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RESUMO 

Damaceno, A. M. Desenvolvimento de método analítico para determinação 

simultânea de medicamentos veterinários multiclasses em pescados utilizando LC-

MS. 2017. 98p . Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

A aquicultura é um dos sistemas de produção de alimentos com maior crescimento 

no mundo todo. Reconhecidamente, os sistemas intensivos de produção animal para 

alimentos são favoráveis à propagação de doenças infecciosas devido à alta 

densidade populacional. Por esta razão, antimicrobianos (antibacterianos e 

antiparasitários) são largamente empregados na medicina veterinária, sendo que os 

resíduos destes podem permanecer nos alimentos de origem animal, acima de 

valores considerados seguros, quando não são respeitadas as boas práticas 

veterinárias. Este trabalho teve por objetivos: (i) desenvolver e avaliar o 

desempenho de um método analítico para a determinação simultânea de resíduos 

de quinolonas (enrofloxacina, ciprofloxacina e difloxacinas), tetraciclinas 

(clortetraciclina, tetraciclina e oxitetracilina), sulfonamidas (sulfadimetoxina, 

sulfametazina e sulfatiazol) e bezimadazóis (albendazol) em filés de duas espécies 

de peixe (tilápia e pacu) de importância comercial no Brasil, empregando a 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas; (ii) 

aplicar o método nas análises de amostras de filés de peixes disponíveis 

comercialmente. O procedimento de preparação da amostra baseou-se no método 

QuEChERS. Foram avaliadas as influências da composição e volume da solução 

extratora empregada, variação dos sais utilizados no processo de salting-out e 

sorventes empregados na etapa de limpeza, visando-se obter a maior eficiência de 

extração simultânea dos fármacos de interesse em filé de pacu e tilápia. A melhor 

condição do método de extração foi: 5 g de filé de peixe homogeneizado; 10 mL de 

ACN:MeOH 1% de ácido fórmico como solvente extrator; 2 g de sulfato de magnésio 

e 0,5 g de cloreto de sódio; 150 mg mL-1 de sulfato de magnésio e 25mg mL-1 de 

PSA e C18 para a etapa de limpeza.  As eficiências de extração obtidas para todos 

os resíduos variaram de 70 a 100%. Para a separação cromatográfica, foi 

empregada fase móvel composta por água (solvente A) e acetonitrila (solvente B), 



	

ambas contendo 0,5% de ácido fórmico, sob eluição por gradiente. Como fase 

estacionária, empregou-se a coluna XTerra C18 MS de dimensões 100 x 3,9 mm, 3.5 

µm. Foi utilizado um sistema de ionização por eletronebulização operando em modo 

positivo (ESI+), na interface entre o sistema cromatográfico e o espectrômetro de 

massas, sendo este composto por analisadores de massas do tipo triplo-quadrupolo 

operando no modo de Monitoramento de Reações Múltiplas (MRM – Multiple 

Reaction Monitoring). Nestas condições foi possível o monitoramento dos 10 analitos 

em uma corrida analítica com duração de 14 minutos. O desempenho do método foi 

avaliado mediante os seguintes parâmetros de validação: seletividade, linearidade, 

precisão, veracidade/recuperação limites de decisão e capacidade de detecção. 

Todos os resultados obtidos para os parâmetros avaliados atendem aos critérios de 

aceitação propostos pelo Manual de Garantia da Qualidade Analítica para Resíduos 

e Contaminantes em Alimentos, proposto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, o que qualifica o método desenvolvido para os objetivos propostos 

no presente trabalho. O método foi aplicado na ánalise de 20 amostras  de filés de 

peixes de ambas as espécies, adquiridas na cidade de Ribeirão Preto, SP. Todas as 

amostras analisadas não apresentaram resíduos dos fármacos alvo em níveis 

detectáveis pelo método empregado. 

Palavras-chave: antibacterianos, antiparasitários, aquicultura, LC-MS/MS, 

QuEChERS.



	

ABSTRACT 

Damaceno, A. M. Development of an analytical method for simultaneous 

determination of multiclass veterinary drugs in fish using LC-MS. 2017. 98p. 

Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

Aquaculture is one of the fastest growing food production system in the world. 

Admittedly, the practice of intensive systems of animal food production could lead to 

the spread of infectious diseases due to the high population density. For this reason, 

antimicrobials (antibacterials and antiparasitics) are widely used in veterinary 

medicine, and residues are in animal foods, above safe, when they are not respected 

as good veterinary practices. The aim of this Project was (i) develop and validated a 

analytical method for the simultaneous determination of residues of quinolonolones 

(enrofloxacin, ciprofloxacin and difloxacin), tetracyclines (chlortetracycline, 

tetracycline and oxitetracilina), sulfonamides (sulfadimethoxine, sulfamethazine and 

sulfathiazole) and bezimadazóis (albendazole) in fillet two species of fish (tilapia and 

pacu)  of commercial importance in Brazil, employing high performance liquid 

chromatography coupled to mass spectrometry; (Ii) Apply the method in analyses of 

sample fillet of fish commercially available. The sample preparation procedure was 

based on the QuEChERS method. The influence of the composition and volume of 

the extractive solution used, variation of the salts used in the salting-out process and 

sorbents used in the cleaning step were evaluated, aiming to obtain the highest 

efficiency of simultaneous extraction of the drugs of interest in pacu and tilapia fillet. 

