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RESUMO 

PERES, M.D. Humor vítreo: uma alternativa para investigação de drogas de 

abuso postmortem. 2014. 171f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

O humor vítreo (HV) é um gel aquoso, transparente e incolor, situado entre o cristalino 
e a retina. Ele pode ser uma ferramenta para determinação de drogas de abuso, 
sobretudo quando é impossível fazer a determinação em sangue devido à sua 
ausência ou sua deterioração, por exemplo em casos de exsanguinação, 
embalsamento e carbonização. As drogas e seus metabólitos passam para o HV por 
difusão passiva e, de modo geral, a concentração dos analitos no HV é similar às 
concentrações obtidas no sangue. A cocaína e a benzoilecgonina são facilmente 
detectadas na matriz. Por outro lado, a difusão da morfina é bem limitada. O maior 
interesse do estudo de opioides é a análise de 6-acetilmorfina, que pode diferenciar o 
uso de heroína e morfina. O delta-9-tetrahidrocanabinol é uma molécula muito polar e 
fortemente ligada a proteínas plasmáticas, o que limita a sua difusão para o HV. Entre 
as anfetaminas, a metilenodioximetanfetamina e a metanfetamina são as moléculas 
mais estudadas no HV. Foi desenvolvido e validado um método utilizando GC-MS 
para análise simultânea de cocaína, anfetaminas, opioides, canabinoides e 
respectivos metabólitos em HV.  Os analitos de interesse foram extraídos do HV 
utilizando extração em fase sólida e analisadas por GC-MS, utilizando o modo de 
aquisição SIM. A faixa de linearidade foi de 10 a 1000 ng/mL para todos os analitos, 
com exceção do éster de metilanidroecgonina (10 a 750 ng/mL). A exatidão variou de 
95,6 a 104,0%, a precisão inter-ensaio variou de 1,2 a 10,0% e a precisão intra-ensaio 
foi menor que 10,4% para todos os analitos. O limite de quantificação para todas as 
drogas foi de 10 ng/mL e a recuperação variou de 70,4 a 100,1% para compostos 
básicos e neutros, entretanto os compostos ácidos apresentaram baixa recuperação 
- menor que 40%. A dosagem de etanol foi realizada por GC-FID e extração por 
headspace. Os métodos validados foram aplicados em 250 amostras de HV coletadas 
de vítimas de morte violentas nos anos de 2011 e 2012 que foram necropsiadas no 
Departamento Médico Legal de Vitória - ES. A maioria das vítimas era do sexo 
masculino (85,4%) e a causa mais comum de morte foi homicídio (46,2%), destes, 
89,5% foram mortos por disparo de arma de fogo. Os acidentes de trânsito 
corresponderam a 44,1%; suicídio, 2,4%; e outras mortes totalizaram 7,2% das 
amostras. Substâncias psicoativas (álcool e drogas) foram positivas em 60,4% dos 
casos. Em 23,2% das amostras foi quantificada cocaína e/ou seu metabólito, e em um 
terço destes foi identificado o uso de crack. O álcool estava presente em 19,2% dos 
casos e a associação entre cocaína e álcool em 12,8% dos casos. Outras drogas 
incluíram anfetaminas (13 casos) e codeína (1 caso). Quando comparadas as 
concentrações das drogas pesquisadas no sangue e HV, a anfetamina e 
metanfetamina mostraram boa correlação entre as duas matrizes. A 6-acetilmorfina 
encontrada no HV foi utilizada para demonstrar o uso de heroína, uma vez que as 
concentrações foram mais altas do que no sangue. Entretanto, o HV não pode ser 
utilizado como amostra alternativa para detecção de canabinoides. 

Palavras-chave: humor vítreo, amostra alternativa, drogas de abuso, mortes violentas 
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ABSTRACT 

PERES, M.D. Vitreous humor: an alternative drug investigation in postmortem 

samples. 2014. 171f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

Vitreous humor is the aqueous gel located between the lens and retina. Vitreous humor 
is a useful alternative postmortem matrix for the detection of drugs, particularly in death 
investigations where postmortem blood is not available or is of limited quality or 
quantity (e.g. after hemorrhagic shock, burns, embalming or decomposition 
processes). Drugs and their metabolites enter the vitreous humor by passive diffusion 
from blood across the blood-vitreous barrier. Vitreous humor concentrations are often 
similar to the drug concentrations in the circulation blood.  Cocaine and 
benzoylecgonine are easily detected in this matrix. On the order hand, morphine 
diffusion is limited.  The interest in opiates is due to 6-acetylmorphine, which is stable 
in vitreous humor and can confirm heroin abuse. Drugs that are highly protein-bound, 
such as THC, achieve lower vitreous humor concentrations as only the free fraction 
can cross the blood-vitreous barrier. Methamphetamine and 
methylenodioxymetamphetamine are also detected in vitreous humor. A GC-MS 
method for simultaneous analysis of cocaine, amphetamines, opiates, cannabinoids 
and its metabolites in vitreous humor was developed and fully validated. Vitreous 
humor samples were extracted using solid phase extraction and analyzed by GC-MS 
in SIM mode. For all analytes the linearity ranged from 10 to 1000 ng/mL, excepted for 
anydroecgonine methylester which ranged from 10 to 750 ng/mL. Inter-assay 
imprecision ranged from 1.2 to 10.0% and intra-assay imprecision was less than 10.4% 
for all analytes at all QC concentrations. Accuracy ranged from 95.6 to 104.0% and 
recoveries ranging from 70.4 – 100.1% for basic and neutral compounds, the acids 
compounds had poor recovery (less than 40%). The limits of detection were up to 1.0 
ng/mL. Ethanol was quantified by headspace extraction and GC-FID. The validated 
methodology was applied to 250 vitreous humor samples collected from violent death 
victims between 2011 and 2012 in the Departamento Médico Legal de Vitória - ES. 
Most of the victims were male (85.4%) and the most common cause of death was 
homicide (46.2%), in which 89.5 occurred by firearm shot. Traffic accident represented 
44.1%, suicide 2.4% and other deaths 7.2%. Psychoactive substances (alcohol and̸or 
drugs of abuse) were positive in 60.4% of the cases. Cocaine was quantified in 23.2% 
of the samples and one third was positive for crack cocaine. Ethanol was present in 
19.2% of the cases and the association between cocaine and alcohol in 12.8%. Other 
drugs included amphetamines (13 cases) and codeine (1 case). When comparing the 
drug concentrations in blood and vitreous humor, amphetamine and 
methamphetamine showed a good correlation. 6-acetylmorphine in vitreous humor can 
demonstrate heroine abuse and its concentration is higher in vitreous humor than in 
blood. However, vitreous humor is not a good matrix for the detection of cannabinoids. 

Keywords: vitreous humor, alternative matrix, drugs of abuse, violent deaths. 
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 O objetivo deste trabalho é verificar a viabilidade do uso do humor vítreo como 

amostra alternativa nas análises toxicológicas forenses. No primeiro capítulo é feita 

uma revisão bibliográfica das substâncias pesquisadas no trabalho (anfetaminas, 

cocaína, maconha e opioides); do padrão de uso de drogas de abuso no Brasil e no 

Mundo; das matrizes biológicas mais utilizadas na toxicologia forense; e do humor 

vítreo, detalhando estudos que relatam a utilização desta amostra para pesquisa de 

substâncias de interesse forense.  

