos, que por sua vez requer dados relevantes sobre a exposição e efeitos sobre 

organismos aquáticos vivos (ANDREOZZI; RAFFAELE; NICKLAS, 2003).   

Os níveis de concentração dessas substâncias estão na faixa de 10-3 a 10-6 mg L-1, 

bastante inferior a concentração dos macropoluentes convencionais (VERLICCHI et al., 

2010). A concentração destes variam, dependendo da estabilidade química, da 

biodegradabilidade, das características físico-químicas, da eficácia do tratamento e da 

filtração de partículas (BOUISSOU-SCHURTZ et al., 2014). 
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2.3 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE FÁRMACOS EM AMOSTRAS AMBIENTAIS 

 

Para a determinação de fármacos em amostras ambientais é necessário a 

utilização de técnicas analíticas que possuam alta sensibilidade, capazes de detectar os 

analitos em baixíssimas concentrações. Na Figura 9, encontram-se os procedimentos 

típicos usados para a análise desse tipo de analito em amostras aquosas.  

 

Figura 9 – Procedimentos típicos usados para a análises de produtos farmacêuticos em matrizes aquosas 

 
Fonte: Adaptado de Wille (2012)  

 

Através da Figura 9, é possível ver que a cromatografia é uma técnica analítica 

que merece destaque entre os métodos de análise modernos por proporcionar facilmente 

a separação, identificação e determinação das espécies químicas por si mesma ou em 

conjunto com outras técnicas instrumentais de análise como a espectrometria de massas 

(SKOOG et al., 2006; COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).  

 

2.3.1 Cromatografia 

 

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de 

uma mistura, realizada através da distribuição desses componentes em duas fases, uma 

fase móvel e uma estacionária.  Os componentes da mistura são transportados através da 

fase estacionária pelo fluxo da fase móvel e são distribuídos pelas duas fases de modo 

que cada um dele é seletivamente retido pela fase estacionária, o que promove a 

Amostra 
Aquosa

Filtração

(Acidificação)

Extração

SPE, SPME, ELL, LPME, 
Liofilização

Limpeza

Troca de solventes, Cartuchos de SPE

Derivatização

CG - MS

CG- MS/MS

LC-MS

LC-MS/MS
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separação dos componentes com base na diferença de velocidade de migração entre os 

componentes da fase móvel (SKOOG et al., 2006; COLLINS; BRAGA; BONATO, 

2006). 

 

2.3.1.1 Classificação da Cromatografia 

 

Existem vários critérios que podem ser utilizados para classificar os diferentes 

tipos de cromatografia como por exemplo o mecanismo de separação envolvido, 

diferentes tipos de fase utilizadas, a polaridade relativa das fases, o método de 

introdução da amostra (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

De acordo com o estado físico da fase móvel pode-se classificar a cromatografia 

em três tipos: a cromatografia gasosa (CG); onde a fase móvel é um gás inerte, a 

cromatografia líquida (CL); na qual a fase móvel é um líquido que pode interagir com 

os solutos auxiliando a separação, e a cromatografia supercrítica (CSC), usando-se na 

última um vapor pressurizado, acima de sua temperatura crítica (COLLINS; BRAGA; 

BONATO, 2006).  

Por sua vez, a cromatografia líquida pode ser subdividida em cromatografia 

líquida clássica (CLC), na qual a fase móvel é arrastada através da coluna apenas pela 

força da gravidade, e a cromatografia líquida de alta eficiência da expressão inglesa 

high performance liquid chromatografhy (HPLC), na qual se utilizam fases 

estacionárias de partículas menores, sendo necessário o uso de uma bomba de alta 

pressão para a eluição da fase móvel (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998). 

 

2.4 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

 

A HPLC é um método de separação físico-químico em que a separação é 

resultante de um equilíbrio de distribuição do soluto entre duas fases, uma fase 

estacionária recheada no interior de uma coluna e uma fase móvel que atravessa a fase 

fixa contida na coluna. Assim a fase móvel, que vem de um reservatório de solvente, é 

bombeada através da coluna cromatográfica. A análise se inicia a partir do momento em 

que ocorre a introdução da amostra à coluna por meio de uma válvula de injeção. Então 

a amostra é empurrada para a coluna pela fase móvel, onde ocorrerá a separação 

(SUCHARA, 2007). 
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O tipo de HPLC é geralmente definido pelo mecanismo de separação ou pelo 

tipo de fase estacionária. Estes incluem cromatografia líquido-líquido (CLL) ou por 

partição, cromatografia líquido-sólido (CLS) ou adsorção, cromatografia de íons (IC) ou 

por troca iônica (CTI), cromatografia por exclusão (CE), cromatografia por bioafinidade 

(CB) e cromatografia líquida quiral (CLQ) (SNYDER; KIRLAND, 1979). 

 O HPLC possui como vantagens uma alta resolução, tempo de análise reduzido, 

boa análise qualitativa, boa detectabilidade, versatilidade, alta mecanização, resultados 

quantitativos de grande precisão sendo comum desvios inferiores a 0,5%. Entretanto, 

essa técnica possui um alto custo de instrumentação e de operação, a falta de um bom 

detector universal e a necessidade de experiência no seu manuseio (SKOOG et al., 

2006; COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).  

 

2.4.1 Instrumentação 

 

Um equipamento de HPLC frequentemente costuma ser modular, diferentemente 

dos cromatógrafos gasosos que possuem seus itens enclausurados dentro de um 

compartimento fechado (LANÇAS, 2013). A Figura 10 ilustra um esquema de um 

instrumento de HPLC.  

 
Figura 10 – Esquema de um equipamento de HPLC 

 
Fonte: Lanças (2009) 

 

Os instrumentos de HPLC consistem basicamente em um reservatório de fase 

móvel, uma bomba, um injetor, uma coluna de separação e um detector (TERNES; 

JOSS, 2006). 

Nesses instrumentos, o solvente, que também pode ser denominado de eluente 

ou fase móvel, fica acondicionado em um recipiente apropriado, é impulsionado por 

meio de uma bomba de alta pressão em direção à coluna. No caminho, a amostra é 

introduzida na fase móvel, através de uma válvula de injeção e é arrastada para a 
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coluna, na qual ocorre a separação. O efluente da coluna é então direcionado para um 

detector, que gera um sinal referente a presença dos analitos. 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 (LANÇAS, 2013).  

 

2.4.1.1 Reservatório de Solvente 

 

Os reservatórios de solvente mais comuns são parecidos com frascos de vidro 

com tubos conectando-o a bomba de injeção (KUPIEC, 2004).  

O solvente deve ser desgaseificado a fim de eliminar os gases dissolvidos na fase 

móvel e de reduzir a formação de bolhas na bomba e no detector. Além disso a remoção 

de oxigênio previne a ocorrência de reações com a fase móvel e estacionária dentro da 

coluna. Esse procedimento é mais importante no caso da água e de outros solventes 

polares do que para solventes apolares, em especial quando se utiliza o gradiente de 

eluição (SNYDER; KIRLAND, 1979).  

Os reservatórios dos equipamentos são frequentemente equipados com 

instrumentos que permitem a desgaseificação do solvente in situ como por exemplo, 

aquecedor, mecanismo de agitação e entradas para aplicar um vácuo ou uma purga com 

gás inerte. Além disso, a linha de alimentação deste para a bomba deve ser equipada 

com um filtro para evitar que as partículas sejam aspiradas para dentro da bomba. Por 

causa da possibilidade de evaporação e de oxidação, recomenda-se o uso de solvente 

sempre fresco para permitir uma melhor reprodutibilidade na separação (SNYDER; 

KIRLAND, 1979).  

Em HPLC a eluição pode ser realizada mantendo a composição constante do 

solvente ou da mistura de solventes durante toda a análise cromatográfica, denominada 

de eluição isocrática. Em outros casos, é necessário alterar, durante a execução da 

análise, a composição da fase móvel. Quando isso acontece denomina-se de eluição por 

gradiente. A razão entre os solventes varia de uma forma pré-programada durante a 

separação, algumas vezes de forma contínua e outras vezes em etapas. Os solventes 

usados nesse tipo de eluição costumam ter polaridades distintas. A eluição por gradiente 

costuma melhorar a eficiência da separação (CIOLA, 1998; SKOOG et al., 2006). 
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2.4.1.1.1 Escolha da Fase Móvel 

 

A fase móvel deve ser escolhida pelas suas propriedades cromatográficas. Deve 

interagir adequadamente com a fase estacionaria a fim de separar uma mistura de modo 

rápido e eficiente. Vários solventes podem ser escolhidos para resolver qualquer 

problema particular, porém a escolha do solvente adequado deve ser baseada em 

critérios como a viscosidade, índice de refração, absorção no ultravioleta, ponto de 

ebulição, toxicidade, pureza, inércia e preço.  Outro fato importante é que a fase móvel 

não deve ser ativa no detector, isto é, não deve possuir a propriedade que é utilizada na 

detecção (MEYER, 2010).  

Quando a coluna de HPLC é de fase normal, o solvente é usualmente apolar e 

nas colunas de fase reversa, o solvente normalmente é uma mistura de água e um 

solvente orgânico polar (KUPIEC, 2004).  

Na fase móvel também podem ser adicionados compostos denominados de 

modificadores. Geralmente, os modificadores de solventes são compostos que se 

comportam como aceptores de prótons, acetato de amônio por exemplo; e/ou doadores 

de prótons, por exemplo o ácido fórmico, são adicionados à fase móvel para melhorar as 

eficiências de ionização de produtos farmacêuticos básicos e ácidos, respectivamente. O 

principal aspecto negativo para a análise HPLC de produtos farmacêuticos em matrizes 

ambientais é a ocorrência de efeitos de matriz (WILLE et al., 2012). 

O uso de solução-tampão as vezes se faz necessário quando é preciso separar 

compostos iônicos ou ionizáveis em um valor de pH bem definido. A escolha do tipo de 

solução-tampão depende do valor do pH da fase móvel que se deseja trabalhar e de sua 

absorbância no ultravioleta. A capacidade de tamponamento é determinada pelo valor 

do pH, do pKa e da concentração do tampão (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).  

 

2.4.1.2 Sistema de Bombeamento 

 

A função do sistema de bombeamento de solvente é fornecer um fluxo da fase 

móvel constante, preciso e reprodutível na coluna. Devido ao pequeno tamanho das 

partículas utilizadas no preenchimento da coluna, esta oferece uma resistência 

substancial ao fluxo de eluente, fazendo com que bombas de alta pressão sejam 

requeridas cerca de 5000 psi (SNYDER; KIRLAND, 1979). A faixa de fluxo 

usualmente varia de 0,1 mL min-1 a 5 ou 10 mL min-1, podendo ser ajustado em 0,1 mL 

min-1 (MEYER, 2010).  
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Atualmente, as bombas são compostas por êmbolos com válvulas de regulação 

que controlam o fluxo com uma maior precisão. Há dois tipos de bombas com estas 

características: as pneumáticas e as mecânicas, capazes de controlar a pressão e manter 

o fluxo constante, respectivamente (FERREIRA, 2013).  

 

2.4.1.3 Sistema de Injeção 

 

A amostra pode ser injetada de dois modos, através de válvulas manuais ou por 

meio de um sistema de injeção automático (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).  

Um injetor para um sistema de HPLC deve fornecer a injeção da amostra líquida 

no intervalo de 0,1-100 mL de volume com alta reprodutibilidade e sob alta pressão. 

Para cromatografia líquida, amostras líquidas podem ser injetadas diretamente e as 

amostras sólidas só precisam ser diluídas no solvente apropriado (KUPIEC, 2004). 