The best condition of the extraction method was: 5 g of homogenized fish fillet; 10 

mL of ACN: MeOH 1% formic acid as the extractive solvent; 2 g of magnesium 

sulfate and 0.5 g of sodium chloride; 150mg mL-1 of MgSO4, 25mg mL-1 of PSA and 

25mg mL-1 C18 for the cleaning step. The extraction efficiencies obtained for all 

residues ranged from 70 to 100%. For a chromatographic separation, the mobile 

phase was used composed of water (solvent A) and acetonitrile (solvent B), both 

containing 0.5% formic acid, under gradient elution. As the stationary phase, the 

XTerra C18 MS column of dimensions 10 x 2.1 mm, 3.5 µm was used. one by 

eletronebulização ionization system at the interface between the chromatography 

system and mass spectrometry operating in positive mode was used (ESI +), with 

mass analyzers triple-quadrupole operating in Multiple Reaction Monitoring Mode 



	

(MRM - Reaction Multiple Monitoring). Under these conditions it was possible to 

monitor the 10 analytes in an analytical run of 14 minutes. The method was 

evaluated through the validation requirements: selectivity, linearity, precision, veracity 

/ recovery decision limits and detection capacity. All the results obtained for the 

quality assurance system for Food Residues and Contaminants, proposed by 

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply, approved the developed method 

for the proposed objectives at this work. The method was applied to analysis of 20 

samples of fish fillets from embassies as species, acquired in the retail market of 

Ribeirão Preto, SP. All analyzed samples showed no residues of the drugs above 

detectable levels by the method employed. 

 

Key words: antibacterial, antiparasitic, aquaculture, LC-MS / MS, Quechers.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Aquicultura  
 

A aquicultura consiste na criação de organismos cujo ciclo de vida em 

condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, podendo ser tanto 

continental (água doce) quanto marinha (água salgada). Esta atividade abrange 

diversas especialidades, como a piscicultura (criação de peixes), malacocultura 

(criação de moluscos como ostras, mexilhões, caramujos e vieiras), carcinicultura 

(criação de camarão), algicultura (cultivo de macro ou microalgas), ranicultura 

(criação de rãs) e jacaricultura (criação de jacarés) (SEPAQ, 2014). 

A produção mundial de pescado tem crescido à taxa média anual de 3,2% 

nos últimos 50 anos, superando o crescimento populacional do mesmo periodo em 

1,6%. Neste contexto, o consumo per capita aparente de pescado passou de 9,9 kg 

por ano, registrado para a década de 1960, para 19,2 kg por ano em 2012. O 

desenvolvimento do setor pode ser atribuído a fatores como o crescimento 

demográfico, aumento da renda e da urbanização, surgimento de canais de 

distribuição mais eficientes e, principalmente, pela significativa mundial expansão da 

aquicultura (FAO, 2014). 

A produção aquícola nacional ainda apresenta números incipientes se 

comparada a dos maiores produtores mundiais, como a China, a Índia, o Vietnã e a 

Indonésia (FAO, 2014). Contudo, dentre os países com maior potencial para a 

expansão da aquicultura, o Brasil tem papel de destaque (BRASIL, 2013a), visto que 

o país conta com características favoráveis ao desenvolvimento das mais diversas 

modalidades aquícolas. Por exemplo, o país detém 12% da água doce mundial, 

dispõe de 5,5 milhões de hectares de lâmina d’água em reservatórios públicos, um 

litoral de 8.500 km de extensão, clima tropical na maior parte do território, o que 

permite a criação de grande diversidade de espécies com potencial zootécnico e 

mercadológico. Tais atributos credenciam o país a aumentar a oferta de pescado 

nos próximos anos, condição corroborada por sua taxa média de crescimento da 
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aquicultura superior a 10% ao ano na última década (BRASIL, 2013a; BRASIL, 

2013b). 

A especialidade que mais se destaca na aquicultura é a piscicultura. Em 

2016, a aquicultura brasileira continuou crescendo e atingiu um valor de produção de 

R$ 4,61 bilhões, com a maior parte (70,9%) oriunda da criação de peixes (IBGE, 

2016).  

A piscicultura brasileira é representada em mais de 80% pelas tilápias e pelo 

grupo dos peixes redondos, em que se inclui o pacu (SEBRAE, 2015).  

A tilápia é a espécie mais criada no Brasil, com 239,09 mil toneladas 

despescadas em 2016, representando quase metade (47,1%) do total da piscicultura 

(IBGE, 2016). O reconhecido bom desempenho da criação de tilápias é atribuido a 

sua característica de rusticidade, taxa de crescimento, facilidade de reprodução e 

excelentes características organolépticas (KUBITZA, 2000).  

O pacu faz parte do grupo dos peixes redondos e sua criação comercial vem 

crescendo devido ao sabor de sua carne, o baixo custo de manutenção, a 

resistência a patógenos, a baixa exigência quanto à qualidade da água e pela alta 

adaptabilidade ao cultivo em tanques e viveiros (ABIMORAD et al., 2004; JOMORI et 

al., 2008). O pacu também é muito utilizado para obtenção do híbrido tambacú, 

quando cruzado com o tambaqui. O tambacú combina características desejáveis 

como a resistência ao frio e a rusticidade do pacu (Martins et al., 2002), 

representando grande importância econômica na piscicultura brasileira. Em 

comparação com outras espécies nativas capturadas na natureza, o filé de pacu foi 

o mais calórico em função do maior teor de lipídios totais (19,83%) (RAMOS et al., 

2008).  

De maneira geral, os sistemas de criação de peixes podem ser: extensivo, 

semi-intensivo, intensivo e superintensivo. Dentre os diferentes modelos de 

produção de pescado, destaca-se o regime intensivo, o qual apresenta uma 

produção mais controlada e sistematizada, visando a otimização da criação e o seu 

melhor retorno produtivo (SEBRAE, 2015). Porém, o sistema intensivo constitui-se 

em um ambiente favorável à disseminação de doenças devido à maior densidade 
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populacional dos animais, o que pode levar os animais à situação de estresse e 

lesões físicas, com o agravante de que, na aquicultura, o ambiente aquático propicia 

a proliferação de doenças infecciosas. Eventuais alterações físico-químicas no 

ambiente aquático, como queda acentuada da temperatura, por exemplo, além de 

práticas de manejo inadequadas, também afetam diretamente o estado de saúde 

dos peixes, deixando a população mais vulnerável aos surtos de doenças 

infecciosas (PAVANELLI et al., 2002; ROTTA et al., 2003). 