 No trabalho é descrito o método desenvolvido e validado para análise de 

cocaína, canabinoides, anfetaminas e opioides. Este método realiza a análise 

simultânea das quatro classes de drogas e utiliza um mililitro da amostra de humor 

vítreo, o que é uma vantagem, já que o volume disponível é sempre limitado (no 

máximo quatro mililitros). Um método para determinação da concentração de etanol 

em humor vítreo também é descrito. 

 Os métodos descritos e validados foram aplicados em 250 amostras de humor 

vítreo de vítimas de mortes violentas. Com os resultados toxicológicos foi possível 

construir um perfil demográfico e relacionar fatores como idade, sexo e tipo de morte 

com o uso de álcool e drogas. 

 Por fim são mostrados resultados da comparação em amostras de sangue e de 

humor vítreo das concentrações de opioides, medicamentos, canabinoides e 

anfetaminas. Estes resultados possibilitam verificar uma tendência entre essas 

relações que futuramente podem ser utilizadas para interpretar resultados obtidos no 

humor vítreo.  
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 O uso e dependência de drogas de abuso é um importante problema de saúde 

pública. O uso de drogas afeta a sociedade reduzindo a saúde física e mental do 

usuário, atrapalhando o convívio familiar e social e aumentando a criminalidade. 

Doenças contagiosas como HIV/AIDS, hepatite B e C e tuberculose também estão 

associadas com o uso de substâncias psicoativas (Sindelar e Fiellin, 2001). 

1. USO DE DROGAS NO BRASIL E NO MUNDO 

 O uso de drogas é uma realidade preocupante e um problema mundial de 

saúde pública. Segundo o relatório mais recente do Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crimes (UNODC), 167 a 315 milhões de pessoas (3,6 a 6,9% da 

população) entre 15 e 64 anos usaram alguma droga no ano de 2010, o que 

representa um aumento de 18% desde 2008. No nível mundial, o consumo de 

cannabis e opioides aumentou entre 2009 e 2011, enquanto o de cocaína e 

anfetaminas diminuiu. No Brasil, entretanto, houve um aumento significante do uso de 

cocaína (Unodc, 2013). 

 Em um levantamento realizado em 108 cidades brasileiras no ano de 2005, 

22,8% da população de faixa etária entre 12 e 65 anos disse já ter feito uso de 

qualquer substância psicotrópica (exceto álcool e tabaco) pelo menos uma vez na 

vida. O uso na vida de tabaco e álcool chega a 44 e 74,6% dos entrevistados, 

respectivamente (Carlini, 2006). 

 O VI Levantamento sobre uso de drogas entre estudantes do ensino 

fundamental e médio das capitais brasileiras entrevistou mais de 50 mil estudantes. 

Destes, 25,5% afirmaram ter feito uso de substâncias psicotrópicas (exceto álcool e 

cigarro) alguma vez na vida, 10,6% fizeram uso no ano anterior e 5,5% no mês anterior 

à pesquisa. Embora a maioria que referiu uso de drogas tenha mais de 16 anos, houve 

relatos entre estudantes de 10 a 12 anos. O uso de álcool foi descrito por 42,4% dos 

estudantes e de cigarro por 9,6% (Carlini, 2010). 

 Uma pesquisa realizada entre universitários das 27 capitais brasileiras mostrou 

que a prevalência de uso de drogas é ainda maior nesta população, 25,9% afirmou 

ter usado substâncias ilícitas no mês anterior à pesquisa, 35,8% no ano anterior e 
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48,7% alguma vez na vida. Em relação ao consumo de álcool, 60,5% disse ter bebido 

no mês anterior, 72,0% no ano anterior e 86,2% alguma vez na vida (Brasil, 2010). 

 São fatores que influenciam no tipo de droga utilizada globalmente: o tipo de 

consumidor; a disponibilidade, o tipo, a qualidade e o preço do produto; e como este 

produto é comercializado (Pomara et al., 2012). 

A cannabis é a substância mais utilizada no mundo, 3,9% da população mundial 

entre 15 e 64 anos faz uso de cannabis regularmente, o que corresponde a 180,6 

milhões de pessoas. Na América do Sul esta porcentagem é ainda maior, 5,7% da 

população (Unodc, 2013). Entre estudantes brasileiros universitários, 9,1% afirmou 

uso no mês anterior à pesquisa e 13,8% no ano anterior (Brasil, 2010). Enquanto que 

3,7% dos estudantes do ensino fundamental e médio, afirmaram uso de cannabis no 

ano anterior ao levantamento. Em Vitória - ES, este número foi um pouco menor, 3,1% 

(Carlini, 2010). 

 A América do Sul é a região produtora de cocaína, o que leva a um menor preço 

da droga e consequentemente aumento no consumo. Cerca de 1,3% da população 

adulta do continente consome cocaína, valor maior do que a média global. O Brasil, 

por fazer fronteira com os três maiores países produtores (Bolívia, Colômbia e Peru) 

é uma rota de tráfico de cocaína para Europa. Dados do relatório do UNODC mostram 

que mais que 1,0% da população brasileira utiliza cocaína.  

 Estudantes universitários brasileiros tem uma maior prevalência do consumo 

de cocaína do que a população em geral, 1,8% afirma ter feito uso de cocaína no mês 

anterior à pesquisa e 0,2% consumiu crack (Brasil, 2010). 

 O uso de 

cocaína também é comum entre jovens menores de 18 anos, sendo que 1,8% dos 

estudantes afirmaram ter utilizado cocaína no ano anterior ao levantamento. Em 

Vitória, 2,1% afirmaram uso de cocaína e 0,2% de cocaína na forma de crack. Houve 

um aumento do uso de cocaína entre estudantes em relação ao levantamento anterior 

(Carlini, 2010). 

 A estatística em relação ao consumo de anfetaminas se divide em três tipos: 

afetaminas; estimulantes similares à anfetamina (ATS, amphetamine type stimulants), 
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e ecstasy. O consumo de ATS aumentou no mundo em relação ao ano anterior. Cerca 

de 0,7% da população (33,8 milhões de pessoas) utilizam estes estimulantes. Na 

América do Sul, o ATS é utilizado por cerca de 0,5% da população, e o ecstasy por 

0,2% (Unodc, 2013). No Brasil, 1,7% dos estudantes de ensino fundamental e médio 

relatam uso de anfetamina no ano anterior e 1,3% uso de ecstasy alguma vez na vida 

(Carlini, 2010). Entre os estudantes universitários, 1,9% afirmaram uso de ecstasy no 

último mês e 8,7% afirmaram consumo de algum ATS no mês anterior (Brasil, 2010). 

 Os opioides são utilizados por 0,4% da população mundial, principalmente a 

heroína e o ópio. As áreas de maior consumo são o Sudoeste e Centro da Ásia, o 

Leste Europeu e a América do Norte. Na América do Sul, a porcentagem de usuários 

de opioides é menor, 0,3% da população (Unodc, 2013). Este é o mesmo número de 

estudantes do ensino fundamental e médio que relataram uso de opioides alguma vez 

na vida (Carlini, 2010). No levantamento entre estudantes universitários, 0,2% afirmou 

ter utilizado heroína alguma vez na vida (Brasil, 2010). 

 Além destas quatro classes de drogas, há um avanço no consumo das Novas 

Substâncias Psicoativas (NPS, new psychoative substances), que são substâncias 

psicoativas ainda não proscritas ou que imitam o efeito das proscritas. Em meados de 

2012 havia 251 novas substâncias, que é um número maior do que as controladas. 