Para minimizar a dispersão e o alargamento dos picos, válvulas injetoras 

geralmente são usadas, pois a amostra é introduzida com interrupção mínima de fluxo 

(WESTON; BROWN, 1997).  

 

2.4.1.4 Colunas 
 

 Em um cromatógrafo líquido, podem ser usados três tipos de coluna: a coluna de 

saturação, a coluna de guarda e a coluna de separação. 

 

2.4.1.4.1 Coluna de Saturação 

 

A coluna de saturação ou pré-coluna é colocada entre a bomba e o injetor e é 

usada para condicionar a fase móvel. Esta pode saturar a Fase móvel com o líquido 

estacionário da Fase estacionária da coluna de separação fazendo com que o eluente ao 

penetrar a coluna de separação não ataque e nem destrua o recheio da coluna. Essa 

coluna também é utilizada quando recheios de sílica ou a base dela são usadas com uma 

fase móvel que dissolve a sílica (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).  

 

2.4.1.4.2 Coluna de Guarda 

 

A coluna de guarda consiste em uma coluna colocada antes da coluna analítica e 

que serve de proteção entre o injetor e a coluna. Contém o mesmo enchimento da coluna 

analítica impedindo a contaminação por impurezas, evitando assim alterações no 

desempenho da coluna e aumentando o seu tempo de vida. (MEYER, 2010). 
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A coluna de guarda normalmente possui de 2 a 5 cm de comprimento e diâmetro 

interno equivalente ao da coluna de separação, para que apresentem as mesmas 

características (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).  

 

2.4.1.4.3 Coluna de Separação (Analítica) 

 

A coluna cromatográfica permite separar uma mistura nos seus componentes. A 

seletividade, capacidade e eficiência da coluna são afetados pelo material de enchimento 

da coluna ou material de construção (WESTON; BROWN, 1997).  

A maioria das colunas de HPLC é feita de aço inoxidável, resistente à pressão 

habitual em HPLC e também relativamente inerte à corrosão química, com 

comprimentos de 10 a 30 cm, com calibre de precisão. Diâmetros internos típicos 

variam de ≤ 1,0 mm para colunas capilares e de 2 a 6 mm para colunas analíticas 

recheadas (AQUINO NETO; NUNES, 2003; MEYER, 2010).  

O interior da coluna não deve ter superfícies ásperas, sulcos ou estruturas 

microporosas, de modo que os tubos de aço devem ser perfurados com precisão ou 

polidos ou eletropolido após a fabricação comum. As diferentes dimensões das colunas 

podem ser usadas para diferentes tipos de separações e podem utilizar diferentes 

materiais de empacotamento e taxas de fluxo (MEYER, 2010).  

Os recheios usados são constituídos por partículas pequenas, rígidas, com uma 

distribuição granulométrica estreita. Valores usuais são de 3, 5 e 10 µm, podendo 

chegar a 2 µm. Isso permite uma maior homogeneidade de distribuição de fase 

estacionária e do fluxo de fase móvel, contribuindo para maior resolução (AQUINO 

NETO; NUNES, 2003).   

O tipo mais comum de recheio é preparado a partir de partículas de sílica, as quais são 

sintetizadas aglomerando-se partículas de sílica de tamanho submicrométrico sob 

condições que levam a formação de partículas maiores com diâmetros altamente 

uniformes. As partículas resultantes são geralmente recobertas com filmes orgânicos, os 

quais são quimicamente ou fisicamente ligados a superfície. Outros materiais de recheio 

incluem as partículas de alumina, de polímeros porosos e resinas de troca iônica 

(SKOOG et al., 2006).  
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2.4.1.5 Detectores 

 

O detector é talvez o segundo mais importante componente de um sistema de 

HPLC, após a coluna que executa a separação. Pois seria inútil realizar a separação sem 

meios capazes de identificar os componentes separados (CORRADINI, 2011). 

Os detectores podem ser divididos em duas classes principais: detectores de 

propriedades macroscópicas e detectores de propriedades de soluto, que medem a 

diferença entre uma propriedade física do soluto na fase móvel e a mesma propriedade 

na fase móvel pura (AQUINO NETO; NUNES, 2003). 

 Embora muitos princípios físicos diferentes foram examinados quanto ao seu 

potencial como detectores de cromatografia, apenas quatro tipos principais de detectores 

obtiveram uma aplicação quase universal; detectores de índice de refração (RI), 

fluorescência e condutividade e ultravioleta (UV). Hoje, esses detectores são usados em 

cerca de 80% de todas as separações. Novas variedades de detectores,   omo os 

detectores de fluorescência induzida por laser (LIF), eletroquímica (CE) e de dispersão 

de luz evaporativa (ELS) foram desenvolvidos para atender às demandas estabelecidas 

por análises especializadas (CORRADINI, 2011).  

O desenvolvimento recente das chamadas técnicas de hifenização melhorou a 

capacidade de separar e identificar múltiplas entidades dentro de uma mistura. Essas 

técnicas geralmente envolvem cromatografia, como método de separação, acoplada a 

uma técnica que permite uma maior identificação do composto como a Espectrometria 

de Massas (MS), Infravermelho (IR) ou Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

(KUPIAC, 2004). 

 

2.5 ESPECTROMETRIA DE MASSAS 
 

A espectrometria de massas consiste em uma técnica analítica poderosa que 

pode ser utilizada tanto na identificação de compostos inicialmente não identificados 

estruturalmente quanto na quantificação de materiais conhecidos, assim como na 

elucidação de propriedades químicas e estruturais de moléculas. Além de oferecer pesos 

atômicos e moleculares, a técnica dá informações estruturais e permite o estudo da 

cinética e do mecanismo de reações além da análise de misturas (CUNHA et al., 2015). 

O espectrômetro de massas é um instrumento que separa rapidamente íons em 

movimento, com base em suas razões massa-carga (m/z). A substância a ser analisada é 

bombardeada com elétrons para produzir íons ou átomos eletricamente carregados. Os 
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íons passam por um campo magnético fazendo trajetórias diferentes dependendo de suas 

massas (PAVIA; LAMPMAN; KRIZ, 2001).  

Um instrumento de MS compreende cinco elementos: o sistema de introdução da 

amostra, o método de ionização da amostra, a análise da amostra através de um 

separador de massas, a detecção da amostra e o processador que converte o sinal 

elétrico em dados, proporcionando o espectro correspondente, como na Figura 11. 

 
Figura 11 – Esquema de um espectrômetro de massas 

 

Fonte: Adaptado de Silverstein; Webster; Kiemle (2005) 

 

Existem vários tipos de fontes de ionização e de analisadores de massas e são 

estes que determinam qual a aplicabilidade do método. Além disso, o método de 

detecção depende do método de separação dos íons (SILVERSTEIN; WEBSTER; 

KIEMLE, 2005).  

Em geral, os analisadores de massas encontram-se sob vácuo, facilitando assim a 

transmissão e detecção dos íons, como também a fragmentação ocasionada pela 

presença de ar e moléculas de água (LEBRE, 2010).  

 

2.5.1 Sistema de Introdução de Amostra 

 

A introdução direta da amostra na fonte de íons do espectrômetro sem prévia 

separação, é uma técnica pouco utilizada atualmente, uma vez que o MS sozinho é 

melhor para a análise de compostos puros (LANÇAS, 2009). 

O acoplamento de um espectrômetro de massas a algum tipo de instrumento 

cromatográfico é bastante comum (SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005). Para 

que o acoplamento seja viável necessita-se que a conexão entre os instrumentos não 

prejudique suas características. Também não pode haver perda de amostra durante a 

passagem entre os instrumentos assim como não devem ocorrer modificações químicas 

não controladas do analito (CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). 

Computador do Sistema

Introdução da 
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O acoplamento da Espectrometria de Massas com a Cromatografia Gasosa (GC-

MS) por meio do uso de fontes de ionização apropriadas, possibilitaram o uso da técnica 

MS em análises rotineiras. A GC-MS é utilizada usualmente na análise de misturas 

complexas de compostos em fase gasosa, o que limita a técnica à análise de compostos 

voláteis e semivoláteis, de baixa polaridade e baixa massa molecular (LANÇAS, 2009).  

Para compostos de massa molecular maior e/ou maior polaridade e menor 

volatilidade, o acoplamento entre Cromatografia Líquida e Espectrometria de Massas 

(LC-MS) é a técnica de preferência (LANÇAS, 2009).  

 

2.5.2 Métodos de Ionização 

 

A fonte de ionização é a parte do equipamento responsável por converter os 

analitos de interesse em íons em fase gasosa, pré-requisito fundamental para qualquer 

análise por MS. A ionização pode ocorrer tanto no modo positivo quanto negativo, 

dependendo das características do analito de interesse, e em geral ocorre pela ejeção ou 

captura de elétrons, formando espécies conhecidas como íon molecular (M·+ ou M·-); ou 

pela protonação ou desprotonação (adição ou remoção de um íon H+), levando a 

formação de moléculas protonadas ou desprotonadas (IGLESIAS, 2013) . 

A fonte de ionização mais comumente utilizada para o acoplamento LC-MS é 

por Electrospray. Esse tipo de ionização é eficaz para compostos iônicos e polares e 

permite a criação de íons na pressão atmosférica ao invés de vácuo (TERNES, 2006).  

Na ESI, a solução da amostra é conduzida através de um capilar, na ponta da 

qual é aplicada uma tensão alta de 3 a 5 kV. Um gás nebulizador flui em uma bainha 

externa ao capilar e nebuliza o eluente, produzindo gotículas carregadas com o mesmo 

sinal que a tensão aplicada. À medida que as gotículas carregadas prosseguem, a 

evaporação do solvente continua enquanto as cargas nas gotículas aumentam, e quando 

a força de repulsão das cargas excede a tensão superficial da gota, a gota se divide. Esta 

evaporação e fissão repetidas resultam em gotículas muito finas, de modo que, 

finalmente, os íons da amostra são expelidos na fase gasosa (SHIMADZU, 2012). O 

processo de Ionização por ESI pode ser visualizado na Figura 12. 
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Figura 12 – Processo de Ionização por ESI 

 
Fonte: Adaptado de Ternes (2006) 

 

A ESI é o método de ionização mais suave e, consequentemente, é aplicado a 

compostos que possuem alta polaridade, difícil de volatilização e termicamente 

instáveis. Na maior parte, os íons produzidos são moléculas protonadas ou 

desprotonadas e, como os íons fragmentos complexos não são produzidos, é fácil obter 

o peso molecular dos compostos (SHIMADZU, 2012).  

 

2.5.3 Analisadores de Massa 

 

O efluente da coluna de cromatografia líquida, após ser ionizado é direcionado 

para os analisadores de massas que separam os íons de acordo com a razão m/z podendo 

usar diferentes princípios de construção e de operação (LANÇAS, 2013). 

Os analisadores de massa são classificados de acordo com o princípio aplicado 

para a separação dos íons formados. Vários sistemas são utilizados para uma ampla 

gama de aplicações em análise ambiental. Os espectrômetros de massa do tipo Ion Trap, 

aprisionamento de íons, e do tipo quadrupolo são os instrumentos mais populares, 

devido à sua facilidade de manuseio, baixos requisitos de manutenção e seu preço 

razoável. Há também os analisadores de massa baseados em setores elétricos e 

magnéticos, do tipo Time-of-Flight (ToF) e com Transformações de Fourier 

(SILVERSTEIN; WEBSTER; KIEMLE, 2005; TERNES, 2009; LANÇAS, 2013).  

Em um espectrômetro do tipo quadrupolo, o quadrupolo é constituído de 4 

hastes. Os pares opostos das hastes estão conectados eletricamente e uma voltagem com 

radiofrequência de 180o fora de fase é aplicada entre eles. Em um valor específico de 

voltagem, íons de uma determinada razão m/z atravessam o quadrupolo descrevendo 

uma trajetória estável (CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). 