Para reduzir o surgimento de doenças infecciosas na aquicultura e evitar a 

introdução de agentes patogênicos causadores de doenças, fazem-se importantes 

as boas práticas de manejo, o uso de técnicas apropriadas de criação ou cultivo e o 

constante monitoramento do ambiente. Quando ocorre o surgimento de doenças no 

ambiente aquático, medicamentos veterinários, tais como antibacterianos, 

antifúngicos, antiparasitários são utilizados para evitar a perda total ou parcial dos 

animais (CARRASCHI et al., 2014; LOPES et al., 2012; RICO et al., 2014; ROTTA et 

al., 2003). Estes medicamentos devem ser usados corretamente e de forma 

responsável para que não sejam prejudiciais à saúde pública, ao meio-ambiente e à 

saúde do animal, evitando também a possível perda de confiança por parte do 

consumidor, o qual está cada vez mais exigente sobre a qualidade do alimento que 

está consumindo (JSA, 2007). 

 

1.2. Uso de medicamentos veterinários na aquicultura 
 

Os antibacterianos e os antiparasitários são agentes antimicrobianos que 

matam ou inibem o crescimento de microrganismos. Esses compostos possuem 

comportamentos diversos, atuando como biocidas (promovendo a morte dos 

microrganismos responsáveis pelo processo infeccioso) e com ações biostáticas 

(inibem o crescimento microbiano) (JUNIOR, 2012). 

Apesar da grande importância dos medicamentos veterinários para os 

diversos sistemas de produção animal, atualmente, no mercado mundial há poucas 

opções regulamentadas para uso na aquicultura. Esta baixa disponibilidade pode 
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levar ao uso inapropriado de produtos não devidamente regulamentados para 

espécies aquícolas, como o uso adaptado de produtos registrados para outras 

espécies animais ou, ainda, de produtos proibidos, como verde de malaquita, 

clorfenicol, entre outros. Esta prática pode levar à presença de resíduos químicos 

nos produtos destinados ao consumo humano, representando riscos  tóxicos, 

alergênicos e carcinogênicos (FDA, 2011). Alem disso, o uso excessivo dos 

antibióticos também pode ser fonte de resistência microbiana, ou seja, algumas 

bactérias conseguem se adaptar ao meio e sobreviver mesmo na presença de 

antibióticos. Seu amplo uso no cultivo de peixes foi associado com o 

desenvolvimento de resistência em Aeromonas hydrophila e A. salmonicida - 

causadoras de gastroenterites em humanos; Edwardsiella tarda, E. icttaluri - 

causadoras de infecções entéricas, meningites e abcessos hepáticos em humanos; 

Vibrio anguillarum e V. salmonicida - causadoras de Vibrioses em peixes; 

Pasteurella piscida e Yersinia rucke - causadoras de infecções em peixes 

(SERRANO, 2005; KUBITZA, 1997; GUGLIEMETTI et al., 2009). 

No Brasil, há poucos fármacos permitidos pela legislação para serem 

administrados a espécies aquícolas no combate às doenças infecciosas. Para uso 

na aquicultura, são regulamentados o florfenicol e a oxitetraciclina como agentes 

antimicrobianos, além de uma vacina empregada contra infecções causadas por 

Streptococcus agalactiae. Como antiparasitários, há um produto à base de triclorfon 

e uma formulação homeopática (SINDAN, 2016). 

Alguns desses medicamentos veterinários são listados na Tabela 1. 

Tabela 1. Medicamentos veterinários aprovados para uso na aquicultura 
brasileira. 

Nome comercial Principio ativo Espécie Indicação 

Aquaflor 50% Premix 

FF-50 50% Pó oral 
Florfenicol 

Tilápia e 

seus 

híbridos; 

truta arco-

íris 

Tilápia: Septicemias hemorrágicas 

causadas por Aeromonas spp. 

Estreptococose ocasionada por 

Streptococcus agalactie. 

Truta arco-íris: Doença da boca 

vermelha ocasionada por Yersinia 

ruckeri 
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   (Continuação) 

Nome comercial Principio ativo Espécie Indicação 

Aquavac® strep 

(vacina) 

Células bacterianas de 

Streotococcus agalactie 
Tilápia 

Imunização ativa de tilápias para 

reduzir a mortalidade e a doença 

decorrente de estreptococose 

causada por Streotococcus agalactie 

TM-700 Oxitetraciclina Bagre 

Septicemia hemorrágica causada por 

Aeromonas liquefaciens. Doenças 

ocasionadas por pseudômonas 

Fator endecto aquicultura Complexo homeopático 

Crustáceos, 

moluscos, 

rãs, 

camarões, 

jacaré e 

peixes 

Controle de endo e ectoparasitos em 

organismos aquáticos 

Fator infecções aquicultura Complexo homeopático Peixes  

Controle de doenças infecto-

contagiosas caudadas por bactérias, 

vírus e fungos 

Masoten Triclorfone 

Truta, carpa, 

enguia e 

outros 

Combate alguns parasitas de água 

doce tais como Argulus sp., 

Ergasilus sp., Lemea sp., 

Trichodinas, Dactylogyrus sp., 

Gyrodactylus sp. e diversos 

trematódeos 

 

A limitada disponibilidade de alternativas de medicamentos regulamentados 

para a aquicultura aliada à evidente demanda pelas mesmas, especialmente em 

sistemas intensivos de criação, constitui um cenário favorável à prática irregular do 

emprego de fármacos não regulamentados para as espécies aquícolas ou, ainda, de 

substâncias de uso proibido (CAMPOS, 2005). 

Como o uso irregular de medicamentos veterinários em animais produtores 

de alimentos pode representar risco à saúde humana, o monitoramento da presença 

de seus resíduos em produtos alimentícios oriundos dos sistemas de criação é muito 

importante e visa, principalmente, a proteção da saúde do consumidor. 
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1.2.1. Antibacterianos de uso animal  
 

 Os antibacterianos são substâncias que agem sobre bactérias inibindo o seu 

crescimento ou causando a sua destruição (SÁEZ-LLORENS, 2000).  