No Brasil as apreensões de NPS em 2013 se limitaram à mefedrona e DMMA 

(fenetilamina) (UNODC, 2013). A tabela 1 apresenta a prevalência do uso de drogas 

na população mundial, da América do Sul e no Brasil. 
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Tabela 1 – Prevalência do uso de drogas (%) em diferentes populações. 

 

* Dados não informados. a(Unodc, 2013); b(Carlini, 2006); c(Brasil, 2010); d(Carlini, 2010) 

Substâncias Mundoa 
América do 

Sula 

Brasilb 

Estudantes 

Universitáriosc 

Ensino fundamental 

e médiod 

Na 

vida 

No 

ano 

No 

mês 

Na 

vida 

No 

ano 

No 

mês 

Na 

vida 

No 

ano 

No 

mês 

Álcool * * 74,6 49,8 38,3 86,2 72 60,5 60,5 42,4 21,1 

Tabaco * * 44 19,2 18,4 46,7 27,8 21,6 16,9 9,6 5,5 

Cannabis 3,9 5,7 8,8 2,6 1,9 26,1 13,8 9,1 5,7 3,7 2 

Cocaína 0,5 1,3 2,9 0,7 0,4 7,7 3 1,8 2,5 1,8 1 

Crack * * 0,7 0,1 0,1 1,2 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 

Ecstasy 0,4 0,1 * * * 7,5 3,1 1,9 1,3 0 0 

ATS 0,7 0,5 3,2 0,7 0,3 13,8 10,5 8,7 2,2 1,7 0,9 

Opioides 0,7 0,3 3,3 0,9 0,5 8,4 4,9 2,7 0,9 0 0 

Solventes/Inalantes                     * * 6,1 2,1 1,3 20,4 6,5 2,9 8,7 5,2 2,2 

Ansiolíticos                                  * * 5,6 2,1 1,3 12,4 8,4 5,8 5,3 2,6 1,3 

Drogas sintéticas                        * * * * * 2,2 1,1 0,8 * * * 
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2. ASPECTOS TOXICOLÓGICOS DAS DROGAS PESQUISADAS 

2.1 Cocaína 

A cocaína é um dos alcaloides das folhas da Erytroxylum coca, arbusto que 

cresce nas regiões andinas, principalmente no Peru e na Colômbia. Historicamente, 

os indígenas dessa região mastigavam a folha da coca a milhares de anos. A cocaína 

foi isolada quimicamente em 1860 e começou a ser utilizada em medicamentos, 

bebidas e “tônicos" na Europa e América do Norte. Sigmund Freud inicialmente 

acreditava que o uso de cocaína poderia curar doenças médicas e psicológicas 

(Johanson e Fischman, 1989). 

As folhas são convertidas em pasta de coca após a maceração, que é 

posteriormente utilizada para produção do cloridrato de cocaína ou da base alcaloidal, 

o crack (Loper, 1989). O cloridrato de cocaína é vendido como um pó branco cristalino, 

solúvel em água e adulterado com diversos ingredientes. Alguns açúcares, como 

lactose, manitol, são utilizados como diluentes para aumentar o volume do produto 

final. E vários fármacos são comumente utilizados para adulterar a droga, por 

exemplo: benzocaína, fenacetina, cafeína, lidocaína, levamisol, hidroxizina, diltiazem 

(Johanson e Fischman, 1989). 

A molécula da cocaína possui alta hidrofilicidade e também lipofilicidade, de 

modo que, atravessa qualquer membrana mucosa e atravessa facilmente a barreira 

hematoencefálica. As formas mais comuns de auto-administração são a intranasal e 

a intravenosa do sal de cocaína e pelo ato de fumar a base livre, o crack. Nos últimos 

anos, houve algumas alterações nos padrões de uso da cocaína quanto à via de 

administração: mudou de intranasal e/ou intravenosa, para a via respiratória, por meio 

do ato de fumar (Chasin e Salvadori, 1996). 

As razões para esta mudança estão embasadas no alto potencial de abuso do 

crack, na qual os efeitos prazerosos ocorrem mais rápidos e mais intensamente 

quando comparados à via intranasal, 6-8 s versus 3-5 min (Pomara et al., 2012). Além 

de alcançarem o pico plasmático mais rapidamente, a concentração máxima atingida 

também é maior (Cone, 1995).  

A biotransformação da cocaína ocorre principalmente por ação de três 

esterases: pseudocolinesterase, carboxilesterase-1 humana (hCE-1) e 
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carboxilesterase-2 humana (hCE-2). A cocaína é hidrolisada pela hCE-1 em 

benzoilecgonina, o principal metabólito excretado pela urina. As pseudocolinesterases 

e hCE-2 formam a ecgonina metil éster. Na presença de etanol, a hCE-1 catalisa a 

transesterificação da cocaína em cocaetileno, um metabólito tóxico, que 

posteriormente é hidrolisado formando benzoilecgonina e ecgonina metil éster. (Inaba, 

Stewart e Kalow, 1978; Barnett, Hawks e Resnick, 1981; Jatlow, 1988; Zhang e Foltz, 

1990; Cone, 1995; Maurer, Sauer e Theobald, 2006). A Figura 1 apresenta os 

principais metabólitos da cocaína. 

 

Figura 1 - Metabolismo da cocaína. Adaptado de (Klaassen, 2001). 

Quando a cocaína na base livre é fumada, forma-se um produto de pirólise, o 

éster de metilanidroecgonina. Desta forma, o éster funciona como marcador 

específico para o consumo de cocaína como base livre (o crack) (Oyler et al., 1996). 

 A cocaína é um estimulante que produz a maioria dos efeitos farmacológicos 

por inibição da recaptação da dopamina, norepinefrina e serotonina nos terminais pré-

sinápticos. Como consequência, há a potencialização dos efeitos estimulantes desses 

neurotransmissores, tanto no sistema nervoso central como no periférico (Benowitz, 

1993). Os efeitos agudos incluem euforia, aumento no nível de alerta, diminuição do 

apetite e aumente da energia; além de efeitos cardiovasculares como taquicardia, 

vasoconstrição, midríase e hipertermia (Bortolotti et al., 2012; Johanson e Fischman, 

1989). 
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 Os efeitos crônicos dependem da dose, modo de consumo e da adição do 

usuário. As complicações mais comuns são: doenças cardiovasculares, como arritmia, 

infarto agudo do miocárdio ou morte súbita; doenças cerebrovasculares, por exemplo, 

derrame isquêmico ou hemorrágico; doenças respiratórias, principalmente em 

usuários de crack; e doenças renais (Pomara et al., 2012; Johanson e Fischman, 

1989). 

 

2.2 Maconha  

 As flores e folhas da planta Cannabis sativa secretam uma resina que contém 

mais de 60 compostos psicoativos chamados canabinoides. Este termo se refere aos 

compostos C21 presentes na planta, seus produtos de transformação e análogos 

relacionados. A quantidade de canabinoides varia dependendo do clima, solo, cultivo 

e tipo de planta (Adams e Martin, 1996). 

 O delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) foi isolado pela primeira vez em 1960 por 

Mechoulam e colaboradores, que foi mais tarde descrito como o principal responsável 

pelas propriedades psicoativas da planta (Gaoni e Mechoulam, 1964). 

 A complexidade na composição química da planta pode causar efeitos 

diferentes. O THC é encontrado na cannabis como uma mistura de ácidos carboxílicos 

que são descarboxilados facilmente com o aquecimento. O THC é decomposto 

quando exposto ao ar, calor ou luz, formando o canabinol (CBN), um canabinoide 

muito menos potente (Huestis, 2007). 