A espectrometria de massa também pode ser usada em sequência (MS-MS), 

permitindo a caracterização estrutural de íons por meio da fragmentação do analito, mas 

também oferecendo uma maior sensibilidade e seletividade (TERNES, 2009).  
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A fragmentação ocorre em condições muito bem controladas dentro do próprio 

MS, em dispositivos conhecidos como Câmara de Colisão ou dentro do próprio 

Analisador, no caso de Ion Trap. Essa fragmentação se dá por meio de colisões do 

analito de interesse, com um gás neutro, em geral, Ar ou N2 (IGLESIAS, 2013).  

Um exemplo de instrumento sequencial é o espectrômetro de massas do tipo 

triplo quadrupolo, ilustrado na Figura 13.  

 
Figura 13 – Esquema de um espectrômetro de massas do tipo triplo quadrupolo 

 
Fonte: Adaptado de Schreiber (2013) 

 

Este instrumento é constituído por três quadrupolos em série, sendo que o 

primeiro quadrupolo (Q1) seleciona o íon do analito de interesse (íon precursor), que é 

então fragmentado na célula de colisão (Q2) por colisões com um gás inerte, como 

nitrogênio ou argônio. As reações de dissociação resultantes produzem íons 

fragmentados (íons produtos) que são analisados no terceiro quadrupolo (Q3). Todos os 

quadrupolos são controlados para transmitir íons de uma única razão m/z ou de um 

intervalo de razões m/z para gerar informação analítica mais exata (TERNES, 2009).  

A fragmentação dos íons costuma ocorrer por dissociação induzida por colisão 

(DIC). Na DIC, o íon precursor proveniente do primeiro quadrupolo é acelerado por um 

potencial elétrico para uma região de alto vácuo no interior do segundo quadrupolo, 

onde sofre repetidas colisões com um gás inerte de elevada energia, o que leva a um 

aumento na energia potencial deste íon até ocasionar sua fragmentação, conduzindo à 

formação dos íons produto. 

Quando DIC é realizada em baixa energia, as reações de fragmentação levam 

geralmente à perda de fragmentos neutros, que fornecem informações a respeito dos 

grupos funcionais presentes na molécula. Já sob elevada energia, a DIC fornece 

informações estruturais mais significativas, uma vez que pode levar à quebra das 

moléculas em posições características. Porém, quando a energia é muito elevada pode 

levar a uma fragmentação descontrolada (CHIARADIA; COLLINS; JARDIM, 2008). 
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Existem quatro principais modos de varredura para se obter um espectro de 

massas em um espectrômetro sequencial. São eles o de varredura dos íons produzidos, 

Varredura do íon precursor (precursor ion), Varredura da constante perda de fragmentos 

neutros (neutral loss scan) e Monitoramento seletivo de reações (selected reaction 

monitoring - SRM). No modo SRM, quando se monitora a fragmentação de vários íons 

precursores simultaneamente, este modo passa a ser chamado de monitoramento de 

reações múltiplas (multiple reaction monitoring - MRM) (CHIARADIA; COLLINS; 

JARDIM, 2008; TERNES; 2009). 

 

2.6 DETERMINAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS 

 

Os trabalhos a seguir apresentam metodologias para a análise de resíduos 

farmacêuticos em diferentes tipos de matrizes por meio de diversas técnicas analíticas, 

entre elas a técnica LC-MS/MS. 

 

2.6.1  Determinação de antibióticos em Matrizes Biológicas 
 

Hansen, Dooley e Thompson (1995) desenvolveram metodologias de HPLC 

para determinar concentrações de INH e seus metabólitos em plasma de ratos tratados 

com aconiazida (ACON).  A INH foi determinada no plasma após duas etapas de 

precipitação das proteínas, separada por uma coluna de 250 mm x 4.6 mm, 5 μm de C18, 

eluída com uma fase móvel com 5% de isopropanol aquoso contendo 5 g L-1 de 

formiato de amônio e detectada por um detector eletroquímico de +0.8 V. Essa 

metodologia permitiu a detecção dos analitos em concentração inferior a 0,1 μg mL-1. 

Panchagnula et al. (1999) desenvolveram um método de HPLC de fase reversa 

para a determinação simultânea de RIF e do seu principal metabólito, desacetil 

rifampicina; na presença de INH e PZY, em plasma e urina humana. A RIF, seu 

metabólito e o padrão interno de rifapentina foram eluídos em 17 minutos. Para isso, 

uma coluna analítica de fase reversa de C18, 250 x 4 mm foi utilizada como fase 

estacionária. Como a fase móvel, metanol e um tampão de fosfato de sódio (pH 5,2; 

0,01 M) na razão 65:35, v/v.  A detecção foi realizada por um detector de UV no 

comprimento de 254 nm. Recuperações para a RIF foram superiores a 90% no plasma e 

na urina enquanto o metabólito obteve uma recuperação de 79% para o plasma e de 

86% para a urina.  
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Gennaro, Calvino e Abrigo (2001) desenvolveram um método para determinar 

fármacos que combatem a tuberculose e seus metabolitos, isolados ou em misturas de 

multicomponentes, em fluidos biológicos, por interação do íon reagente (IIR), por RP-

HPLC. Entre os compostos estudados estão a PYZ e INH. A separação cromatográfica 

foi realizada por uma coluna encapsulada ODS-2 Spherisorb, 5 mm. O método IIR 

desenvolvido utiliza três soluções aquosas com diferentes interações iônicas como fase 

móvel, podendo ser usadas alternadamente, sendo a fase (A) 5,00 mM octalamina em 

pH 3,00 para o ácido o-fósfórico, (B) 5,00 mM octalamina em pH 8,00 para o ácido o-

fósfórico, e (C) 5,00 mM 1,6 diaminohexano em pH 6,00 para o ácido o-fósfórico. Os 

analitos foram determinados por um detector UV em 264 nm. Os limites de detecção 

foram inferiores a 82 mg L-1 para as soluções padrões; e nas análises das amostras de 

soro e plasma de rato, e soro humano os efeitos de matriz foram desprezíveis. Os limites 

de quantificação (LQ) foram inferiores a 94 mg L-1 e a recuperação média foi maior que 

96%.  

Gong et al. (2009) desenvolveram e validaram um método de LC-MS/MS para 

analisar PYZ e EMB em plasma humano. As amostras foram extraídas por precipitação 

de proteínas e separadas usando uma coluna de fase reversa de C18 50 mm × 4,6 mm e 

detectadas por MS. A fase móvel consistia em 0,1% de ácido tricloroacético em água e 

0,1% de ácido tricloroacético em metanol. A curva de calibração variava na faixa de 

10,0 – 5000 ng mL-1 para o EMB e de 50,0–25.000 ng mL-1 para a PYZ. Desvios 

padrões relativos inferiores a 15% foram obtidos em ambas as análises.  

Balbão et al. (2009) desenvolveram um método SBSE/HPLC-UV para monitorar 

RIF em amostras de plasma e compararam com o método de LLE/HPLC-UV. Fatores 

importantes para a eficiência do método de stir bar-sorptive extraction (SBSE) foram 

otimizados tais como pH, temperatura, condições de dessorção, alcançando 

recuperações na faixa de 75 a 80%. A separação foi obtida usando uma coluna de fase 

reversa de C8 (125 mm x 4 mm, tamanho de partícula de 5 μm) com detecção no UV no 

comprimento de 254 nm. A fase móvel constitui-se de metanol e um tampão de acetato 

de sódio 0,25 mol L-1 (pH 5,0). O método desenvolvido se apresentou de modo linear na 

faixa de trabalho de 0,125 a 50,0 μg mL-1. Os coeficientes de variação para os estudos 

de precisão foram inferiores a 10% e o LQ foi de 0,125 μg mL-1. O método se mostrou 

tão efetivo quanto o de LLE/HPLC-UV para a análise de RIF em amostras reais.  

Siddhartha et al. (2013) desenvolveram e validaram um método de HPLC por 

detecção de UV para determinar PYZ em plasma humano. A PYZ foi determinada no 
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plasma após um processo de extração líquido-líquido (ELL) empregando t-butil metil 

éter e diclorometano na razão 70:30% v/v. A separação foi realizada por uma coluna de 

150 mm x 4.6 mm, 5 μm de C18, eluída com uma fase móvel com de 15:85% de metanol 

e fosfato dihidrogênio de potássio (pH 7,4) 10 mM, ajustado com hidróxido de potássio 

e detectada por um detector UV no comprimento de onda de 268 nm. A técnica de ELL 

apresentou um ruído na linha de base mínimo quando comparada com as técnicas de 

precipitação de proteínas ou de SPE; os efeitos de matriz não foram observados. O 

método validado possuía alta sensibilidade, com LQ de 1,02 mg mL-1, recuperação 

aceitável e com um tempo de análise de 8,0 minutos por amostra.   

Zhou et al. (2013) foi elaborado e validado para a determinação dos RIF, INH, 

PYZ, EMB e estreptomicina em plasma humano usando uma coluna HILIC 3 μm, 75 

mm×2,1 mm, equipada com uma pré-coluna online a 40°C. Uma fase móvel de metanol 

e água (0,1% de ácido fórmico e 5mM de acetato de amônio, pH 3.0 ±0.1) na razão de 

65:35 v/v. A detecção foi feita por MS. O menor LQ obtido foi de 4,0 ng mL-1 para a 

PYZ, INH e RIF e de 0,5 ng mL-1 para o EMB. A precisão alcançada estavam entre 9,3 

e 7,3%. 

Stets et al. (2015) desenvolveram dois métodos PLS-2 para a determinação de 

RIF e INH. O primeiro método utilizava basicamente a dissolução dos analitos em água 

ultrapura usando a faixa de 190 a 600 nm enquanto o segundo houve a utilização de 

reações de derivatização, mediante a formação de complexos com o íon Cu+2 (350-800 

nm), visando à determinação dos fármacos em amostras de urina. Ambos os métodos 

foram validados de acordo com os critérios estabelecidos pela ANVISA e os resultados 

estabeleceram que os métodos eram estatisticamente semelhantes com o procedimento 

cromatográfico padrão. 

Medinskaia et al. (2015) desenvolveram um procedimento de stepwise injection 

analysis (SWIA) acoplado com generalized calibration method (GCM) para a 

automatização de análise espectrofotométrica de amostras com matrizes complexas. 

Esse procedimento foi utilizado para a determinação de INH em amostras de urina 

humana. O método se baseia na determinação do complexo formado entre metavanadato 

de amônio (AMV) e a INH na presença de íons citratos, que são excretados na urina do 

paciente, em meio ácido seguido de detecção espectrofotométrica no UV-VIS. As 

condições de formação do complexo foram estudadas em um procedimento de fluxo. A 

faixa linear variou de 1,0 a 100 mM de INH para as amostras de urina, o LD encontrado 

foi de 0,3 mM e o RSD variou na faixa de 1,5 a 3,5%.  
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Winchester et al. (2015) desenvolveram e validaram um método para determinar 

RIF, rifabutina (RBT), rifapentina (RPT) e seu principal metabólito ativo, o desacetil 

rifampicina, por HPLC-MS em plasma humano. A separação cromatográfica foi 

realizada usando uma coluna de C18 de 3 x 100 nm como fase estacionária e ácido 

fórmico: H2O:ACN (0,5:55:45, v/v/v) como fase móvel. Os analitos foram extraídos do 

plasma por meio de precipitação das proteínas. Uma faixa de 75–30.000 ng mL-1 para os 

fármacos e de 37,5–15.000 ng mL-1 para os metabólitos foram alcançadas. O coeficiente 

de variação e o desvio foram inferiores a 20% para o menor limite de quantificação e 

menor que 15% para toda a faixa da curva.  