Quanto à origem, os antibacterianos podem ser classificados como naturais 

(antibióticos), semi-sintéticos e os quimioterápicos (sintéticos) (TORTORA et al., 

2005).  

 

1.2.1.1. Sulfonamidas 

 

As sulfonamidas (SF) são fármacos sintéticos utilizados extensivamente para 

o tratamento de infecções causadas por bactérias gram-positivas e gram-negativas 

(PASTOR-NAVARRO et al., 2007) e também na prática veterinária para promover o 

crescimento animal (SANTOS, 2009).  

A inibição bacteriana provocada pelas SF ocorre pela intervenção na reação 

bioquímica de síntese do ácido fólico, essencial para a sobrevivência das bactérias. 

Essa intervenção ocorre devido à semelhança da estrutura química (características 

estéricas e eletrônicas) das SF com o ácido p-aminobenzóico (PABA). O PABA é um 

metabólito essencial para muitas bactérias, pois está envolvido na síntese do ácido 

fólico, um importante precursor na síntese de ácido nucléicos. O PABA reage ao 

entrar em contato com o sítio ativo da enzima diidropteroato sintase para a produção 

do ácido fólico, porém, em presença de SF, elas podem se ligar aos sítios ativos 

daquela enzima no lugar do PABA, produzindo análogos não funcionais do ácido 

fólico, o que impede o crescimento bacteriano. Devido a essa ação, as sufonamidas 

são chamadas de antimetabólitos ou antagonistas metabólicos (NOGRADY; 

WEAVER,2005; KOROLKOVAS et al., 1982). 

As SF têm sido largamente usadas na aquicultura, principalmente em casos 

de infecção por Aeromas sp, Pseudomonas sp e Vibrio sp. Essas bactérias estão 
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geralmente envolvidas com doenças como úlceras e septicemia hemorrágica 

causando um grande número de mortalidade (SAMANIDOU, 2008). 

 A estrutura principal das SF é composta por um anel benzênico, com um 

grupo amino e um grupo sulfonamida. As variações entre os representantes das SF 

são dadas pela substituição do radical ligado ao grupo sulfonamida GOODMAN, 

1996). Na figura 1, encontram-se as estruturas de algumas das moléculas de 

sulfonamidas, as quais foram objetos deste estudo. 

Sulfadimetoxina 

 

Massa Molar: 310,3 

pKa: 2,14 / 6,08 

Sulfametazina 

 

Massa Molar: 278,3 

pKa: 2,37/ 7,49 

Sulfatiazol 

 

Massa Molar: 255,3 

pKa: 2,01 / 7,24 

Figura 1. Estrutura química das sulfonamidas 
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1.2.1.2. Quinolonas  

 

As quinolonas (QN) são antibacterianos sintéticos, cujo espectro de atividade 

abrange bactérias gram-negativas, gram-positiva, anaeróbias e micobactérias. São 

compostos largamente empregados no tratamento de diversas infecções na 

medicina humana e veterinária, incluindo a aquicultura (BOTSOGLOU & 

FLETOURIS, 2001). Sua ação se dá através da inibição da topoisomerase II 

bacteriana (DNA-girase) e topoisomerase IV, enzimas essenciais para a replicação 

transcrição, recombinação e reparação do DNA bacteriano (LESHER et al, 1962). 

As quinolonas de primeira geração, tais como os ácidos oxolínico e nalidíxico, 

são os representantes mais antigos, sendo que até hoje são utilizados mundialmente 

na profilaxia de doenças bacterianas na piscicultura (SAMUELSEN, 2006). As 

quinolonas de segunda geração apresentam na sua estrutura um átomo de flúor na 

posição C-6, conferindo-lhes uma maior eficácia contra bactérias gram-negativas. A 

terceira geração das quinolonas atua em batérias gram-positivas e microrganismos 

anaeróbios. O aumento do espectro de ação das quinolonas da terceira geração foi 

obtido através da introdução de um grupo metoxi na posição C-8 e um anel 

piperazínico na posição C-7 (ANDRIOLE, 1999; DRLICA, 1999; CAZZOLA et al., 

2001).  

Na aquicultura as quinolonas são usadas para o tratamento de processos de 

septicemia generalizado causados por Aeromonas salmonicida, Vibrio aguillarum, 

Yersinia ruckeri, Renibacterium salmoninarum e Pasteurella piscicida, apresentando-

se superior a outros antimicrobianos como sulfadiazina-trimetoprima e oxitetraciclina 

(BOWSER & BABISH, 1991; SAMANIDOU et. al,2008).  

Na figura 2, encontram-se as estruturas de algumas moléculas de quinolonas, 

as quais foram objetos deste estudo. 
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Ciprofloxacina 

 

 

Massa Molar: 331,3 

pKa: 6,08 / 8,41 

Difloxacina 

Massa Molar: 399,3 

pKa: 5,80 / 8,25 

Enrofloxacina 

 

Massa Molar: 359,3 

pKa: 5,70 / 7,97 

Figura 2. Estrutura química das quinolonas 
 

1.2.1.3. Tetraciclinas 

 

As tetraciclinas (TCCs) constituem um grupo de antibacterianos 

majoritariamente de origem natural, como os produzidos por diversas espécies de 

Streptomyces, porém, alguns são de origem semissintética. Compõem uma classe 

de antibióticos que agem contra uma grande variedade de microrganismos, desde 

bactérias gram-positivas até gram-negativas (MICHAEL et al., 2016). O mecanismo 

de ação das tetraciclinas é bem estabelecido e há um consenso de que tetraciclinas 

se ligam a um sítio na subunidade 30S do ribossomo bacteriano impedindo a ligação 

do aminoacil-t-RNA no sítio A do ribossomo, a adição de aminoácidos e, 
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consequentemente, impedindo a síntese protéica (SHLAES, 2006; PAULA, 1999).  