 A maconha é usada principalmente fumada. Por meio desta via de 

administração, o THC é rapidamente absorvido nos pulmões e transportado até o 

cérebro, contribuindo para o potencial de abuso da maconha. Os efeitos prazerosos e 

de reforço positivo são produzidos quase que imediatamente após a exposição do 

sistema nervoso central à droga. O pico de concentração do THC é levemente menor 

após a droga ser fumada, comparando com a administração intravenosa (Huestis, 

2007). 

 A concentração de THC no plasma diminui rapidamente após ser inalado 

devido à rápida distribuição para os tecidos e metabolismo hepático. A molécula de 



11 
Capítulo I. O humor vítreo como amostra alternativa nas análises toxicológicas forenses. 

 
  

 

THC é muito lipofílica e é inicialmente distribuída para os tecidos mais perfundidos, 

como pulmão, coração, cérebro e fígado. No fígado, o THC é metabolizado em 11-

hidroxi-tetrahidrocanabinol (11-OH-THC), que é farmacologicamente ativo. Em 

seguida, por oxidação, há a formação do 9-carboxi-tetrahidrocanabinol (COOH-THC), 

conforme Figura 2. A concentração de COOH-THC aumenta gradativamente e o pico 

plasmático ocorre aproximadamente duas horas após absorção. A eliminação dos 

metabólitos hidroxilados e carboxilados acontece principalmente nas fezes (11-OH-

THC) e na urina (COOH-THC conjugado) (Maurer, Sauer e Theobald, 2006; Huestis, 

2007). 

  

Figura 2 - Metabolismo do THC. Adaptado de (Klaassen, 2001). 

 Os canabinoides produzem uma gama de efeitos farmacológicos e 

comportamentais que envolvem vários substratos cerebrais mediante ligação com 

receptores endocanabinoides (CB1). Estes receptores estão distribuídos no córtex 

cerebral, áreas límbicas (hipocampo e amígdala), gânglios basais, cerebelo e tálamo, 

o que explica os efeitos do canabinoides na memória e cognição. A baixa 

concentração de receptores nas áreas cerebrais responsáveis pelo controle das 
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funções cardiovasculares e respiratórias é consistente com a baixa letalidade da 

cannabis (Gaoni e Mechoulam, 1964; Ashton, 2001). 

 O principal efeito buscado por usuários recreativos de cannabis é a euforia, 

cujas sensações incluem a diminuição da ansiedade, alerta, depressão, tensão e o 

aumento da sociabilidade, relaxamento e sonolência. Entretanto, a maconha pode 

causar mudanças repentinas no humor, incluindo ansiedade severa, pânico, paranoia 

e psicose. Além da euforia, usuários podem experimentar efeitos na percepção (cores 

mais brilhantes, músicas mais vívidas); diminuição na capacidade cognitiva e 

psicomotora; e diminuição na capacidade de dirigir (Hollister, 1998; Ashton, 2001). 

 Além dos efeitos já descritos, os canabinoides produzem alguns efeitos 

sistêmicos. No sistema cardiovascular, há um aumento nos batimentos cardíacos; 

vasodilatação, incluindo da conjuntiva, que consiste em um sinal característico do uso 

de cannabis; podendo ocorrer também hipotensão postural e desmaios. O cigarro de 

maconha possui os mesmos constituintes do cigarro (exceto a nicotina) e, portanto, 

os efeitos no sistema respiratórios são similares, por exemplo, irritação brônquica, 

promotores de tumores e carcinogênicos. O uso crônico de maconha está associado 

à bronquite e enfisema (Ashton, 2001). 

 

2.3 Anfetaminas 

 A anfetamina começou a ser utilizada clinicamente em 1920 para o tratamento 

de asma e como descongestionante nasal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o seu 

uso foi disseminado, usado como estimulante e para tratamento de outras condições 

médicas. Em 1970, o uso de anfetamina foi proibido nos EUA, diminuindo o consumo. 

Entretanto, em 1980, começou a produção das “designers" anfetaminas, sendo a mais 

conhecida a 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA) (Greene, Kerr e Braitberg, 

2008). 

 Anfetamina é um psicoestimulante comumente utilizado para tratar algumas 

doenças como déficit de atenção, narcolepsia e obesidade. Os compostos 

anfetamínicos possuem estrutura derivada da ß-feniletilamina. As substituições na 

estrutura química produzem diferentes efeitos clínicos. Considera-se como 

anfetamínicos o grupo de substâncias composto pela anfetamina e seus derivados, 
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são eles: metanfetamina, 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA), 3,4-

metilenodioximetanfetamina (MDMA, ecstasy) e 3,4 metilenodioxietilanfetamina 

(MDEA) (Wills, 2002). 

 A anfetamina e o MDMA são usualmente consumidos via oral, a 

metanfetamina, além da via oral, também pode ser consumida via intravenosa, inalada 

e fumada. Estes compostos têm baixa ligação com as proteínas plasmáticas, o que 

favorece a difusão no plasma (Chasin e Salvadori, 1996). 

 Os principais alvos da anfetamina ao nível molecular são os transportadores 

neuronais de dopamina e os transportadores vesiculares de monoaminas. A ação da 

anfetamina nesses transportadores facilita a liberação das monoaminas, 

principalmente a dopamina, das vesículas pré-sinápticas. Também pode ocorrer 

estimulação direta dos receptores pós-sinápticos. O aumento da dopamina no SNC, 

principalmente no sistema mesolímbico, resulta no aumento da atividade psicomotora 

observada nos casos de intoxicação por anfetaminas (Fleckenstein et al., 2007; 

Greene, Kerr e Braitberg, 2008). 

 Os efeitos clínicos causados pelo uso de anfetaminas são principalmente 

simpatomiméticos e podem ocorrer por modulação no sistema nervoso central e 

periférico. Os efeitos periféricos incluem taquicardia, taquipineia, diaforese, 

hipertensão, hipertermia, midríase, hiper-reflexia e tremor. Os efeitos centrais são 

mais variados, podendo ocorrer hipervigilância, agitação, paranoia, alucinações, 

desinibição, convulsão e coma (Fleckenstein et al., 2007). 

 As principais vias de metabolismo das anfetaminas são: hidroxilação aromática, 

hidroxilação alifática, N-desalquilação, desaminação oxidativa, N-oxidação e 

conjugação do nitrogênio. A reação de N-desalquilação da metanfetamina a converte 

em anfetamina. O femproporex também é metabolizado formando anfetamina 

(Musshoff, 2000). 

 O metabolismo do MDMA, MDEA e MDA ocorre principalmente por duas vias 

mediadas por enzimas CYP: O-desmetilação formando derivados di-hidroxil (catecóis) 

e seguidos por metilação de um dos grupos hidroxil; e degradação sucessiva da 

cadeia lateral formando metabólitos N-dealquil e deaminoxi (Kraemer e Maurer, 2002) 
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2.4 Opioides 

 Os opiáceos são substâncias naturais contidas no ópio, um produto natural 

obtido da planta Papaver somniferum. São exemplos de opiáceos: a morfina, codeína, 

papaverina, narcotina. Opioides são substâncias sintéticas que apresentam efeitos 

semelhantes ao ópio, como a metadona, pentazocina, propoxifeno (De Oliveira e 

Camargo, 1996)  

 A heroína é um produto semissintético derivado da morfina, entretanto, a droga 

é vendida como uma mistura complexa de diferentes alcaloides do ópio e subprodutos 

sintéticos, incluindo morfina, 6-acetilmorfina (6-AM), codeína, 6-acetilcodeína, 

noscapina e papaverina. Do mesmo modo, são encontrados diversos adulterantes e 

diluentes (Barroso et al., 2011) 

 A morfina é usada clinicamente para sedação pré-anestésica e alívio da dor 

visceral e dor intensa. Após uma rápida absorção, a morfina é rapidamente distribuída 

para fígado, rins, pulmões, baço, tireoide e adrenal. A codeína é utilizada como 

analgésico e antitussígeno. Utilizada via oral, é bem absorvida pelo trato 

gastrointestinal (Klaassen, 2001). 