Kim et al. (2015) desenvolveram uma metodologia analítica para determinar no 

plasma humano, 20 fármacos anti-tuberculose usando HPLC-ESI-MS/MS. O 

procedimento de extração por precipitação de proteínas foi realizado por dois métodos 

diferentes, um usando metanol contendo 0,13 N HCl para a precipitação de 4 fármacos 

incluindo a PZY (Grupo 1), e o outro usando ACN para a precipitação fármacos 

restantes incluindo RIF, EMB e INH (Grupo 2). A separação cromatográfica para os 

compostos do grupo 1 foi realizada usando uma coluna de cromatografia líquida de 

interação hidrofóbica (HILIC) de 3 μm, 150 mm x 2.1 mm, cuja fase móvel consistia 

em 0,1% de solução de ácido fórmico e ACN com 0,1% de ácido fórmico. Para o Grupo 

2, a separação foi realizada uma coluna C18 de em 3 μm, 150 mm x 2,0 mm com a fase 

móvel similar à do grupo 1. A detecção ocorreu por meio de MS no modo de múltiplas 

reações (MRM). As curvas de calibração obtiveram coeficiente de corelação superior a 

0,9969 para todos os 20 fármacos estudados. A precisão intra e entre dias foi inferior a 

14,3% e a precisão variou entre 84,8 e 113,0%. 

Hee, Seo e Lee (2015) desenvolveram e validaram um método de HPLC-

MS/MS para determinar simultaneamente RIF, INH e os metabólitos 25-

desacetilrifampicina (DRIF), acetilisoniazida (AcINH) e o ácido isonicotinico (INA). 

Os analitos foram extraídos a partir de 20 μL de plasma usando o SPE seguido de uma 

separação cromatográfica realizado por uma coluna Zorbax SB-Aq (50 mm x 4,6 mm, 

tamanho de partícula de 5 μm) usando como fase móvel 5 mM de acetato de amônio e 

30% de ACN com 0,1% de ácido fórmico. Os analitos foram detectados no modo de 

ionização positiva pelo método de monitoramento de reações múltiplas (MRM) e 

quantificados através do uso de padrões internos deuterados. O método desenvolvido 

apresentou boa linearidade (r2 ≥ 0,995), precisão na faixa de 93 a 111% e boa 

recuperação para o SPE na faixa de 60 a 86%.  
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Grégoire et al. (2016) desenvolveram um método para determinar ceftarolina, 

daptomicina, linezolida e RIF por SPE-HPLC-MS/MS requerendo 100 μL de plasma 

humano. O SPE on-line foi realizado usando uma coluna de POROS® R1/20, 2.1 mm × 

30 mm. Já a coluna de HPLC utilizada foi de 5 μm phenyl-hexyl, 2 mm × 50 mm. A 

transferência da coluna de SPE para a HPLC foi feita por uma válvula depois de 0,5 

minutos durante 1 minuto. O método também foi capaz de quantificar e identificar o 25-

O-Desacetylrifampicina, o principal metabolito e microbiologicamente ativo da RIF. O 

menor limite de quantificação para a RIF foi de 0,1 mg L-1. 

Goutal et al. (2016) desenvolveram e validaram um método para a determinação 

da concentração de RIF no plasma humano usando rifapentina como padrão interno por 

HPLC-UV afim de comparar a o plasma venoso do arterial. O método requeria a 

precipitação de proteínas como procedimento de preparo de amostra. A separação 

cromatográfica foi alcançada usando uma coluna AtlantisT3® C18 5μm, 4,6 mm × 150 

mm. A fase móvel foi composta de água/ácido acético 0,01% e ACN/ácido acético 

0,01%. A detecção ocorreu no comprimento de onda de 330 nm. O método foi linear na 

faixa de 0,1 a 40 μg mL-1 e os parâmetros de validação foram realizados de acordo com 

os requisitos internacionais.  

 

2.6.2  Determinação de antibióticos em Formulações farmacêuticas 
 

Jiang, Wang e Locke (2002) desenvolveram uma metodologia para determinar 

EMB diretamente em comprimidos por HPLC com fase reversa de pareamento iônico 

com detecção no UV. A separação cromatográfica foi realizada usando uma coluna de 

C18 10 μm, 3,9 mm × 300 mm. A fase móvel utilizada foi o tetrahidrofurano contendo 

Cu (II) e 1-heptasulfonato de sódio como pareador de íon para aumentar a retenção do 

complexo formado entre o Cu e o EMB com a coluna cromatográfica. A detecção no 

UV foi no comprimento de 260 nm. O método apresentou coeficiente de correlação de 

0,999, LD de 0,0006 mg mL-1, LQ de 0,006 mg mL-1 e a precisão avaliada a partir da 

injeção de seis replicatas que forneceram RSD de 0,5%. 

Mohan, Sharda e Singh (2003) desenvolveram um método de HPLC para 

determinar INH, PYZ, RIF e seus principais produtos de degradação em comprimidos 

de doses fixas. A separação cromatográfica foi realizada em uma coluna L1 5 μm, 

250mm x 4.6 mm. A fase móvel era constituída de um tampão de fosfato (pH 6,8) e 

acetonitrila (ACN), e a detecção foi realizada no comprimento de onda de 238 nm. Com 
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este método, foi obtido uma separação eficiente para todos os analitos estudados, com 

uma boa resolução e sem a sobreposição de sinais.  

Madan, Dwivedi e Singh (2005) usaram métodos de calibração multivariada, 

regressão por componentes principais (PCR) e regressão por mínimos quadrados 

parciais (PLS), aplicados a espectro bruto e após realizar a primeira derivada usando a 

transformada de Savitzky–Golay para estimar a concentração de PYZ, INH e RIF em 

formulações farmacêuticas.  Os métodos foram validados usando um conjunto de 15 

amostras. Ao serem comparados estatisticamente por ANOVA, forneceram resultados 

estaticamente similares e foram aplicados com sucesso à análise quantitativa dos 

fármacos anti-TB.  

Leandro et al. (2009) desenvolveram e validaram uma metodologia 

eletroanalítica para a determinação de RIF e INH através da técnica de voltametria de 

pulso diferencial em medicamentos distribuídos pela rede pública de saúde. O método 

apresentou para a INH faixa linear de 0,25 a 1,25 mg L-1, limites de detecção e 

quantificação de 0,05 e 0,14 mg L-1 e recuperação de 98,2 ± 0,4%; já para a RIF a faixa 

linear de 0,40 a 2,00 mg L-1, limites de detecção e quantificação de 0,07 e 0,19 mg L-1 e 

recuperação de 95,8 ± 0,6%.  

Faria et al. (2010) propuseram uma metodologia alternativa para a determinação 

simultânea de EMB, PYZ, INH e RIF em formulações farmacêuticas em um período de 

8,0 minutos. Para isso, foi utilizada a técnica de eletroforese capilar com detecção direta 

por UV em 262 nm. O método se mostrou eficiente para a determinação dos compostos, 

no entanto, para a determinação de EMB foi necessário a formação de um complexo 

com o Cobre (II) para alcançar bons sinais no UV no comprimento de onda desejado.  

Shewiyo et al. (2012) desenvolveram um novo método de Cromatografia de 

camada fina de alta eficiência e de fase reversa (RP-HPTLC) para a separação de EMB, 

PYZ, INH e RIF em comprimidos combinados de dose fixa dos quatro compostos. 

Trata-se de um método com duas etapas em que após o desenvolvimento na placa a 

PYZ, INH e RIF foram detectados por ultravioleta (UV) no comprimento de 280 nm. O 

EMB foi derivatizado e detectado por UV no comprimento de 450 nm. A fase 

estacionária consistia de sílica gel 60 RP–18 W F254s e a composição da fase móvel foi 

otimizada sistematicamente, onde metanol, etanol e propan-1-ol foram avaliados. O 

etanol foi selecionado como modificador orgânico e a composição de etanol, água, 

ácido acético glacial (>99% ácido acético) e 37% de solução de amônia (70/30/5/1, 

v/v/v/v) foi determinada como fase móvel ótima.  O método se mostrou mais rápido e 
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barato do que a metodologia na Farmacopeia Internacional, que envolve dois métodos 

separados por HPLC. 

Prajapati e Agrawal (2014) desenvolveram e validaram um método para 

determinar INH e PYZ por SFC–MS/MS em comprimidos de dosagem fixa através da 

dissolução em diclorometano:metanol:ácido fórmico. Dióxido de carbono supercrítico 

foi usado como fase móvel. A separação dos compostos foi alcançada por meio de uma 

coluna de ODS-5 µm C18, 150 mm × 4,6 mm em menos de 5 minutos. O método 

apresentou recuperação entre 98,9 e 100% para ambos os compostos.  Os menores LD e 

LQ alcançados para a INH foram de 11,87 ng mL-1 e 35.97 ng mL-1, respectivamente, e 

para a PYZ foram de 35,42 ng mL-1 e 107,36 ng mL-1.  

Lima, Albert e Leandro (2015) desenvolveram uma metodologia para determinar 

simultaneamente EMB, PYZ, INH e RIF em comprimidos de dose fixa por HPLC-

DAD. Foi utilizado uma coluna cromatográfica de C18 250 mm x 4,6 mm; 5 µm. A fase 

móvel era constituída de uma fase aquosa de 85 % tampão formiato de amônio 0,3 mol 

L-1 pH 5, 15 % metanol e 0,005 mol L-1 de Cu2+ ou 250 mg L-1 de CuSO4.5H2O, já a 

fase orgânica era constituída de metanol, 0,1 % de trietilamina e 0,2 % de ácido 

fórmico.  Como o EMB não absorve na região do UV, foram realizados experimentos 

visando a formação de complexos metal-EMB, variando o pH e o íon metálico. Dentre 

os íons metálicos estudados o Ni2+ e Cu2+ formaram complexos, sendo o compleco com 

o cobre o mais estável e com maior absortividade molar. Para a EMB, PYZ, INH foi 

utilizado o comprimento de onda de 265 nm e para a RIF o comprimento de 335 nm. O 

método apresentou-se linear e com RSD% inferior a 2,0%. 

Chellini et al. (2017) desenvolveram um método analítico alternativo para 

determinar simultaneamente RIF, INH, PYZ e EMB por espectrometria Raman. 

Diferentes quantidades dos excipientes e dos padrões farmacêuticos foram misturados e 

analisados. Os dados de espectrometria Raman foram obtidos através das condições 

otimizadas onde cada amostra foi escaneada 100 vezes, em uma faixa de 3500 a 50 cm-

1, com 4 cm-1 de resolução. O método de PLS foi usado no método desenvolvido para 

quantificar os fármacos. As amostras também foram analisadas por HPLC-DAD em 

dois métodos utilizando uma coluna RP18 5 µm, 250x4,6 mm a 40 °C. A detecção UV 

foi realizada a 238nm para RIF, INH e PYZ e em 210 nm para EMB. A fase móvel para 

a determinação de EMB foi ACN e para os outros compostos uma mistura de 20 mmol 

L-1 de um tampão de fosfato de sódio monobásico com 0,2% de trietilamina (pH~7,0) e 

acetonitrila na razão de 96:4, v/v. A metodologia desenvolvida não apresentou nenhuma 
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diferença estatística significante com um intervalo de 95% de confiança quando 

comparado com o método de HPLC padrão.  

 

2.6.3  Determinação de antibióticos em amostras ambientais 
 

Gros, Petrović e Barceló (2006) realizaram o desenvolvimento, otimização e 

validação de um método para a determinação simultânea de 29 produtos farmacêuticos 

multi-resíduos utilizando uma única etapa de extração em fase sólida seguida de 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa (LC-MS-MS).  Os alvos do 

estudo incluíram compostos analgésicos, anti-inflamatórios não-esteroides, reguladores 

de lipídios, drogas psiquiátricas, anti-histamínicos, agente anti-úlcera, antibióticos e 

beta-bloqueadores.  