Desde a descoberta do primeiro membro deste grupo, em 1948, a 

clortetraciclina e outros representantes estão comercialmente disponíveis, dentre os 

quais a oxitetraciclina é comumente empregadas na medicina veterinária em todo o 

mundo por apresentar vantagens quanto à eficácia e baixo custo de aquisição, em 

comparação com outros antimicrobianos (OKA & MATSUMOTO, 2000). Em peixes, 

a oxitetraciclina é utilizada no combate a furunculoses, úlceras e outras infecções 

causadas por bactérias gram-negativas (UENO et al., 1999). 

Na figura 3, encontram-se as estruturas de algumas das moléculas de 

tetraciclinas, as quais foram objetos deste estudo. 

 

Clortetracilcina 

 

Massa Molar: 478,88 

pka: 3,3/ 7,8/ 9,6 

Tetraciclina 

 

Massa Molar: 444,40 

pka: 3,2/ 7,5/ 8,9 

Oxitetraciclina 

 

Massa Molar: 460,43 

pka: 3,3/ 7,6/ 9,3 

Figura 3. Estrutura química das tetraciclinas 
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1.2.2. Antiparasitário de uso animal  
 

 Especial atenção deve ser dada às doenças parasitárias, as quais consistem 

uma das maiores causas de perdas na piscicultura e servem como “porta de 

entrada” para agentes bacterianos e fúngicos, comprometendo o desempenho 

zootécnico e a reprodução dos peixes, além de disseminar agentes patogênicos 

para o ambiente, gerando prejuízos ao produtor e riscos à saúde pública (PUMB, 

2001; LIMA et al., 2006). 

  Os antiparasitários constituem um grupo de medicamentos usado no 

tratamento de parasitoses causadas por nematódeos, céstodos e trematódeos, além 

de infecções causadas por protozoários e amebas (HENNESSY, 1994). 

Até o momento, o único antiparasitário regulamentado no Brasil para uso na 

aquicultura é um antiparasitário alopático à base de triclorfon, um organofosforado 

indicado no combate de parasitas de peixes de água doce como Argulus sp., 

Ergasilus sp., Lernea sp., Trichodinas, Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp. e diversos 

trematódeos (JUAREZ & ROUSE, 1983). No entanto, a literatura científica aponta 

para alguns antiparasitários já empregados em outras espécies animais produtoras 

de alimentos como benzimidazóis e avermectinas indicado no combate de parasitas 

de bovinos, o que pode ser considerado, sob o ponto de vista de segurança 

alimentar, um indicativo de potencial para uso também em espécies aquícolas 

(KOROLKOVAS& FRANÇA, 2009; SPINOSA et al., 2011).  

 

1.2.2.1 Benzimidazóis 

 

Os benzimidazóis são compostos orgânicos heterocíclicos aromáticos que 

consistem na fusão do anel benzênico e do imidazol. Por serem fármacos de amplo 

espectro de ação, possuirem baixo custo, apresentarem alta eficácia e facilidade de 

administração, são largamente empregados no tratamento de doenças parasitárias, 

especialmente de origem helmínticas (DAYAN, 2003; WU et al., 2005). 
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O albendazol (ABZ) pertence à classe dos benzimidazóis, constituindo-se em 

um anti-helmíntico polivalente que exerce atividade vermicida, ovicida e larvicida 

sobre os cestóideos, nematódeos e acantocéfalos. Age por contato direto com os 

vermes, inibindo a formação de seus microtúbulos através do bloqueio da captação 

da glicose, o que resulta na depleção de glicogênio dos parasitas e, por sua vez, na 

formação reduzida de trifosfato de adenosina necessário para a sobrevivência e 

reprodução destes. Consequentemente, ocorrem paralisia e morte dos vermes, os 

quais são, então, eliminados do organismo (KOROLKOVAS; FRANÇA, 2009; 

SPINOSA et al., 2011).  

Atualmente, o ABZ é listado no Código de Regulamentos Federal (Code of 

Federal Regulations ─ CFR), sendo aprovado e regulamentado para uso em 

bovinos, ovinos e caprinos. Devido à alta eficácia e baixa toxicidade, o ABZ tem sido 

utilizado para tratar diversos parasitas que acometem os peixes, tais como 

microsporídeos (SCHMAHAL; BENINI, 1998; SPEARE et al., 1999), infestações por 

tênia Eubothrium crassum (YU et al., 2011) e infecções ocasionadas pelo flagelado 

Hexamita salmonis (TOJO; SANTAMARINA, 1998). 

Na figura 4, encontra-se a estrutura molecular do albendazol, objeto deste 

estudo. 

Albendazol 

 

Massa Molar: 265,3 

pka: 2,8 / 10,26 

 

Figura 4. Estrutura química do albendazol 
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1.3. Legislação vigente sobre o uso de medicamentos na piscicultura 
 

Devido ao crescente uso de medicamentos nas últimas décadas em 

alimentos de origem animal, os orgãos de fiscalização estão aumentando o rigor 

com relação à essa questão, tanto pela proibição de certas substâncias, como 

também estabelecendo o Limite Máximo de Resíduos (LMR). 

O LMR é definido como a concentração máxima de resíduo tolerável no 

alimento resultante do seu uso. É baseado no tipo e quantidade de resíduo que não 

induz efeito adverso à saúde humana considerando a Ingestão Diária Aceitável (IDA) 

do composto. A IDA é definida como a quantidade de uma substância que pode ser 

ingerida diariamente, durante toda a vida, sem que provoque danos à saúde, sendo 

determinada com base nas informações toxicológicas disponíveis daquele composto 

na época da avaliação (JECFA, 2007). 