 A heroína é usualmente auto administrada por via intravenosa, mas também 

pode ser usada via intramuscular, sorvida ou fumada. Devida sua alta 

lipossolubilidade, a heroína é bem absorvida por todas as vias (nasal, retal, pulmonar 

ou mucosa), atingindo rapidamente o SNC (Klaassen, 2001). 

 A intoxicação aguda por opioides provoca depressão respiratória por ação 

direta nos centros respiratórios no tronco cerebral. Ocorre também depressão do 

centro vasomotor causando hipotensão. Os sinais sugestivos de intoxicação por 

opioides são pupilar puntiformes, respiração deprimida e coma (Klaassen, 2001). 

 Os opioides se ligam seletivamente aos receptores µ e seus efeitos dependem 

da expressão desse receptor nos diversos tecidos (Dichiara e North, 1992). 

 A heroína é metabolizada rapidamente em 6-AM e morfina por enzimas hCE-1 

e hCE-2 no fígado e pseudocolinesterases no plasma. A morfina, seja a administrada 

ou a proveniente da heroína, é metabolizada principalmente pela UDP-

glicuronosiltransferase (UGT) formando o metabólito inativo morfina-3-glicuronideo 
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(M3G) e morfina-6-glicuronideo (M6G), que possui efeitos analgésicos equivalentes à 

morfina. Finalmente, a morfina é N-desmetilada por enzimas hepáticas, como 

mostrado na Figura 3 (Glare e Walsh, 1991; Maurer, Sauer e Theobald, 2006). 

 

Figura 3 - Metabolismo da heroína e morfina. Adaptado de (Klaassen, 2001). 

 A codeína pode ser conjugada formando codeína-6-glicuronídeo (C6G). Porém 

é principalmente metabolizada em morfina por O-desalquilação, que posteriormente 

segue a mesma via metabólica da morfina (Figura 4). O mesmo acontece com a 

dihidrocodeína, etilmorfina, hidrocodona e oxicodona (Maurer, Sauer e Theobald, 

2006).  

 

Figura 4 - Metabolismo da codeína. Adaptado de (Klaassen, 2001). 



16 
Capítulo I. O humor vítreo como amostra alternativa nas análises toxicológicas forenses. 

 
  

 

 

3. MATRIZES BIOLÓGICAS UTILIZADAS NA TOXICOLOGIA FORENSE 

 Toxicologia forense é a área de estudo e aplicação da toxicologia com os 

propósitos da lei. A função do toxicologista forense é realizar análises químicas para 

detectar a presença de substâncias exógenas, quantificá-las e relacionar a 

concentração com a toxicidade da substância (Negrusz e Jickells, 2008). Para a 

realização das análises toxicológicas é indispensável a obtenção de amostras 

biológicas, como o sangue, urina, e vísceras.  

 A escolha da matriz a ser utilizada deve ser feita tendo em mente o objetivo da 

análise, os aspectos físico-químicos das substâncias analisadas e as condições de 

conservação da amostra. Por exemplo, para determinar se o indivíduo estava sob 

influência de álcool e drogas no momento de um acidente de trânsito a amostra de 

escolha é o sangue. Por outro lado, para uma análise crônica e temporal, pode-se 

utilizar o cabelo como amostra de escolha.  

 

3.1 Matrizes convencionais 

 A urina é uma das matrizes com o menor número de interferentes endógenos 

e altas concentrações de metabólitos. Desta forma, a urina é a matriz de escolha para 

triagem e identificação drogas. Entretanto, na maioria dos casos, não é possível fazer 

uma correlação dos resultados obtidos com os efeitos no organismo (Costa, 2008). 

Por outro lado, o sangue é a amostra de escolha para a quantificação dos analitos 

sendo possível realizar as correlações entre dose e efeito (Maurer, 1992).  

 

3.2 Matrizes alternativas 

 O uso de matrizes alternativas na toxicologia foi descrito pela primeira vez em 

1979, quando o cabelo foi utilizado para análise de exposição crônica. Estas matrizes 

estão sendo utilizadas em diversas áreas da toxicologia, por exemplo, na toxicologia 

forense, clínica e ocupacional. Os avanços nas áreas de preparo de amostra e as 

técnicas analíticas, principalmente as cromatográficas e espectrométricas, foram 

fundamentais para o aumento no uso dessas matrizes (Gallardo e Queiroz, 2008). 
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 Algumas matrizes alternativas utilizadas incluem o fluido oral, o cabelo, o suor, 

o mecônio e o HV. As principais vantagens são a coleta não invasiva, coleta assistida 

(o que dificulta a adulteração) e a maior janela de detecção para algumas drogas. As 

principais desvantagens são a baixa concentração, que requer técnicas com maior 

sensibilidade e, principalmente, a falta de estudos que permitam interpretar e 

correlacionar a concentração obtida e os efeitos no organismo (Gallardo e Queiroz, 

2008). 

 O fluido oral pode ser utilizado como matriz para determinar o uso de drogas 

por motoristas, testes em ambientes ocupacionais, monitoramento terapêutico, 

monitorizar pacientes em clínicas de tratamento para uso de drogas; e em estudos 

farmacocinéticos e epidemiológicos (Lillsunde, 2008). 

 O fluido oral é uma mistura da saliva, produzida pelas glândulas salivares, com 

outros componentes que podem estar presentes na cavidade oral, como células 

mucosas e restos alimentares (Schramm, Smith e Craig, 1993). Substâncias de baixo 

massa molecular são transportadas do sangue para a saliva pelo processo de 

ultrafiltração. Porém, a difusão passiva é a forma mais comum para as drogas serem 

incorporadas no fluido oral. A passagem das drogas para o fluido oral ocorre através 

das membranas celulares, esta é limitada para moléculas de alto massa molecular e 

restrita para drogas ionizadas ou ligadas à proteínas plasmáticas (Drummer, 2005). 

 O pH do fluido oral varia geralmente de 6,2 a 7,4. Drogas de natureza básica, 

por exemplo, anfetaminas e opioides, comumente estão presentes em concentrações 

mais altas no fluido oral do que no sangue. Por outro lado, substâncias de natureza 

ácida, por exemplo, alguns benzodiazepínicos, estão em menor concentração do que 

no sangue (Drummer, 2008). 