Foi realizado uma análise em relação ao tipo de constituinte do cartucho e do 

pH e conclui-se que o cartucho comercial Oasis HLB foi o que proporcionou maiores 

recuperações. Em relação ao pH, os produtos farmacêuticos básicos e neutros 

produziram recuperações significativamente mais elevados sem a presença de ácido na 

amostra. No entanto, para compostos ácidos os resultados eram bastante semelhantes. 

O método obteve recuperações, em geral superior a 60%, tanto para amostras 

de águas superficiais quanto para águas residuais, com exceção de alguns compostos. A 

precisão do método, calculado como o Desvio Padrão Relativo (DPR), variou 0,2-6% e 

de 1 a 11% por análise de inter e intra-dia, respectivamente. Este também apresentou 

boa sensibilidade e forneceu limites de detecção na faixa ng L-1 baixo para ambos os 

tipos de amostras analisados. 

Lin, Yu e Lin (2008) realizaram um estudo em relação à ocorrência de 

antibióticos, hormônios e outros produtos farmacêuticos por LC-MS/MS em locais de 

água que têm grande potencial de contaminação ambiental, incluindo efluentes 

residenciais (hospitais, estações de tratamento de esgoto, e descargas regionais), 

industriais (instalações de produção farmacêutica) e agrícolas (pecuárias de animais e 

culturas aquáticas).  

Foram analisadas 23 amostras de diferentes locais em Taiwan para 97 

compostos-alvo, dos quais um número significativo, foram detectados e quantificados. 

Os compostos mais frequentemente detectados foram sulfametoxazol, cafeína, 

paracetamol e ibuprofeno, seguido de perto por cefalexina, ofloxacina, e diclofenaco, 

que foram detectados em > 91% das amostras, numa concentração que variava de 0,083 

a 100,4 para g L-1. Estes resultados de incidência e concentração correlacionam-se bem 
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com os dados publicados para outros locais em todo o mundo. Muitos produtos 

farmacêuticos também ocorreram em teores superiores a concentrações previsivelmente 

sem efeitos.  

 Locatelli, Sodré e Jardim (2010) utilizaram a técnica de LC-MS/MS no 

desenvolvimento e aplicação de um método para a determinação de antibióticos em 

águas superficiais brasileiras. Amoxicilina, ampicilina, cefalexina, ciprofloxacina, 

norfloxacina, sulfametoxazol, tetraciclina e trimetoprima foram selecionados como 

compostos-alvo devido ao seu alto consumo no Brasil. Ambas as técnicas usadas foram 

otimizadas para produzir a resposta máxima para cada composto. Além disso foram 

realizados estudos com cartuchos de extração de troca aniônica e de fase sólida 

polimérica durante a etapa de extração. Foram determinados a recuperação, faixa linear, 

limite de detecção e limite de quantificação. Os resultados mostraram que os aspectos 

sazonais e antrópicos alteram os níveis de antibióticos nas amostras. Observou-se à 

frequência de detecção de 55% durante o período de chuvas, enquanto que uma 

percentagem mais elevada (88%) foi notada por amostras coletadas durante a estação 

seca no Rio Atibaia – São Paulo.  

Grabic et al. (2012) desenvolveram e validaram um método de multi-resíduos 

para a determinação simultânea de mais do que 90 fármacos em amostras de água 

utilizando LC-MS/MS. As amostras foram preparadas utilizando a extração de fase 

sólida, depois do enriquecimento prévio afim de evitar supressão de ionização. Os 

produtos farmacêuticos analisados foram escolhidos com base na seu potencial de 

bioacumulação em peixes. Foram testadas quatro colunas cromatográficas para otimizar 

a separação antes da detecção por MS, sendo a que apresentou melhores resultados a 

Hypersil Gold AQ.  

Três matrizes de água diferentes foram testadas durante a validação do método: 

água Milli-Q, água de superfície (Rio Umea - Suécia) e dos efluentes da estação de 

tratamento de águas residuais Umea (ETAR). Nos ensaios de validação as recuperações 

absolutas foram acima de 70% para a água Milli-Q, a água de superfície e o efluente de 

esgoto para a maioria dos produtos farmacêuticos. Os limites de quantificação variaram 

em torno de 0,05-50 ng L-1 (média de 5 ng L-1). As recuperações do método para 

matrizes reais estavam na gama de 23-134% para a água de superfície e na gama de 47-

162% para as águas residuais. 

Gracia-Lor et al. (2012) desenvolveram um método multi-resíduo para a 

determinação simultânea de 17 contaminantes emergentes, incluindo medicamentos e 
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produtos para cuidados pessoais. O método baseia-se em extração em fase sólida 

utilizando cartuchos Oasis HLB seguido pela análise por HPLC-MS/MS. Foi realizado 

um estudo detalhado da eficiência do processo de extração e dos efeitos de matriz em 

águas superficiais e das águas residuais de efluentes. O uso de padrões internos 

marcados com isótopos foi testado para compensar as perdas potenciais do SPE durante 

a extração da amostra e supressão de sinais/melhoria observada. O método foi validado 

com sucesso em cinco águas de superfície diferente e cinco amostras de águas residuais 

e aplicado para a análise de 22 amostras da área mediterrânica espanhola e 51 amostras 

de água do reservatório da Colômbia.  

Maldaner e Jardim (2012) desenvolveram e validaram métodos independentes 

para determinação de contaminantes orgânicos como fármacos e pesticidas em amostras 

de água potável, utilizando SPE como a técnica de extração e de LC-MS/MS em modo 

MRM com ionização por electrospray. Foram avaliados diferentes cartuchos na etapa de 

extração sendo o cartucho comercial Oasis HLB mais adequados para os compostos 

alvo.  Recuperações na gama de 70-120% foram obtidos para todos os compostos alvo, 

com exceção para o paracetamol. E os valores de precisão (inter e intra-dia), expressos 

em termos de desvio padrão relativo, foram inferiores a 20% para todos os compostos 

alvos. Os LQs estavam na faixa de 0,006-0,208 µg L-1 e os métodos desenvolvidos 

foram aplicados com sucesso para a análise amostras de água para consumo humano.  

Verlicchi et al. (2012) realizaram um estudo de determinação de 73 fármacos 

por LC–MS/MS no efluente de dois hospitais italianos, no efleunete de entrada e de 

saída da instalação de tratamento municipal de recepção de um dos hospitais 

examinados a fim de verificar a ocorrência de produtos farmacêuticos. Foi observado 

que estes compostos são encontrados em concentrações mais elevadas no efluente 

hospitalar do que o urbano, principalmente antibióticos e analgésicos. Fato este que 

confirma que os efluentes hospitalares não devem ser considerados como possuindo a 

mesma natureza poluente das águas residuais urbanas. Além disso, a análise da 

contribuição percentual do hospital variou entre 16 e 67%, evidenciando que os 

hospitais representam uma das principais fontes desse tipo de poluentes.  

Cruz-Morató et al. (2014) propuseram uma nova alternativa para pré-

tratamento de águas residuais hospitalares relacionadas com a remoção de produtos 

farmacêuticos devido a ineficiência das Estações de tratamento de águas convencionais 

na remoção desses compostos farmacêuticos. O tratamento foi realizado em um 

biorreator de leito fluidizado sob condições estéreis e não estéreis. Dos 51 fármacos 
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detectados inicialmente por LC–(ESI)–MS/MS observou-se a que 46 compostos foram 

de parcialmente a completamente removidos, resultando numa taxa de eliminação de 

83,2% e 53,3% no tratamento estéril e não-estéril, respectivamente. 

Li; Lin (2015) estudaram a toxicidade de um efluente hospitalar bruto e 

verificaram que este apresentou uma toxicidade aguda para os organismos vertebrados, 

dentre os quais Cyprinus carpio foi o organismo mais sensível testado. Foi utilizada 

uma mistura de 19 fármacos comumente utilizados e foi verificado que estes causaram 

uma toxicidade aguda para C. carpio com um valor de CL50 de 60,68 mg L-1 após 96 h.  

Este estudo também realizou ensaios expondo o efluente a irradiação de luz solar e 

constatou-se um aumento significativamente a toxicidade aguda dos produtos 

farmacêuticos para os peixes, verificando um aumento sinérgico da toxicidade.  

Oliveira et al. (2015) mostra o desenvolvimento de um método de injeção 

direta LC-MS/MS para determinar medicamentos e produtos para cuidados pessoais 

(PPCPs) em matrizes de água. Foram realizadas análises de PPCP em 72 amostras 

pertencentes a 4 Sistemas de Tratamento de Água de diferentes tipos (efluentes 

hospitalares, afluentes e efluentes de ETE) afim de avaliar a relevância PPCP nas 

descargas hospitalares, o impacto sobre o desempenho da ETE e risco ecológico 

potencial representado por analitos não eliminados durante o tratamento. Foi alcançada 

uma precisão aceitável, com melhor acordo para concentrações mais elevadas e 

verificou-se a relevância de quatro categorias terapêuticas para a carga PPCP nos 

efluentes (analgésicos, antidiabéticos, anti-epilépticos e psicoanalépticos).  

Azuma et al. (2016) analisaram efluentes de um hospital no Japão através da 

técnica de LC–MS/MS e verificaram a ocorrência de 41 produtos farmacêuticos e 

fitoquímicos, onde os resultados mostraram que 38 compostos foram detectáveis no 

efluente hospitalar em uma larga faixa de concentrações que varia entre ng L-1 a μg L-1, 

com um máximo de 92 mg L-1.  E através de um balanço de massa com fluxos em 

massa dos analitos alvo através do fluxo de água foi possível avaliar o grau de 

contribuição de efluentes do hospital à descarga ambiental. Verificou-se que apesar de 

quase todos os compostos remanescentes abaixo de 1,0 ng L-1  podem ser removidos 

pela adição de tratamento com ozônio a ETEs. 

Daouk et al. (2016) avaliaram a contaminação das águas residuais de um 

hospital universitário suíço por resíduos farmacêutico ativos (API) através de 

monitoramento durante três meses na saída do edifício principal. Foram analisados 15 

API, incluindo antibióticos, analgésicos, drogas anti-epilépticas e anti-inflamatórias, 
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através da metodologia validada para LC-MS/MS. As concentrações médias dos 15 

compostos selecionados variaram entre 0,04-675 ug L-1, com uma frequência de 

detecção média de 84%.  

A contribuição do hospital para as cargas urbanas totais variou de 2,1-100% de 

acordo com o composto. Mesmo tendo em conta diluição e eficiência da remoção na 

estação de tratamento de águas residuais, apenas alguns compostos, principalmente os 

antibióticos, apresentaram risco alto e moderado para os ecossistemas aquáticos. 
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Na Tabela 4, encontram-se um comparativo entre alguns dos trabalhos citados em relação ao tipo de matriz, a técnica de análise e a 

técnica de extração utilizada.  
 

Tabela 4 – Tabela comparativa entre os artigos 

Técnica de Análise Técnica de Extração Tipo do Detector Matriz da Amostra Analitos Referência 

HPLC 
Precipitação de 

Proteínas 
Eletroquímico Plasma de rato 

INH e seus 

metabólitos 

Hansen, Dooley, 

Thompson, (1995) 

HPLC 
Precipitação de 

Proteínas 
UV 

Plasma e Urina 

humana 

RIF e seus 

metabólitos 

Gennaro, Calvino e 

Abrigo (2001) 

HPLC 
Precipitação de 

Proteínas 
UV 

Plasma e Soro de 

rato; Soro humano 
PYZ e INH 

Jiang, Wang e Locke 

(2002) 

HPLC ELL UV Plasma humano PYZ 
Mohan, Sharda e 

Singh (2003) 

HPLC SPE MS Plasma humano 
EMB, RIF, PYZ e 

INH 
Gong et al. (2009) 

HPLC - UV Comprimido INH, PYZ e RIF Leandro et al. (2009) 

HPLC 
Precipitação de 

Proteínas 
MS Sangue humano EMB e PYZ Faria et al. (2010) 

Voltametria - - Comprimido RIF e INH 
Siddhartha et al. 