O LMR em alimentos é estabelecido pelo Codex Alimentarius (do latim, 

Código Alimentar), o qual é assessorado pela Organização das Nações Unidas para 

a Agricultura e a Alimentação (FAO) e pela Organização Mundial de Saúde, ou pelos 

órgãos competentes de cada país, como é o caso, no Brasil, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Saúde. As ações 

desses órgãos têm como objetivo reduzir a probabilidade de introdução de um 

perigo que possa afetar a segurança alimentar, visando a proteção do consumidor. 

No Brasil, há dois programas que monitoram a presença de resíduos de 

medicamentos nos produtos de origem animal. Tratam-se do Programa Nacional de 

Controle de Análise de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Aninal 

(PNCRC/Animal), desenvolvido pelo MAPA e o Programa de Análise de Resíduos 

de Medicamentos Veterinários em Alimentos de Origem Animal (PAMVet), 

desenvolvido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, do MS) com o 

objetivo de operacionalizar sua competência legal de controlar e fiscalizar resíduos 

de medicamentos veterinários em alimentos. 

Os fármacos alvos do presente trabalho compõem algumas das classes de 

antimicrobianos previstas no PNCRC/Animal, de modo que o método analítico 

desenvolvido visa propor nova alternativa aos métodos já empregados no programa. 
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A Tabela 2 lista os fármacos e os valores de LMR estabelecidos para os 

fármacos de interesse no presente trabalho na matriz de diferentes espécies 

animais.  

Tabela 2. Valores de LMR estabelecidos pelo MAPA 

Organização Fármacos Espécie LMR (ng g-1) 

PNCRC Albendazol Bovino/Suíno 100 

PNCRC Tetraciclina Pescados 200 

PNCRC Oxitetraciclina Pescados 200 

PNCRC Clortetraciclina Pescados 200 

PNCRC Enrofloxacina Pescados 100 

PNCRC Ciprofloxacina Pescados 100 

PNCRC Difloxacina Pescados 300 

PNCRC Sulfametazina Pescados 100 

PNCRC Sulfatiazol Pescados 100 

PNCRC Sulfadimetoxina Pescados 100 

 

1.4. Metodologia analítica para determinação de resíduos de medicamentos 
utilizados na piscicultura 
 

Os órgãos governamentais nacionais e internacionais responsáveis pela 

questão de segurança alimentar, têm dedicado especial atenção ao controle e 

monitoramento de resíduos de medicamentos veterinários devido aos riscos à 

saúde, com ênfase no surgimento e desenvolvimento de resistência bacteriana. 

Diante disso, o monitoramento desses resíduos nos alimentos torna-se 

imprescindível na questão de segurança alimentar, fazendo-se necessário o 

desenvolvimento de métodos analíticos confiáveis que possibilitem a determinação 
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de baixos níveis de resíduos de medicamentos de diferentes classes, objetivando a 

diminuição de custos, bem como a diminuição do tempo de análise, além de sua 

fácil adaptação para a detecção de diferentes compostos na matriz desejada, 

conforme a necessidade (MENDONÇA, 2012; PASCHOAL, 2007), 

Os resíduos de antimicrobianos podem ser monitorados através do emprego 

de diversas técnicas analíticas, como a cromatografia líquida ou gasosa, associada 

a diferentes sistemas de detecção.  

Devido ao fato dos alimentos constituirem-se em matrizes complexas, 

atenção especial deve ser dada ao preparo da amostra que antecede a análise 

instrumental. Esse preparo envolve um processo de extração dos analitos alvos a 

partir da amostra, e a subsequente purificação do extrato a fim de isolar os analitos 

de interesse a partir da remoção de interferentes remanescentes da matriz que 

poderiam afetar o desempenho da técnica analítica empregada (KLIMEK-TUREK et 

al., 2016; KINSELLA et al., 2009). 

Abordagens clássicas sobre o preparo de amostra e/ou extração de resíduos 

e contaminantes nos alimentos apresentam diferentes métodos e técnicas tais como 

Extração com Fluido Supercrítico (SFE), Extração Líquido-Líquido (LLE), Extração 

Líquida Pressurizada (PLE), Extração Assistida por Microondas (MAE), Dispersão da 

Matriz em Fase Sólida (MSPD), Extração em Fase Sólida (SPE), Microextração em 

Fase Sólida (SPME), Extração Sortiva em Barras de Agitação (SBSE) e QuEChERS 

(Quick, Easy, Cheap Effective, Rugged, Safe), cuja tradução livre no português seria 

Rápido, Fácil, Barato, Efetivo, Robusto e Seguro (BULDINI; RICCI; SHARMA, 2002; 

ZHANG et al., 2012; LAMBROPOULOU; ALBANIS, 2007). A Tabela 3 apresenta 

alguns trabalhos descritos na literatura que reportam métodos analíticos voltados à 

quantificação de fármacos em filé de peixe. 

Principalmente devido à característica de grande versatilidade, o método de 

QuEChERS têm sido amplamente empregado para a extração de diferentes grupos 

de compostos em diferentes matrizes (ambientais, alimentares e biológicas) e será 

melhor discutido a seguir (CHOI et al., 2015; DMITRIENKO et al., 2014). 
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Tabela 3. Trabalhos descritos na literatura para determinação de fármacos em peixe 

Analitos Matriz Extração Fase Móvel Fase 
Estacionária Instrumentação Ref. 