  A coleta de fluido oral pode ser feita de forma não estimulada, na qual o fluido 

oral escorre diretamente da boca para um recipiente de coleta. Ou de forma 

estimulada utilizando a língua, bochecha e lábios. Também pode se dar por estímulos 

externos, como mastigação de parafina ou gomas, gotejamento de limão ou ácido 

cítrico sobre a língua. Depois de produzida, a saliva pode ser succionada, absorvida 

ou coletada com o auxílio de um swab (Bazzarella, 2010). 
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 O suor pode ser usado como ferramenta para monitoramento de usuários de 

drogas de abuso em tratamento em clínicas de reabilitação. O suor é coletado com 

um adesivo numerado que é afixado na pele e pode ser retirado até uma semana 

depois, possibilitando uma coleta continuada e de difícil adulteração. As drogas e seus 

metabólitos são transferidos do sangue para as glândulas sudoríparas por difusão 

passiva e também pode haver migração transdérmica (De Martinis, 2008). 

 O suor possui algumas vantagens em relação ao sangue e à urina, por 

exemplo, a coleta não-invasiva e assistida. Além disso, o adesivo é de difícil 

adulteração e, por ficar aderido à pele por até sete dias, é um registro cumulativo da 

exposição da droga, sendo assim, uma maior janela de detecção. Por outro lado, há 

algumas desvantagens, principalmente a falta de informações para interpretar os 

valores obtidos, devido à grande variação inter-indivíduo de produção de suor. Além 

da baixa concentração e pequeno volume de amostra (De Martinis, 2008). 

 O mecônio é a primeira excreção intestinal do neonato. A formação do mecônio 

é iniciada por volta da 12ª semana de gestação. As substâncias psicoativas 

atravessam a barreira placentária, são metabolizadas pelo feto e excretadas no líquido 

amniótico. A formação do mecônio ocorre quando o feto deglute o líquido amniótico. 

Ele pode ser utilizado para a identificação da exposição às drogas in-útero. As 

vantagens do mecônio são a fácil coleta e a grande janela de detecção, a incorporação 

das substâncias é realizada da 12ª até a 40ª semana. (Alves, 2010). 

 O cabelo pode ser utilizado na toxicologia clínica, forense e ocupacional. As 

drogas passam por difusão passiva até as células em crescimento na base do folículo 

capilar, de forma que as substâncias são incorporadas ao cabelo à medida que as 

células se alongam e envelhecem (De Martinis et al., 2012). 

 O cabelo cresce em média um centímetro por mês, desta forma é possível fazer 

uma análise temporal do uso de alguma substância separando a amostra em frações. 

As vantagens do cabelo incluem a fácil coleta, transporte e armazenamento; a 

estabilidade da matriz e a ampla janela de detecção, já que fica limitada somente pelo 

comprimento capilar (De Martinis et al., 2012). 
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3.2.1. Humor vítreo 

 O olho humano pode ser dividido em segmento anterior, que inclui a córnea, o 

humor aquoso, a íris, a retina, e o corpo ciliar; e segmento posterior, que compreende 

o HV, a retina, a coróide, a esclera e o nervo óptico, conforme Figura 5 (Henderer e 

Rapuano, 2012).  

 

Figura 5 - Anatomia básica do olho.  (http://www.oftalmo.epm.br/) 

O humor vítreo (HV) é um gel aquoso, transparente e incolor (Figura 6), que 

preenche a cavidade posterior do olho. Está situado entre a retina e o cristalino e 

representa 90% do volume do olho (Bishop, 2000; Whikehart, 2004). É produzido por 

células da retina e composto por mais de 95% de água. O HV não é vascularizado e 

contém poucas células (Levine, 2008 ). Possui baixo teor de proteínas, menor que o 

da urina (Brunet e Mura, 2012). O pH do HV varia entre 7,0 a 7,8 (Scott e Oliver, 2001). 

O HV possui uma matriz polimérica formada basicamente de colágeno e ácido 

hialurônico. As fibras colágenas, predominantemente dispostas em paralelo, são 

responsáveis pela sustentação da rede fibrilar. (Bos et al., 2001; Gelse, Poschl e 

Aigner, 2003). Devido a esta rede de colágenos, o HV é bastante viscoso, cerca de 

duas a quatro vezes mais viscoso que a água (Guyton e Hall, 2006).  

Devido à sua localização isolada, o HV resiste às mudanças de decomposição 

que ocorrem mais rapidamente em outros fluidos biológicos e é menos susceptível à 

contaminação bacteriana (Fucci et al., 2006; Chronister, Gund e Goldberger, 2008).  
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As drogas e seus metabólitos passam do sangue para o HV por difusão passiva 

através da barreira entre o sangue e a retina. Esta barreira é composta de epitélio 

ciliar, epitélio pigmentar da retina e vasos sanguíneos (Druid, 2006). A existência da 

barreira entre a retina e o sangue limita a difusão de certos xenobióticos (Lin e Lin, 

2005; Brunet et al., 2010; Brunet e Mura, 2012). 

A razão entre a concentração do analito no sangue e no HV no equilíbrio 

depende: da solubilidade da substância no HV; da sua lipossolubilidade; da 

porcentagem da substância ligada a proteínas plasmáticas; do pKa do analito; e do 

pH do sangue e do HV (Lin et al., 1997). 

O uso do HV como matriz alternativa possui várias vantagens, dentre elas: fácil 

coleta; possibilidade de ser adaptado para métodos analíticos utilizados em matrizes 

mais complexas; boa estabilidade química; menor preparo da amostra e maior 

proteção contra modificações postmortem. As maiores desvantagens são: o volume 

limitado de amostra, de 2 a 2,5 mL em cada olho, e a baixa quantidade de estudos 

que permitam a interpretação e correlação dos resultados obtidos no HV com o 

sangue (Levine, 2008 ). 

 

Figura 6 - Amostra de humor vítreo.  
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A localização do HV em um compartimento isolado e a proteção da estrutura 

óssea do globo ocular o protegem de putrefação. A ausência de enzimas, 

principalmente de esterases, também permite uma melhor estabilidade dos 

compostos no HV durante o período postmortem. Desta forma, esta matriz pode 

fornecer informações importantes em casos nos quais outras amostras biológicas 

convencionais sofreram mudanças químicas no intervalo postmortem (Dinis-Oliveira 

et al., 2010; Brunet e Mura, 2012). 

 A análise toxicológica em matrizes postmortem é limitada por fatores de 

amostragem e processamento da amostra. Por exemplo: putrefação, autólise, invasão 

bacteriana, homogeneização e complexidade da matriz e dificuldade de obter amostra 

representativa (Margalho et al., 2011). O HV está menos susceptível à essa limitação 

podendo ser uma alternativa nos casos de corpos carbonizados, embalsamados, em 

processo de decomposição e choques hemorrágicos, em que não há sangue nem 

urina (Levine, 2008 ).  Entretanto ele não deve ser um substituto para as matrizes 

convencionais, mas ser utilizado como uma matriz complementar que fornece 

informações adicionais e valiosas para a investigação. 

4. ANÁLISE DE DROGAS NO HUMOR VÍTREO 

 Como consequência do controle do uso de drogas, há um interesse crescente 

no desenvolvimento de métodos analíticos específicos para detectar drogas e 

metabólitos em amostras biológicas. Os resultados do laboratório devem ser rápidos, 

sensíveis e específicos para uma correta determinação dessas substâncias em 

diferentes matrizes. 

 A quantificação de substâncias tóxicas ou de uso médico-legal do HV pode ser 

muito útil na toxicologia forense, principalmente quando é impossível fazer a 

determinação em amostras sanguíneas devido à ausência ou deterioração do sangue. 