(2013) 

Eletroforese - - Comprimido 
EMB, RIF, PYZ e 

INH 
Zhou et al. (2013) 

Espectroscopia - IR Comprimido INH, PYZ e RIF 
Hee, Seo e Lee 

(2015) 

Raman - - Comprimido 
EMB, RIF, PYZ e 

INH 
Chellini et al. (2017) 

Fonte: Autor (2018)
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Diante do que foi apresentado, observa-se que até o presente momento os 

fármacos Antituberculose analisados nesse trabalho não foram alvo de estudos 

utilizando o efluente hospitalar como matriz, ressaltando assim a necessidade de estudos 

a respeito da ocorrência deles nesse tipo de matriz, que possui um alto risco de 

contaminação ambiental.  

 

2.7 VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS 

 

De acordo Organização Internacional de Normalização (ISO), a validação do 

método pode ser definida como a "confirmação através de exames e provisão de 

evidência objetiva de que os requisitos para uso ou aplicação especificada são 

cumpridos" (ISO, 2005).  

A validação de um método analítico é necessária não apenas no 

desenvolvimento de novos métodos, mas também para a revisão de métodos já 

estabelecidos, métodos utilizados laboratórios indiferentes, o emprego de diferentes 

analistas ou instrumentação e para demonstração de equivalência entre dois métodos 

diferentes (EURACHEM, 1998). 

A validação de métodos vem sendo estudada extensivamente. Há uma grande 

quantidade de diretrizes publicadas pelas agências regulatórias em todo o mundo. No 

Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) através 

da Coordenação Geral de Acreditação (CGCRE) é o responsável por fornecer as 

orientações sobre a validação de métodos analíticos (INMETRO,2011).  

Os principais parâmetros de validação que devem ser examinados durante esse 

procedimento são: 

 Seletividade; 

 Linearidade e Faixa linear; 

 Precisão; 

 Limite de Detecção e Limite de Quantificação; 

 Tendência/ Recuperação; 

 Robustez. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo descreve-se os equipamentos, materiais, amostras, reagentes, 

padrões, soluções e procedimentos utilizados no desenvolvimento do presente trabalho. 

Assim como as condições operacionais da técnica utilizada para a determinação dos 

fármacos Anti-TB nas amostras de efluente hospitalar, bem como os procedimentos 

prévios necessários para a sua caracterização.  

 

3.1 REAGENTES, PADRÕES E SOLUÇÕES 

 

Isoniazida (C6H7N3O, ≥ 99%), Pirazinamida (C5H5N3O, ≥ 99%) e Rifampicina 

(C43H58N4O12, ≥ 99%) da Sigma-Aldrich (Praga, República Tcheca) e Etambutol 

(C10H24N2O2, ≥ 99%) da LGC Standards (Middlesex, Reino Unido), foram utilizados 

como padrões analíticos.   

Soluções estoques dos padrões individuais, 10000 mg L-1 para o EMB e de 

20000 mg L-1 para os demais, foram preparadas em uma mistura de metanol e estocadas 

a - 2 ◦C.  Uma solução mix contendo os 4 fármacos, 1000 mg L-1, foi preparada por 

meio da diluição das soluções individuais em meio aquoso.  

O ácido fórmico 88% (v/v) e acetonitrila grau HPLC da J.T. Baker (USA), 

foram empregados no preparo dos eluentes.  A água ultrapura foi fornecida pelo Sistema 

de purificação de água Milli-Q Integral 5 da Millipore (Bedford, MA, USA) para a 

preparação de todas as soluções. 

Filtros de Nylon CHROMAFIL® Xtrata de 0,45 e 0,20 µm (MachereyNagel, 

Düren, Alemanha) também foram utilizados. 

 

3.2 AMOSTRAGEM 

 

Para este trabalho foram coletados 1000 mL, em frascos de vidro, de amostras de 

efluente hospitalar provenientes do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL),  

armazenadas sob refrigeração e em ausência de luz.  

Após coletadas, as amostras foram encaminhadas para a Central Analítica do 

Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos 

(NUPPRAR) – UFRN, onde as mesmas receberam uma codificação interna para 

posterior realização dos ensaios.  
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Na Tabela 5, encontra-se a codificação interna da amostra assim como o 

respectivo ponto de coleta. 

Tabela 5 – Codificação das amostras e seus pontos de coleta 

Amostra Ponto de Coleta 

A1 Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) 

A2 Ambulatório 

A3 Lavanderia 

A4 Enfermaria 
Fonte: Autor (2018) 

 

3.3 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

Para fornecer uma caracterização prévia das amostras de efluente hospitalar, 

foram realizados os ensaios dos parâmetros físico-químicos mostrados na  Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Metodologia seguida para a realização das análises físico-químicas 

Parâmetros 
Metodologia do 

Ensaio 
Equipamento 

pH APHA 4500 pHmetro 

Temperatura APHA 2550 pHmetro 

Fenóis APHA 5530 Espectrofotômetro 

Surfactantes APHA 5540 Espectrofotômetro 

Carbono Orgânico Total (COT) APHA 5310 Espectrofotômetro 

Demanda Química de Oxigênio (DQO) APHA 5220 Espectrofotômetro 

Nitrogênio Total APHA 4500 Espectrofotômetro 

Cor Aparente APHA 2120  Espectrofotômetro 

Cor Verdadeira APHA 2120  Espectrofotômetro 

Turbidez APHA 2130 Turbidímetro 

Cloro Livre APHA 4500 Espectrofotômetro 

Cloro Total APHA 4500 Espectrofotômetro 

Cloro Residual APHA 4500 Espectrofotômetro 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) APHA 2540 Multiparâmetro 

Sólido Suspensos (SS) APHA 2540 Espectrofotômetro 

Salinidade APHA 2520 Multiparâmetro 

Condutividade APHA 2510 Multiparâmetro 

Fonte: Autor (2017) 

 

Para isso foram utilizados o Espectrofotômetro DR5000 da Hach, Turbidímetro 

HI98703, pHmetro HI2221 e Multiparâmetro HI 9828-4 da Hanna Instruments. 

 

3.4 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA POR HPLC-MS/MS 

 

As amostras de efluente hospitalar foram previamente filtradas através de uma 

filtração simples, em seguida refiltradas utilizando filtros de nylon de 0,45 e 0,20 µm.  
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Para determinação dos compostos, utilizou-se um híbrido Triplo Quadrupolo Ion 

Trap-Mass Linear (3200 QTRAP® LC-MS/MS system, ABSciex Instruments), com 

fonte de ionização Turboionspray operando nos modos positivo e negativo; acoplado à 

um Cromatógrafo líquido, modelo Ultimate 3000 (Dionex); Software - Analyst®, 

versão 1.5 e Chromeleon® via plataforma Dionex Chromatography MS Link, como 

mostra a Figura 14. 

 
Figura 14 – Equipamento de HPLC-DAD acoplado a um Espectrômetro de Massas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

A fase móvel foi a mistura de um gradiente de 0,1% de ácido fórmico em água 

(Fase A) e 0,1% de ácido fórmico em Acetonitrila (Fase B). As condições empregadas 

nas análises estão apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Condições cromatográficas adotadas para separação de fármacos anti-TB por HPLC 

Parâmetro Condição operacional 

Volume de injeção (loop) 10 µL 

Gradiente de eluição 

0 - 4 min - 100% Fase A (Isocrático) 

                        4 – 8 min - 85% Fase B 

   8 -13 min - 100% Fase A (equilíbrio) 

Temperatura do amostrador 5 °C 
Fonte: Autor (2018) 

 

Os parâmetros cromatográficos referentes ao tipo de coluna, temperatura da 

coluna e vazão do eluente foram definidos após a realização do Teste de Robustez. 
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3.5 OTIMIZAÇÃO DO MÉTODO DE MONITORAMENTO DE REAÇÕES 

MÚLTIPLAS (MRM) 

 

O espectrômetro de massas foi calibrado nos modos de íons positivo e negativo 

com uma solução padrão de calibração de poli glicol propilênico (PPG), infundida sob 

fluxo de 10,0 µL min-1 com o capilar posicionado em relação ao contra-eletrodo nas 

posições 5 e 10 mm nas direções horizontal e vertical, respectivamente.  

Ar sintético foi utilizado como gás nebulizante (GS1), gás secante (GS2) e gás 

de exaustão (Exhaust Gas) na fonte de ionização. Nitrogênio foi empregado como 

cortina de gás de dessolvatação (Curtain Gas™) e como gás de colisão (CAD Gas™) na 

célula LINAC®. Os compostos foram caracterizados no triploquadrupolo nos modos MS 

(Q1 Scan) e MS/MS (Product lon Scan, Precursor lon Scan e Neutral Loss Scan). 

Os parâmetros potencial de orifício (DP), energia de colisão (CE) e potencial de 

saída da cela de colisão (CXP) foram otimizados para operação do espectrômetro de 

massas no modo Multiple Reaction Monitoring (MRM) para a realização das análises 

quantitativas.  

A Tabela 8 apresenta os valores otimizados para estes parâmetros usados nas 

análises das amostras de efluentes. 

 

Tabela 8 - Parâmetros otimizados para a análise dos Anti-TB por LC- ESI –MS/MS 

Analito ESI Transição 

(m/z) 

Propósito Dwell 

Time 

DP 

(V) 

CE 

(eV) 

CXP 

(V) 

EMB 

+ 205 →164 Confirmação 100 ms 26 13 4 

+ 205 →149 Confirmação 100 ms 26 13 4 

+ 205 →116 Quantificação 100 ms 26 19 4 

INH 

+ 138 →109 Confirmação 100 ms 31 17 4 

+ 138 →119 Confirmação 100 ms 31 21 58 

+ 138 →121 Quantificação 100 ms 31 17 4 

PYZ 

+ 124 →79 Confirmação 100 ms 41 21 4 

+ 124 →107 Confirmação 100 ms 41 13 4 

+ 124 →81 Quantificação 100 ms 41 19 4 

RIF 

+ 823 →163 Confirmação 100 ms 51 49 4 

+ 823 →123 Confirmação 100 ms 51 61 4 

+ 823 →151 Quantificação 100 ms 51 47 4 
Fonte: Autor (2018) 

 

3.6 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

Após a preparação dos padrões e soluções, serão realizados os ensaios de 

validação do método. Existem vários procedimentos distintos para a validação, para este 

trabalho, serão adotados os preceitos do CGCRE-008 (INMETRO,2011). 
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Neste procedimento, serão avaliados os parâmetros de: robustez, linearidade, 

faixa de trabalho e faixa linear, seletividade, limite de detecção e limite de 

quantificação, tendência /recuperação e precisão. 

 

3.6.1 Robustez 

 

Para determinar a robustez de um método pode-se utilizar o Teste de Youden. 

Este teste consiste na análise multivariada de até sete variáveis que podem influenciar 

no resultado analítico. As condições normais das variáveis foram denotadas por letras 

maiúsculas A, B, C, D, E, F e G e seus valores alternativos foram denotados pelas 

correspondentes letras minúsculas a, b, c, d, e, f e g, resultando em um total de 8 

experimentos, como ilustrado na Tabela 9 (GEHRING et al., 2011).   

