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Introdução 

O cobalto, pertencente à classe S2 - 

hormônios peptídicos, fatores de crescimento e 

miméticos – da Lista de Substâncias e Métodos 

Proibidos da Agência Mundial Antidopagem 

(WADA), promove uma adaptação e tolerância a 

situações de baixo teor de oxigênio 

(isquemia/hipóxia) e uma melhora do desempenho 

físico dos atletas. No entanto, poucos estudos foram 

realizados com populações de referência para 

definir o que constitui concentrações de cobalto na 

urina provenientes de uma dieta típica, de uma 

suplementada com sais de cobalto e da proveniente 

do abuso para fins de dopagem
1,2,3

. Nenhum estudo 

avaliando quais métodos analíticos seriam 

adequados para a rotina do controle antidopagem 

foi descrito, assim como quais valores de corte 

poderiam ser utilizados para distinguir este abuso, 

correlacionando-os com possíveis biomarcadores 

para discriminá-lo de uma dieta saudável. Além 

disso, vários fatores podem afetar a sua absorção, 

distribuição, metabolismo e eliminação, os quais 

desempenham um papel fundamental na 

determinação de como as relações dose-resposta 

podem se correlacionar com exposição e 

concentração.  

Portanto, considerando a enorme diferença 

entre as propriedades físico-químicas do cobalto 

frente aos agentes dopantes clássicos, estabelece-

se o desafio do desenvolvimento de uma estratégia 

analítica capaz de monitorá-lo, assim como seus 

possíveis biomarcadores, em fluidos biológicos de 

atletas. Uma abordagem ainda pouco explorada 

para a sua detecção é a cromatografia líquida de 

ultra eficiência acoplada à espectrometria de 

massas de alta resolução (CLUE-EMAR), técnica 

amplamente empregada na ciência antidopagem. 

Resultados e Discussão 

Para a detecção de cobalto em urina 

humana por CLUE-EMAR, foi necessário recorrer a 

sua complexação com um ligante a fim de garantir 

uma maior especificidade ao método através do 

monitoramento de íons com razões massa-carga 

(m/z) maiores. Conforme descrito na literatura
4,5

, o 

complexo tris(dietilditiocarbamato)cobalto(III) 

[Co(DTC)3] pode ser analisado por CL-EM com 

elevada sensibilidade (concentrações da ordem de 

ng mL
-1

). Portanto, a síntese do complexo foi 

realizada baseada em Eagle et al. (1999)
6
, o qual foi 

caracterizado por CLUE-EMAR. Para determinar as 

melhores condições cromatográficas e da ionização 

por eletrospray (ESI) para a detecção do complexo, 

um planejamento de experimentos de Plackett-

Burman foi conduzido através da variação dos 

seguintes parâmetros: fluxo de fase móvel (µL    

min
-1

), temperatura do capilar (°C), voltagem do 

eletrospray (kV), sheath gas (u.a.), gás auxiliar 

(u.a.), voltagem aplicada a S-lens (V) e sweep gas 

(u.a.). A resposta medida foi a intensidade dos picos 

cromatográficos dos íons [Co(DTC)3]
+
 (m/z 

503,00905) e [Co(DTC)2]
+
 (m/z 354,98358). 

Experimentos de fragmentação (MS
2
) dos íons 

monitorados foram conduzidos com uma energia de 

colisão de 35 V aplicada na célula de colisão HCD 

(do inglês, higher-energy collisional dissociation). 

 Por fim, para corroborar os resultados 

obtidos por CLUE-EMAR, o complexo foi também 

caracterizado por outras três técnicas: infravermelho 

(IV), espectrofotometria UV-Visível (UV-Vis) e 

difração de raios-X (DRX). 

Conclusões 

Através da técnica de CLUE-EMAR foi 

possível caracterizar o complexo Co(DTC)3, o qual 

será utilizado na elaboração do método para a 

detecção de cobalto em urina humana para fins 

antidopagem. O complexo foi também analisado por 

IV, UV-Vis e DRX para corroborar os resultados 

obtidos.  
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