 A análise de amostras de HV foi relatada pela primeira vez para a determinação 

do intervalo postmortem nos anos 1960s (Brunet e Mura, 2012). A concentração de 

algumas substâncias, como o potássio e a hipoxantina, aumenta linearmente no HV 

após a morte. Utilizando equações de regressão é possível estimar o intervalo 
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postmortem com certa precisão (Stephens e Richards, 1987; James, Hoadley e 

Sampson, 1997) 

 A análise de etanol no HV é uma prática frequente na toxicologia. É utilizada 

para confirmação da ingestão de etanol, uma vez que, diferentemente das amostras 

de sangue, a formação endógena é bem reduzida (Winek e Esposito, 1981; Fernandez 

et al., 1989; Caplan e Levine, 1990; Chao e Lo, 1993). 

 Poucos estudos foram realizados utilizando o HV para análise de drogas de 

abuso, talvez pela dificuldade de interpretação dos resultados, sendo atualmente um 

importante campo de estudo em toxicologia forense (Teixeira et al., 2004; Brunet e 

Mura, 2012).  

  

4.1 Cocaína 

A cocaína e a benzoilecgonina são facilmente detectadas no HV. As 

concentrações de cocaína no HV são geralmente parecidas com a do sangue, 

entretanto a concentração de benzoilecgonina costuma ser menor no HV. Esta é mais 

hidrofílica do que a cocaína e, por isso, possui maior dificuldade para atravessar a 

barreira que separa o HV do sangue (Levine, 2008 ). 

Mackey-Bojack, Kloss e Apple (2000) quantificaram cocaína, benzoilecgonina, 

cocaetileno e etanol em sangue e HV em 62 casos. Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante da concentração de cocaína, cocaetileno e etanol no 

sangue e no HV. Contudo houve diferença significativa para a benzoilecgonina, sendo 

que a concentração da droga no HV foi menor do que no sangue. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Antonides, Kiely e Marinetti (2007). 

Duer, Spitz e Mcfarland (2006) realizaram a análise de cocaína e metabólitos 

(éster de metilecgonina, benzoilecgonina, norcocaína, cocaetileno e éster de 

etilecgonina) em sangue periférico, sangue cardíaco, HV e urina, com objetivo de 

verificar se há uma relação entre estas matrizes. Houve uma forte correlação entre a 

concentração total de cocaína (soma das concentrações da cocaína e todos os 

metabólitos) no sangue e no HV.  
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Um estudo feito para determinação de cocaína e metabólitos em bile e HV por 

CG-FID encontrou uma correlação muito fraca entre estas duas matrizes. Dos 40 

casos analisados, em 26 havia cocaína ou algum metabólito no HV, em 21 delas havia 

cocaína, benzoilecgonina e éster de metilecgonina. Outras drogas também foram 

detectadas no HV: opioides (20 casos), benzodiazepínicos (8 casos) e etanol (9 

casos) (Fernández et al., 2006) 

Outro estudo realizou a análise de cocaína e opioides em HV utilizando 

extração assistida por micro-ondas e HPLC. Foi realizada a análise em amostras 

positivas na triagem por sangue e, de 15 casos, sete foram positivos para cocaína, 11 

para benzoilecgonina e um para cocaetileno. O limite de quantificação utilizado neste 

estudo foi alto, 100 ng/mL (Fernández et al., 2011) 

Fernández et al. (2012) realizaram a análise em 15 amostras de HV de 

indivíduos que morreram de overdose de cocaína e/ou opioides. A análise foi feita 

utilizando extração em fase sólida e HPLC-PAD. O consumo de cocaína foi 

demonstrado em 14 casos, benzoilecgonina foi detectada em 13 casos. A 

concentração média foi de 1,20 ± 1,91 µg/mL, os valores variaram de 0,10 a 6,84 

µg/mL, que correspondem ao nível tóxico ou letal. A cocaína foi encontrada em três 

casos, sendo que em um a benzoilecgonina não foi detectada.  

 

4.2 Anfetaminas 

 As anfetaminas são uma classe de amostras pouco estudadas no HV. 

Clauwaert et al. (2000) utilizaram HPLC com detector de fluorescência para detecção 

de MDMA, MDEA e MDA em HV, sangue total, plasma e urina. Posteriormente, este 

método foi utilizado para estudos toxicocinéticos em coelhos (De Letter et al., 2000; 

De Letter et al., 2002; De Letter et al., 2004; De Letter et al., 2010). 

 Ishikawa (2011) desenvolveu um método para análise de metilenodioxi 

derivados (MDMA, MDA e MDEA) em HV. Após a aplicação do método em 12 vítimas 

de acidente de trânsito, foi detectado MDMA em uma das amostras. 
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4.3 Opioides 

 Os opioides são as substâncias mais estudadas no HV. A janela de detecção 

do 6-AM no sangue e na urina depende da dose utilizada, via de administração e 

frequência do uso de heroína. A meia-vida da 6-AM é pequena (10-20 min), indicando 

que a janela de detecção no sangue é de uma a duas horas após a administração. 

Entretanto, no HV a 6-AM é encontrada por mais tempo, inclusive em casos em que 

as amostras de sangue foram negativas. Desta forma, o HV pode ser uma amostra de 

escolha para diferenciação no consumo de heroína (Stefanidou et al., 2010). 

 A presença de morfina não indica qual opioide foi consumido, sendo necessária 

a diferenciação de mortes relacionadas com heroína de outras fatalidades envolvendo 

opioides. A relação entre as concentrações de codeína e morfina no HV e no sangue 

pode indicar se o indivíduo consumiu heroína. Quando esta relação for menor que 1, 

a morfina é resultante do metabolismo da heroína. Por outro lado, quando a relação 

for maior que 1, a morfina é resultado do consumo da codeína (Lin et al., 1997). 

Porém, um método definitivo para atingir este objetivo é a detecção de heroína, o 

metabólito 6-acetilmorfina (6-AM) ou ambos. 

Pragst et al. (1999) analisaram a 6-AM e morfina em HV e líquor para evidenciar 

a administração de heroína em fatalidades relacionadas com opioides. No HV, a 6-

AM foi positiva em 75% dos casos (média de 17 ng/mL). A concentração de morfina 

foi 45% menor no HV do que no sangue, provavelmente pela distribuição incompleta 

da droga em um período curto antes da morte (período entre a injeção da droga e da 

morte menor que 30 minutos) e pela ligação da morfina a proteínas plasmáticas, que 

diminui o equilíbrio com o HV. 

 Antonides, Kiely e Marinetti (2007) relataram a análise de oxicodona, morfina, 

codeína, 6-AM e hidrocodona no HV; e tentaram fazer uma correlação com as 

concentrações no sangue. As concentrações de oxicodona, hidrocodona e 6-AM 

foram maiores no HV e as concentrações de morfina e codeína variaram bastante. As 

concentrações maiores no HV podem sugerir que a janela de detecção para esses 

compostos seja maior nesta matriz. 

 Kovatsi et al. (2011) determinaram as concentrações de codeína, morfina e 6-

AM utilizando extração com DPX (disposable pipette extraction) e GC-NPD. 
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4.4 Canabinoides 

 O THC e COOH-THC são moléculas muito polares e fortemente ligada a 

proteínas plasmáticas, o que limita a sua difusão para o HV. Desta forma, o HV não é 

a melhor matriz para análise do consumo de maconha (Negrusz e Jickells, 2008) 

 Lin e Lin (2005) analisaram o COOH-THC no sangue e HV de 50 vítimas fatais 

de acidente de trânsito. A concentração no HV foi menor que 0,01 mg/L em todos os 

casos. No sangue, a concentração variou de 0,01 a 0,33 mg/L.  