 
Tabela 9 – Planejamento de Youden para quatro fatores 

Efeitos 
Combinação dos Parâmetros 

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 

A/a A A A A a a a a 

B/b B B b b B B b b 

C/c C c C c C c C c 

D/d D D d d d d D D 

Resultado s T u v w x y z 
Fonte: Autor (2018) 

 

Nesse trabalho, quatro fatores cromatográficos em potencial foram estudados, 

como pode ser visto na Tabela 10. 

 
Tabela 10 – Fatores estudados no Teste de Robustez 

Fator Variação 

Coluna Analítica 
Acclain Polar Advanced (C16) 

de 2,1 mm x 100 mm; 3 μm 
A 

Synergi 4 μm Fusion RP 

80ª de 50mm x 2,00 mm 
a 

Temperatura da 

Coluna (°C) 
25 B 35 b 

Acidificação da 

amostra 
c/ ácido C s/ ácido c 

Vazão da Fase Móvel 

(mL min-1) 
150 D 250 d 

Fonte: Autor (2018) 

 

Para a realização dos experimentos soluções padrões dos quatros fármacos 

foram preparadas e analisadas no método desenvolvido em triplicata. Os valores de área 

do sinal obtidos foram utilizados para analisar os resultados do teste de Youden.  

Para determinar a influência da variação de cada parâmetro no resultado final, 

deve-se comparar a média dos quatro valores correspondentes às letras maiúsculas com 

a média dos quatro valores correspondentes às letras minúsculas (CÉSAR, 2009). 
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3.6.2 Linearidade, faixa de trabalho e faixa linear 

 

A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de aplicação para a qual o ensaio vai ser 

usado.  A faixa de trabalho nesse estudo foi avaliada na região entre 0,1 e 1000 µg L-1.  

Dentro da faixa de trabalho pode existir uma faixa de resposta linear e dentro desta, a 

resposta do sinal terá uma relação linear com o analito ou valor da propriedade, 

denominada de faixa linear.  

 Após a determinação da faixa linear, a linearidade da faixa linear foi avaliada. 

Soluções padrões contendo os quatro fármacos foram preparadas em três replicatas 

independentes e avaliadas em triplicatas.  

A linearidade foi verificada a partir da equação da regressão linear, determinada 

pelo método dos mínimos quadrados, calculada através da Equação (1).  

 

y= ax + b                                                       (1) 
 

Onde:  a e b: Coeficientes da regressão;  

           x: Concentração do analito; 

           y: Contagem. 

 

3.6.3 Seletividade 

 

Para o teste de seletividade foram analisadas três soluções: uma amostra real de 

efluente hospitalar (HW), a mesma solução com adição de 10 µg L-1 (HW10 µg L-1) dos 

compostos farmacêuticos e, um branco com adição do mesmo padrão (ST10 µg L-1).   A 

seletividade foi estudada comparando os cromatogramas de amostras de soluções 

padrões dos fármacos a fim de se verificar a presença de interferentes.  

 

3.6.4 Limite de detecção e Limite de quantificação 

 

Os limites de quantificação e de detecção foram estabelecidos considerando-se 

a menor concentração do analito que pode ser quantificada com precisão e exatidão 

aceitáveis sob as condições experimentais estabelecidas. 

Para a determinação do LD, foi considerada a concentração cujo 

sinal analítico obtido foi três vezes maior que o sinal do ruído da linha de base (3:1), no 

tempo de retenção do composto de interesse. Onde a relação sinal/ruído é determinada 

pela comparação dos sinais medidas do padrão de mais baixa concentração do analito e 

dos ruídos dos brancos.  
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Para o LQ, a relação sinal/ruído de 10:1 é a mais usual para estabelecer esse 

parâmetro, sendo assim adotada nesse trabalho. 

 

3.6.5 Tendência/Recuperação 

 

A análise de tendência/recuperação foi verificada pela avaliação de uma amostra 

de efluente hospitalar de concentração conhecida e da mesma amostra com adição de 

padrão de concentrações conhecidas (Spike) em dois níveis distintos, expressa em 

porcentagem de recuperação (R%), calculada através da Equação (2). A recuperação 

aceitável varia de acordo com a concentração do analito. 

 

 R% = [ (C1 – C2) / C3] x 100%                                        (2) 
 

Onde: C1: Concentração obtida após a leitura da curva;  

           C2: Concentração do branco; 

           C3: Concentração prevista. 

 

3.6.6 Precisão 
 

A precisão foi determinada através de ensaios de repetibilidade e precisão 

intermediária, sendo demonstrada através do cálculo do coeficiente de variação médio. 

Para a determinação da repetibilidade, foram analisadas duas concentrações 

distintas, distribuídas ao longo da faixa linear e cada concentração foi lida seis vezes em 

um mesmo dia. Para a precisão intermediária, foi estudado o preparo da amostra mais 

adição de padrão em dias diferentes por analistas diferentes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através dos ensaios 

referentes ao desenvolvimento de metodologia para análises dos fármacos assim como 

dos parâmetros de validação. Além dos resultados das análises físico-químicas.  

 

4.1 VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA POR HPLC-MS/MS 

 

O método foi utilizado com base nas etapas de validação de metodologia 

analítica conforme o documento CGCRE-008 (INMETRO,2011). 

A Figura 15 apresenta um fluxograma apresentando a sequência das etapas de 

validação realizadas. 

 
Figura 15- Fluxograma das etapas de validação 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

4.1.1 Determinação da Robustez 

 

Após a realização dos experimentos do teste de Robustez através do Teste de 

Youden descrito no item 3.5.1 foram obtidos os seguintes resultados, em termos de 

contagem, expressos nas Figuras 16 e 17 para cada um dos fármacos Antituberculose 

estudados.  
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Figura 16 – Gráfico dos efeitos obtidos nos experimentos com os padrões analíticos

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

Figura 17– Gráfico dos efeitos obtidos nos experimentos com a amostra fortificada 

 
Fonte: Autor (2018) 
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Ao comparar as Figuras 16 e 17 observa-se que o Experimento 8 é aquele que 

proporciona uma maior intensidade no sinal para todos os fármacos estudados, tanto nos 

padrões quanto nas amostras. Além de que, no experimento a utilização de ácido não é 

necessária, tornando-se a análise menos dispendiosa.  

Todavia, o Experimento 2 também apresenta boas intensidades para os 

fármacos, assim como não necessita da utilização de ácido. Além disso ao trabalhar com 

uma vazão de eluente menor o gasto de solventes é reduzido. E também ao se trabalhar 

a uma menor temperatura a vida útil da coluna analítica é prolongada.  

Por esses motivos as condições cromatográficas adotadas no Experimento 2 

(Coluna Acclain Polar Advanced, na temperatura da Coluna de 25 ºC, vazão do eluente 

de 150 mL min-1 e sem acidificação da amostra) foram adotadas nos ensaios de 

validação a seguir.  

A Figura 18 apresenta a separação cromatográfica entre a INH, RIF, PYZ e 

EMB obtida nas condições cromatográficas do Experimento 2, onde pode-se verificar 

alta eficiência de separação.   

 

Figura 18 -  Separação cromatográfica por LC-MS/MS da RIF, INH, PYZ e  EMB 

 

Fonte: Autor (2018) 
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4.1.2 Determinação da Faixa Linear, da Faixa de Trabalho e da Linearidade 

 

A fim de determinar a faixa de concentração do analito, também chamada de 

faixa linear, um mix de soluções padrões dos fármacos em estudos, foi preparado em 

meio aquoso, com concentrações diferentes ao da faixa de 0,1 a 1000 µg L-1. Com os 

dados obtidos foi possível construir um gráfico a fim de avaliar a linearidade existente 

na região escolhida para cada fármaco, os resultados estão apresentados na Figura 19. 
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Figura 19 – Escolha da Faixa de Trabalho a partir das Faixas Lineares da INH, PYZ, RIF e EMB 

 

Fonte: Autor (2018)
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Para todos os fármacos em estudo observou-se linearidade, indicando a relação 

direta entre a concentração do analito e a área do sinal. A partir disso, pôde-se 

determinar a faixa de trabalho adequada e a realização do ensaio de linearidade. 

A escolha da faixa de trabalho levou em consideração o fato de que os resíduos 

farmacêuticos costumam ser encontrados no meio ambiente na faixa de µg L-1. Sendo 

assim, foi testada a linearidade na faixa de 0,1 a 100 µg L-1. A faixa de trabalho deve 

cobrir a faixa de aplicação para a qual o ensaio vai ser usado e a concentração mais 

esperada da amostra deve, sempre que possível, se situar no centro da faixa de trabalho. 

Os padrões foram avaliados em triplicata e preparados em três replicatas, tendo 

sido aplicado o modelo de regressão linear. Após a leitura dos padrões, as curvas 

analíticas foram construídas plotando a área do pico no cromatograma versus a 

concentração esperada.   

A Tabela 11 apresenta as expressões referentes ao modelo de regressão linear 

que foi aplicado assim como alguns parâmetros da regressão.  

  
Tabela 11 - Estatísticas das Regressões Lineares para a INH, PYZ, RIF e EMB 

Analito Expressão da Curva Analítica R2 

INH  y = 859,77x + 774,51 0,9984 

PYZ y = 842,93x + 2301,4 0,9968 

RIF y = 210,93x + 149,61 0,9986 

EMB y = 7227,1x + 33820 0,9632 
Fonte: Autor (2018) 

 

O coeficiente de determinação (R²) avalia a qualidade da regressão. É importante 

notar que R² varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo da unidade for o coeficiente de 

determinação, maior será a validade da regressão. O valor obtido para o R² nesse caso 

foi bastante elevado em ambas as regressões, indicando que as curvas se ajustaram bem 

ao tipo de amostra.  Sendo a RIF o composto farmacêutico com o melhor coeficiente de 

determinação.  

A Figura 20 apresenta as curvas analíticas para a INH, PYZ, RIF e EMB.  



66 

Figura 20 – Curvas Analíticas da INH, PYZ, RIF e EMB 

 
Fonte: Autor (2018)
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Os valores determinados durante as leituras em triplicata dos padrões para a 

construção das curvas analíticas encontram-se na Tabela 12. Observa-se que os valores 

de Desvio padrão relativo (DPR) encontram-se inferiores a 30% (em concentrações 

abaixo de 1,0 µg L-1). Nestas concentrações, é tolerável desvios da ordem de 40 –120% 

(INMETRO, 2017).  

 
Tabela 12 – Valores de DPR relativo entre as medidas dos padrões no teste de linearidade 

INH  PYZ RIF EMB 

Conc.  

(µg L-1) 

DPR 

 (%) 

Conc.  

(µg L-1) 

DPR  

(%) 

Conc.  

(µg L-1) 

DPR  

(%) 

Conc.  

(µg L-1) 

DPR  

(%) 

0,1 23,849 0,1 24,570 0,1 26,388 0,1 5,537 

0,5 30,758 0,5 23,621 0,5 9,171 0,5 8,559 

1,0 4,023 1,0 4,024 1,0 4,528 1,0 3,009 

5,0 9,489 5,0 3,632 5,0 5,317 5,0 10,972 

50,0 1,561 50,0 1,561 10,0 13,066 10,0 18,230 

100,0 1,816 100,0 1,816 50,0 3,398 50,0 2,864 

- - - - 100,0 1,178 100,0 8,559 
Fonte: Autor (2018) 

 

4.1.3 Determinação do Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

 

Como mencionado no item 3.5.4 deste trabalho, os limites de quantificação e 

detecção, foram estabelecidos considerando-se a razão sinal/ruído para a menor 

concentração do analito que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis 

sob as condições experimentais estabelecidas.  

