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RESUMO

A Cefalexina é um antibiótico betalactâmico dentro da classe da primeira
geração de cefalosporinas, amplamente consumido para diversas
infecções bacterianas. Esse antibiótico não é completamente
metabolizado pelo organismo e cerca de 80% é excretado ao meio
ambiente, concomitante a isso, ele é complexo e tem baixa
biodegradabilidade. Desta forma, é necessário analisar as concentrações
do fármaco na água a partir de um meio eficiente de extração, como por
exemplo a Extração em Fase Sólida (SPE). No entanto, há dificuldade na
detecção do analito quando está misturado com excipiente. Assim, o
objetivo deste trabalho foi realizar SPE a partir da diluição de uma cápsula
de Cefalexina comercializada, utilizando o Cartucho Strata-X
Phenomenex, para verificar a eficiência na sua recuperação e efeito da
matriz da amostra. Como metodologia, foram realizados testes de
triplicatas em concentrações de 1, 5 e 10 mg/L do fármaco contendo
excipiente com volume inicial de 100 mL. Com o auxílio de um Manifold e
uma bomba a vácuo, essas soluções foram inseridas no cartucho de SPE,
o qual contém um sorvente capaz de interagir com os analitos. Para a
extração da Cefalexina dos cartuchos, foi utilizado o solvente orgânico
metanol, e, após, foi preciso o evaporar, usando nitrogênio, e
ressuspender os analitos em água ultrapura, em volume de 10 mL. As
amostras foram analisadas antes e depois do SPE, por espectrofotômetro
de absorção molecular na região do Ultravioleta/Visível (UV/Vis). Como
resultados, nas concentrações de 1, 5 e 10 mg/L, foram verificadas as
recuperações em média de 99,40%, 94,37% e 95,05% respectivamente.
Com isso, pode-se verificar que o cartucho é muito eficiente, mesmo com
a presença de excipientes.
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