Benzimidazóis
quinolonas, 

sulfonamidas 
e tetraciclinas 

Dourada QuEChERS 
0,1% de ácido fórmico 

em água e 0,1% de 
ácido fórmico em ACN 

C18 (100 mm 
× 2,1 mm, 1,7 

µm) 

UHPLC–
MS/MS 

Lopes et 
al.,  

(2012) 

Quinolonas, 
tetraciclinas e 
sulfonamidas 

Tilápia, 
truta e 

tambaqui 
LLE 

0.1% de ácido 
heptafluorobutírico  

em água e ACN 

C18 (150×4.6 
mm, 1.8 µm) LC–MS/MS 

Guidi et 
al., 

(2017) 

Sulfonamidas Tilápia QuEChERS 

Acetato de amónio 5 
mM e ácido fórmico 
com pH de 3,5; B: 

MeOH 

C18 (4.6 X 150 
mm, 5µm) LC–MS/MS 

Kung et 
al., 

(2015) 

Tetraciclinas Tilápia 
LLE, SPE, 

dSPE e 
QuEChERS 

Solução aquosa 
contendo acetato de 

sódio, cloreto de 
cálcio Cloreto e EDTA 

a pH 7,00 e ACN: 
MeOH 

C18 ( 250mm× 
4.6mm, 5µm) LC-FL 

Orlando 
et., al., 
(2013) 

Quinolonas e 
tetracilcinas. 

Peixe-
gato LLE 

Tampão LC (malonato 
de 0,1 M, cloreto de 

magnésio 50 mM, pH 
6,5 com NH4OH e 

MeOH 

XDB-fenil (3,0 
mm x 150 

mm, 3,5 µm) 
LC-FL 

Schneid
ereet al., 
(2007) 

Sulfonamidas. Salmão LLE 
0.1% ácido acético em 

água e 0.1 % ácido 
acético em ACN 

C18 (15cmx2 
mm, 3,5 µm) LC–MS/MS 

Ross et 
al., 

(2007) 

Tetraciclinas e 
sulfonamidas 

Ovos, 
peixes e 
camarão 

PLE 
Solução com 0,01 M 

de acido oxálico e 
ACN:MeOH 

C18 (150mm× 
4.6 mm 5 µm) LC-UV Liu et al., 

2013) 

Tetraciclinas Maruca LLE 0,1% de ácido fórmico 
em água e ACN 

C
18 (2.1 mm × 
50 mm, 1.8 

µm) 

UHPLC–
MS/MS 

Dasenak
i et al., 
(2010) 

Quinolinas e 
sulfonamidas. Tilápia LLE 

0,1% de ácido fórmico 
em água e 0,1% de 
ácido fórmico em 

MeOH 

C18 (50 mm x 
3 mm, 2,7µm) LC–MS/MS 

Rezk, et 
al., 

(2015) 

Quinolonas 
Peixe, 
suíno e 
frango 

LLE 
NaH2PO4 (pH DAD 

2,5) e ACN 
C

18 (250 x 4,6 
mm, 5 µm) LC-UV 

SU et 
al., 

(2003) 

Quinolonas Salmão LLE 
A: 0,1% de ácido 

fórmico em água e 
ACN 

C
18 (250 x 3 

mm, 5 µm) LC–MS/MS 

HERNA
NDO et 

al., 
(2006) 

Quinolona e 
fluorquinolona Salmão SPE 

metanol-acetonitrilo-
tampão de citrato 10 

mM a pH 4,5, 

C18 (150 mm 
× 4,6 mm, 5 

µm. 
LC- UV Cañada-

Cañada  
(2012) 

       



	 24	

(Continuação) 

Analitos Matriz Extração Fase Móvel Fase 
Estacionária Instrumentação Ref. 

Sulfonamidas Salmão LLE 
0,1% de ácido fórmico 

em água e 0,1% de 
ácido fórmico ACN 

C18 (15 cm x 2 
mm, 3 µm LC–MS/MS 

Potter et 
al., 

(2007) 

Organoclora-
dos  

organofosfo-
rado 

Carpa QuEChERS Hélio 
HP-5 ms 
30 m × 250 µ
m × 0.25 µm 

GC-MS 

Molina-
Ruiz et 

al., 
(2015) 

Quinolonas e 
sulfonamidas 

Tilápia, 
anguilla e 

peixe-
gato 

LLE 

5 mM acetate de 
amônio e 0.05% de 
ácido fórmico em 

água e MeOH 

C
18 column 

(4.6 × 150 
mm, 5 µm) 

LC-MS/MS 

 

CHUNG-
WEI 

(2012) 

Tetraciclinas Espécie 
indefinida SPME Ác. Oxálico, MeOH e 

ACN 
C

18 (100 x 4,6 
mm) 

LC-DAD 
WEN et 

al., 
(2006) 

Benzimidazol Pacu QuEChERS 0,1% de ácido fórmico 
em água e ACN 

C18 (3.9 mm × 
100 mm × 3.5 

µm) 
LC-MS/MS 

Busatto 
et al., 
(2017) 

Onde: LSE: extração sólido-líquido; LLE: extração líquido-líquido; SPE: extração em fase sólida;dSPE: extração de fase sólida 

dispersiva; PLE: extração por líquido pressurizado; ENR: enrofloxacina; DAN: danofloxacina; CIP: ciprofloxacina; OXT: 

oxitetraciclina; CTC: clortetraciclina; TTC: tetraciclina; SDM: sulfadimetoxina; SMT: sulfametazina; STZ: sulfatiazol; ABZ: 

albendazol; ACN: acetonitrila; MeOH: metanol; FL: fluorescência; UV: ultravioleta; MS: espectrometria de massas; UHPLC: 

cromatografia liquida de ultraeficiência; HPLC: cromatografia líquida de alta eficiência. 

 

1.4.1 QuEChERS 
 

Em 2003, Anastassiades e colaboradores, com o objetivo de superar 

limitações práticas dos métodos multirresíduo de extração disponíveis na época, 

introduziram um novo procedimento de preparo de amostras para extração de 

resíduos de praguicidas denominado QuEChERS. Durante o seu desenvolvimento, 

grande ênfase foi dada para a obtenção de um procedimento dinâmico, que pudesse 

ser aplicado em qualquer laboratório a partir de uma simplificação das etapas. 

Anastassiades e colaboradores revisaram as condições comumente utilizadas 

na análise multirresíduo de praguicidas e propuseram este novo método de preparo 

de amostra, baseado nas seguintes etapas: extração com acetonitrila (ACN), 

seguida de partição, auxiliada pela adição de sais (ex. sulfato de magnésio, 

(MgSO4) e cloreto de sódio (NaCl). Um novo método de limpeza denominado 
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Extração em Fase Sólida Dispersiva (dispersive Solid Phase Extraction, dSPE) foi 

proposto juntamente com o método QuEChERS.  