Os resultados obtidos encontram-se dispostos na Tabela 13. 

 
Tabela  13 – Limites de Detecção e Quantificação em µg L-1 para a INH, PYZ, RIF e EMB 

Analito LD LQ 

INH  0,094 0,176 

PYZ 0,028 0,057 

RIF  0,416 0,833 

EMB 0,263 0,519 
Fonte: Autor (2018) 

 

Dentre os fármacos estudados, a PYZ apresentou os menores limites enquanto a 

RIF apresentou os maiores. Os limites de quantificação obtidos variaram entre 0,057 e 

0,833 µg L-1, com RSD < 5%.  

 

4.1.4 Determinação da Seletividade 
 

Esse teste possui a finalidade de verificar se no tempo de retenção esperado, há a 

ocorrência de algum interferente que pudesse conduzir a uma falsa identificação do 
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composto ou que impedisse a sua identificação. Caso a seletividade não seja assegurada, 

a linearidade, a tendência e a precisão estarão comprometidas. Desta forma, este ensaio 

foi conduzindo na presença da matriz, o efluente hospitalar. 

Conforme os cromatogramas apresentados na Figura 21, não se observou 

interferência significativa da matriz perto dos tempos de retenção de todos os 

medicamentos anti-TB, o que confirma a seletividade do método proposto na 

determinação destes compostos.  

Com exceção da RIF, verificou-se ainda uma perda de altura do pico da ordem de 10% 

da amostra de HW com adição de padrão, quando comparada à adição no branco, o que 

é aceitável para uma matriz complexa, não representando assim uma supressão de sinal, 

nem tão pouco, interferência da matriz.  
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Figura 21 – Comparativo entre os cromatogramas obtidos por LC-MS/MS para a INH, PYZ, RIF e EMB 

 

Fonte: Autor (2018)



70 

4.1.5 Determinação da Tendência e Recuperação 

 

A tendência/recuperação foi verificada pela análise de amostras de Efluente Hospitalar 

bruto e da mesma amostra de efluente fortificada com padrões de 10 e 100 µg L-1. Os 

resultados das análises estão apresentados na Tabelas 14. 

 
Tabela 14 – Recuperação dos fármacos PYZ, INH, RIF e EMB em efluente hospitalar (n = 3) 

Analito Concentração Nominal (µg L-1) Recuperação (%) 

PYZ 
10 102 

100 106 

EMB 
10 112 

100 104 

INH 
10 112 

100 102 

RIF 
10 90 

100 96 
Fonte: Autor (2018) 

 

Analisando os tesultados da Tabela 14, observa-se que todos os fármacos 

apresentaram recuperações dentro da faixa estabelecida pelo INMETRO. O limite de 

aceitação para a concentração de 10 µg L-1 corresponde de 60 a 115%, enquanto o limite para 

a concentração de 100 µg L-1 corresponde de 80 a 110%, o que demonstra a exatidão do 

método proposto, mesmo na presença da matriz. 

 

4.1.6 Determinação da Precisão 
 

Para obtenção da precisão, foram feitos ensaios de repetibilidade e precisão 

intermediária, sendo demonstrada através do cálculo do coeficiente de variação médio. Com 

base nos resultados obtidos, os valores de desvio padrão relativo intramedidas para as 

soluções analisadas foram determinados. Os resultados encontram-se na Tabela 15. 

 
Tabela 15 - Precisão e Exatidão Inter- e intra-dia do método LC–MS/MS para os analitos em efluente 

hospitalar 

Analito Concentração 

nominal 

 (μg L-1) 

Intra –dia (n=9) Inter-dia 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

PYZ 
10 7,237 105,410 3,868 51,637 

100 2,400 81,868 3,090 120,141 

EMB 
10 1,476 67,888 1,549 64,636 

100 1,210 88,949 2,812 115,332 

INH 
10 0,140 100,065 2,848 106,463 

100 1,816 90,470 2,514 124,878 

RIF 
10 4,649 125,495 7,598 122,926 

100 3,965 66,691 0,121 91,896 
Fonte: Autor (2018) 
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Todos os analitos apresentaram coeficiente de variação médio inferiores a 10%, 

atendendo ao limite de 21% para concentrações de 10 μg L-1 e de 15 % para concentrações de 

100 μg L-1 estabelecidos no CGCRE-8, demonstrando assim, que o método proposto é preciso 

podendo ser aplicado à amostras de efluente hospitalar, na determinação dos compostos em 

estudo. 

 

4.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

As análises físico-químicas foram realizadas a fim de se obter uma melhor 

caracterização das quatro amostras em estudo. Os ensaios foram realizados conforme a 

metodologia descrita na seção 3.3 e os seus resultados podem ser vistos na Tabela 16,  

 

Tabela 16 – Resultados da análises físico-químicas 

Parâmetros 
Análise de Efluentes Hospitalar 

VMP 
A1 A2 A3 A4 

Surfactantes (mg L-1) 0,276 10,350 10,500 1,566 - 

Fenóis (mg L-1) 0,864 0,540 0,252 0,408 0,5 mg L-1 

COT (mg L-1 de C) 7,200 19,500 19,400 19,300 - 

DQO (mg L-1) 103,000 1954,000 2305,000 323,000 - 

Nitrogênio Total (mg L-1 de N) 10,400 67,000 64,700 35,900 - 

Cor Aparente 43,000 541,000 276,000 296,000 - 

Cor Verdadeira 29,000 425,000 212,000 286,000 - 

Turbidez 1,243 23,333 12,583 17,766 - 

Cloro Livre (mg L-1 de Cl2) 0,040 0,650 0,650 0,280 - 

Cloro Total (mg L-1 de Cl2) 0,100 0,930 1,040 0,370 - 

Cloro Residual (mg L-1 de Cl2) 0,060 0,280 0,390 0,090 - 

pH 7,450 7,420 6,900 7,010 5 a 9 

Temperatura (°C) 21,800 21,800 20,800 21,90 < 40 °C 

STD (mg L-1) 223,000 2280,000 778,000 670,000 - 

SS (mg L-1) 5,000 35,000 29,000 32,000 - 

Salinidade (mg L-1) 100,000 1200,000 400,000 300,000 - 

Condutividade (mS.cm-1) 0,223 2,280 0,778 0,670 - 

Fonte: Autor (2018) 

 

No que diz respeito a análise de surfactantes, os resultados elevados das amostras A2 e 

A3 já era esperado devido os pontos onde foram coletados, o ambulatório e a lavanderia do 

hospital, respectivamente. O mesmo pode-se dizer sobre o resultado de fenóis, visto que em 

diversas áreas do hospital compostos fenólicos são utilizados como reagente em laboratórios 

bioquímicos e na limpeza (ALMEIDA et al, 2011). Observa-se que a amostra que apresentou 

maior resultado é justamente aquela coletada no Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI). 
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Observa-se que os resultados de Turbidez, Sólidos Totais Dissolvidos (STD) e Sólidos 

Suspensos (SS) estão correlacionados. Uma vez que quanto maior a quantidade de sólidos 

presentes na água, maior a quantidade de material impedindo a passagem de luz, 

consequentemente, proporcionando uma elevação na turbidez do sistema.  

Em relação à DQO, observou se que as amostras A2 e A3 apresentaram resultados 

elevados, indicando que há uma grande quantidade de matéria orgânica suscetível de ser 

oxidada por meios químicos. Enquanto as demais, apresentaram valores inferiores aos valores 

médios (500 mg L-1) encontrados nesse tipo de resíduo, como foi apresentado na Tabela 3. 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DOS FÁRMACOS EM EFLUENTES HOSPITALARES 

 

Após a validação do método proposto no presente estudo, quatro amostras de 

Efluentes Hospitalares coletadas no HUOL foram analisadas através do referido método. As 

concentrações encontradas para os fármacos analisados estão apresentadas na Tabela 17.  

 
Tabela 17 – Resultados da análise dos fármacos em Efluente hospitalar por HPLC-MS/MS 

Amostra 
Concentração (µg L-1) 

INH PYZ RIF EMB 

A1 3,247 ±  0,489 < LD < LD < LD 

A2 4,460 ±  0,999 3,973 ± 1,400 < LD < LD 

A3 23,093 ± 2,840 < LD < LD < LD 

A4 5,081 ±  0,343 4,768 ± 1,046 5,091  ± 2,048 < LD 
Fonte: Autor (2018) 

 

É possível observar que em todas as amostras a INH foi detectada, sendo no efluente 

A3 aquele a fim de se obter uma melhor caracterização das amostras em estudo com a maior 

concentração. A amostra A4 foi aquela em que se verificou a maior quantidade de fármacos, 

fato este esperado uma vez que esta foi coletada em uma enfermaria. O EMB não foi 

detectado em nenhuma das amostras analisadas, estando abaixo do limite de detecção do 

método.  

Os pacientes com TB são rotineiramente administrados com uma combinação de 

quatro ou duas das quatro drogas analisadas neste trabalho, conforme diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde, mas sua combinação varia dependendo dos resultados e da 

progressão da triagem de escarro do paciente individual. 

Devido à falta de legislação que determine os valores máximos permitidos desses 

compostos no meio ambiente assim como de estudos de toxicidade, não é possível inferir se a 

concentração encontrada é prejudicial ao meio ambiente.  



73 

Entretanto, de acordo com os estudos de Li e Lin (2015), ao analisar o efluente 

hospitalar verificou-se a presença de fármacos em concentrações na faixa de ng L-1 e ao se 

realizar ensaios de toxicidade observou-se que o efluente apresentou uma toxicidade aguda 

alta para os três organismos estudados. 

Ademais, nota-se que, apesar de possuir carga de poluentes similares (conforme 

Tabela 18), o efluente hospitalar necessita de tratamento específico para remoção dos 

compostos farmacêuticos, uma vez que o tratamento convencional não é capaz de remover. 

Portanto, é relevante que as formas de tratamento convencionais sejam aprimoradas, bem 

como novas formas de tratamento de resíduo sejam desenvolvidas para que os mais diversos 

tipos de poluentes, prioritários ou emergentes, possam ser degradados de modo correto e 

eficiente, permitindo o descarte de maneira que não cause danos indesejáveis aos corpos 

hídricos e ao ecossistema aquático. Fato este que é corroborado com os estudos de Verlicchi 

et al. (2012), Cruz-Morató et al. (2014), Daouk et al. (2016), Azuma et al. (2016), entre 

outros. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A realização deste trabalho permitiu a validação do método de LC-MS/MS para a análise 

de Pirazinamida, Isoniazida, Rifampicina e Etambutol em amostras de efluente hospitalar. 

O método desenvolvido mostrou-se sensível, uma vez que não foi observada supressão de 

sinal; seletivo, robusto, preciso e com baixos limites de detecção e quantificação para a 

determinação dos compostos de forma simultânea, através da injeção direta das amostras na 

coluna cromatográfica, sem que isso implicasse em supressão de sinal dos analitos, 

dispensando etapas de extração e pré-concentração que são etapas que demandam tempo e 

que costumam utilizar solventes orgânicos na sua realização. 

O método foi aplicado com sucesso para a determinação desses fármacos em efluentes 

hospitalares reais, onde a INH foi detectada em todas as amostras.  

Através dos resultados obtidos na análise do efluente bruto, é possível inferir que o 

tratamento utilizado não foi capaz de remover completamente os resíduos farmacêuticos, uma 

vez que, mesmo após o tratamento, foi possível quantificá-los.  

Com isso, este trabalho vem reforçar que o efluente hospitalar oferece risco de 

contaminação aos corpos hídricos, na sua destinação final, fazendo-se necessária a criação de 

normas e resoluções específicas para o seu manejo e tratamento, assim como estudos da 

toxicidade destes compostos para entender como os organismos aquáticos são afetados. 
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