
Resumo:
O uso acentuado de fármacos pela população e a constante introdução da fluoxetina no meio ambiente gera uma
necessidade de investigar uma forma de possível tratamento, através da degradação, para sistemas aquosos
contaminados com a substância. O cloridrato de fluoxetina é um fármaco utilizado em tratamentos de depressão
maior, distúrbio obsessivo compulsivo, ansiedade, desordem pré-menstrual e bulimia nervosa. O presente
trabalho teve como enfoque: sintetizar partículas metálicas de valência zero a partir de pilhas de Ni-Cd
descartadas, e aplicar na degradação da fluoxetina, visando reduzir os impactos ambientais associados a essa
substância; monitorar a lixiviação de metais para a solução e quantificar os metais das partículas produzidas na
síntese, através da técnica de absorção atômica por chama; monitorar a possibilidade de formação de produtos
resultantes da degradação da fluoxetina com as partículas metálicas de valência zero e avaliar a razão entre os
sinais da fluoxetina (310 m/z) e do padrão interno (Cafeína - 195 m/z), através da técnica de espectrometria de
massas com ionização por eletrospray no modo positivo. No estudo de degradação o pH da solução, a
concentração de partículas e a concentração de fármaco foram alterados para verificar a influência desses
parâmetros na taxa de degradação. A avaliação da razão, entre a intensidade dos sinais de fluoxetina com a
cafeína, para as amostras coletadas ao fim de 30 minutos de ensaio de degradação - contendo o fármaco e as
partículas metálicas, de Ni-Cd, de valência zero em contato – quando comparada à amostra inicial, que antecede
o período de contato das substâncias não apresentaram alterações de valor significativo. Além disso,
corroborando com o afirmado anteriormente, os ensaios de degradação não apresentaram formação de produtos,
haja vista que no modo full scan o finger print para a amostra inicial se manteve para amostra ao final da
degradação, evidenciando a não eficácia das partículas metálicas para remoção de substâncias presentes no
medicamento, em sistema aquoso.
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