A acetonitrila proporciona a extração de uma ampla faixa de praguicidas com 

diferentes polaridades, permitindo eficiências de extração (recuperações dos 

analitos ao final do processo) satisfatórias. Porém outros solventes são 

frequentemente utilizados, tais como acetona, metanol (MeOH), etanol e acetato de 

etila (REJCZAK; TUZIMSKI, 2015).  

A adição de sais para promover o efeito “salting out” é utilizada em vários 

métodos multirresíduos. Dependendo da natureza do solvente utilizado na etapa de 

partição, obtém-se melhores percentuais de eficiência de extração para analitos 

polares, uma vez que a adição de sais diminui a solubilidade destes compostos na 

fase aquosa, bem como a quantidade de água na fase orgânica (HAGE, 1996; 

PIZZUTTI, 2007). 

A escolha do MgSO4 no desenvolvimento do método QuEChERS foi devido a 

maior capacidade de remover água da matriz (amostra) quando comparado a outros 

sais. Além de reduzir o volume de fase aquosa, sua hidratação é uma reação 

exotérmica, tendo como resultado o aquecimento entre 40 e 45 °C da amostra 

durante as etapas de extração/partição, favorecendo a extração, especialmente, dos 

compostos apolares (ANASTASSÍADES et al., 2003). 

A etapa de limpeza (clean up) é essencial para promover robustez e 

confiabilidade aos resultados obtidos pelo sistema cromatográfico, uma vez que 

eventuais interferentes remanescentes da matriz podem ficar aderidos no sistema de 

injeção e também na coluna cromatográfica, alterando a resposta do sistema e 

aumentando a frequência de demanda por manutenções técnicas no equipamento 

(SAITO et al., 2004; UENO et al., 2004). 

Tradicionalmente, a etapa de limpeza emprega SPE, a qual utiliza cartuchos 

ou colunas que contêm entre 250 e 1000 mg de sorvente. Esta técnica, geralmente 

envolve operação manual, uso de diferentes solventes nas etapas de 

condicionamento do sorvente, lavagem e eluição do analito. Muitos fatores afetam a 

precisão quando se trabalha com SPE, entre eles, a disposição física do sorvente no 

cartucho ou coluna (variação no leito de passagem da amostra), o ajuste do sistema 
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de vácuo e a vazão dos solventes. Esta técnica, quando automatizada, apresentam 

custo considerável, podendo encarecer sobremaneira as análises (Hyötyläinen, 

2008). 

Ao contrário dos métodos já existentes para limpeza com SPE que utilizam 

cartuchos ou colunas, a dSPE permite que essa etapa, bem como a redução de 

água residual da amostra, sejam efetuadas de uma forma rápida e simultânea Esta 

etapa de remoção de água proporciona um extrato final de menor polaridade, 

facilitando assim a precipitação de interferentes polares. O sorvente PSA (amina 

primária e secundária) retém os interferentes da matriz, sendo que depois da 

agitação manual e centrifugação, o extrato está pronto para ser injetado no sistema 

cromatográfico (ANASTASSÍADES et al., 2003). O PSA tem um elevado efeito 

quelante devido à presença dos grupos amino (amina primária e secundária). Como 

resultado, a retenção de ácidos graxos livres e de outros compostos polares 

presentes na matriz é muito forte. Uma limpeza eficiente garante uma maior vida útil 

para injetores e colunas cromatográficas, reduzindo assim a contaminação do 

sistema cromatográfico e minimizando o efeito matriz (BEYER et al., 2008; 

MARTINEZ et al., 2005). 

Outra modificação bastante relevante foi a adição de C18
 (LEHOTAY et al., 

2005a) como alternativa ou de forma conjunta ao PSA na etapa de limpeza (dSPE) 

para promover uma limpeza mais efetiva em algumas matrizes, em especial aquelas 

que contêm gordura (CUNHA et al., 2007; LEHOTAY, 2010).  Novos sorventes vêm 

sendo desenvolvidos, como a quitosana, por exemplo, que se trata de um 

polissacarídeo catiônico produzido através da desacetilação da quitina, um 

polissacarídeo encontrado no exoesqueleto de crustáceos, através de um processo 

de alcalinização sob altas temperaturas. Quitina e quitosana são biopolímeros 

renováveis, de baixo custo de aquisição e suscetíveis a modificações químicas para 

aumentar sua capacidade de adsorção (CABRERA, 2012). 
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5. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho consistiu no desenvolvimento de um método analítico 

utilizando LC-MS/MS para a determinação simultânea de 10 fármacos (de 4 classes 

diferentes) em filés de duas espécies de peixe (tilápia e pacu). Os resultados obtidos 

para os parâmetros de avaliação do desempenho analítico foram satisfatórios para o 

fim a que se destinam, conforme o Manual de Garantia da Qualidade Analítica para 

Resíduos e Contaminantes em Alimentos, proposto pelo do Ministério de Agricultura 

Pecuária e Desenvolvimento, tomado como referência neste trabalho. O método 

baseou-se no procedimento de extração do tipo QuEChERS para extrair os analitos 

com diferentes propriedades físico-químicas, sendo que cada etapa foi avaliada por 

experimentos univariados. O método contou com um procedimento de preparo de 

amostra razoavelmente simples, com vantagem de não utilizar equipamentos 

sofisticados ou técnicas de extração laboriosas, podendo ser aplicado em qualquer 

laboratório. O método foi aplicado para a análise de amostras de filés de tilápia e 

pacu, disponíveis comercialmente em cinco peixarias na cidade de Ribeirão Preto, 

SP, sendo que os resultados não indicaram a presença dos analitos em níveis 

detectáveis.   
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