 Em outro estudo, foram analisadas 30 amostras de HV cujo sangue foi positivo 

na triagem para canabinoides (cutoff de 50 ng/mL). Destas, apenas uma amostra foi 

positiva, com concentração de COOH-THC de 2 ng/mL, o limite de detecção (Jenkins 

e Oblock, 2008). 

 Em modelos animais, a má difusão dos canabinoides para o HV é evidente. 

Após a injeção de 50 a 200 µg/kg de THC em 20 porcos, a concentração foi inferior a 

2 ng/mL em todos eles (Brunet et al., 2010). 

  

4.5 Outras drogas 

 Scott e Oliver (2001) quantificaram temazepam, diazepam e desmetildiazepam 

em HV e sangue em 17 casos. Em todos os casos a concentração no HV foi menor 

do que no sangue. 

 Teixeira et al. (2004) analisaram diazepam e seu principal metabólito 

desmetildiazepam em plasma e HV. O estudo demonstrou que o HV pode ser uma 

matriz para quantificação de diazepam na ausência de sangue. No equilíbrio (entre 

uma e duas horas), a concentração dos analitos no HV é cerca de 10 vezes menor do 

que a no plasma. 

 O etilglucuronídeo (EtG) é um metabólito do etanol usado como indicador do 

seu consumo. O EtG pode ser detectado no HV, apesar da baixa correlação com 

sangue (Keten, Tumer e Balseven-Odabasi, 2009). 

Meprobanato é um derivado do carbamato prescrito como ansiolítico, mas com 

potencial de abuso. Também é um metabólito ativo do carisoprodol. Quando 
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comparadas as concentrações de meprobanato no sangue e no HV em 117 casos, foi 

possível observar uma correlação entre elas. Esta boa correlação é provavelmente 

devido ao baixo massa molecular e a pequena ligação do meprobanato A proteínas 

plasmáticas. Não houve diferença estatisticamente significante entre as 

concentrações obtidas no olho direito e no olho esquerdo (Bevalot et al., 2011). 

A análise de HV pode ser usada para triagem qualitativa de drogas como 

complemento aos resultados obtidos na urina. Em amostras de HV é possível detectar 

mais drogas inalteradas, enquanto na urina, há um maior número de metabólitos 

(Pelander, Ristimaa e Ojanperä, 2010).   

Costa et al. (2014) triaram anfetaminas; cocaína e metabólitos; e opioides em 

HV utilizando eletroforese capilar com detector de diodo array (CE-DAD). Todas as 

amostras positivas (8 amostras) foram confirmadas por LC-MS/MS. A Tabela 2   

apresenta os analitos pesquisados no humor vítreo. 
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Tabela 2 - Procedimentos para análise toxicológica forense em humor vítreo.  

Substâncias pesquisadas Método de extração Separação e detecção Referência 

Heroína, 6-AM, morfina L-L GC-MS (Guillot, Lefebvre e Weber, 1997) 

Codeína, morfina, 6-AM L-L GC-MS (Lin et al., 1997) 

6-acetilmorfina SPE GC-MS (Pragst et al., 1999) 

Cocaína, cocaetileno, benzoilecgonina SPE GC-MS (Mackey-Bojack, Kloss e Apple, 

2000) 

MDMA, MDA, MDEA L-L HPLC-MS (Clauwaert et al., 2000) 

Diazepam, temazepam, desmetildiazepam Fluido supercrítico HPLC-UV (Scott e Oliver, 2001) 

Benzoilecgonina  CEDIA (Chronister, Walrath e 

Goldberger, 2001) 

Cocaína, benzoilecgonina, éster de 

metilecgonina, ecgonina 

 LC-MS/MS (Duer, Spitz e Mcfarland, 2006) 

Cocaína, benzoilecgonina, éster de 

metilecgonina 

SPE GC-FID (Fernández et al., 2006) 

Oxicodona, morfina, codeína, 6-AM, 

hidrocodona, cocaína, benzoilecgonina 

SPE GC-MS (Antonides, Kiely e Marinetti, 

2007) 

Fenilciclidina SPE GC-MS (Cox et al., 2007) 

LSD, nor-LSD, iso-LSD, 2-oxo-hidroxi-LSD L-L HPLC-MS (Favretto et al., 2007) 

Morfina  CEDIA (Chronister, Gund e Goldberger, 

2008) 
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Fenilciclidina 

THC, COOH-THC, 11-OH-THC 

L-L 

SPE 

GC-NPD 

GC-MS 

(Jenkins e Oblock, 2008) 

Etilglicuronídeo L-L HPLC-MS (Keten, Tumer e Balseven-

Odabasi, 2009) 

Triagem (70 compostos) SPE HLPC-TOFMS (Pelander, Ristimaa e Ojanperä, 

2010) 

Hidromorfina, hidromorfina-glicuronídeo SPE UPLC-MS (Meatherall, Lee e Phillips, 2011) 

Morfina, codeína, 6-AM DPX GC-NPD (Kovatsi et al., 2011) 

MDMA, MDA, MDEA L-L GC-MS (Ishikawa, 2011) 

Morfina, codeína, cocaína, benzoilecgonina, 

éster de metilecgonina 

SPE GC-MS (Margalho et al., 2011) 

 

Meprobanato L-L GC-MS (Bevalot et al., 2011) 

Morfina, 6-AM, codeína, cocaína, 

benzoilecgonina, cocaetileno, metadona, 

EDDP 

Microwave-assisted 

extraction 

GC-MS (Fernández et al., 2011) 

Morfina, 6-AM, codeína, cocaína, 

benzoilecgonina, cocaetileno, metadona, 

EDDP 

SPE HPLC-DAD (Fernández et al., 2012) 

Morfina, codeína, 6-AM SPE GC-MS (Sanches et al., 2012) 
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Anfetamina, metanfetamina, MDA, MDMA, 

MDEA, ketamina, cocaína, cocaetileno, 

lidocaína, morfina, 6-AM, heroína 

L-L CE-DAD (Costa et al., 2014) 

Cocaína, benzoilecgonina, cocaetileno, EMA, 

anfetamina, metanfetamina, MDMA, MDEA, 

MDA, codeína, 6-AM, morfina, dihidromorfina, 

THC, COOH-THC 

SPE GC-MS (Peres et al., 2014) 
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1. OBJETIVO GERAL 

Determinar se o humor vítreo pode ser utilizado como amostra biológica alternativa 

na análise de drogas de abuso. 

 

1.1 Capítulo III:  

 Desenvolver um método rápido e sensível para quantificação simultânea de 

anfetaminas, cocaína, opioides e canabinoides em humor vítreo. 

 Validar o método para análise de drogas de abuso. 

 Analisar as amostras de humor vítreo coletadas no DML de Vitória - ES quanto 

à concentração de anfetaminas, cocaína, opioides, canabinoides, seus 

produtos e metabólitos. 

1.2 Capítulo IV:  

 Validar um método para análise de etanol em humor vítreo.  

 Analisar as amostras de humor vítreo coletadas no DML de Vitória - ES quanto 

à concentração de etanol. 

1.3 Capítulo V: 

 Construir o perfil demográfico das vítimas de mortes violentas ocorridas no 

Espírito Santo. 

 Relacionar os achados toxicológicos em amostras de humor vítreo com o perfil 

das mortes violentas.  

1.4 Capítulo VI:  

 Quantificar diferentes drogas e fármacos em sangue periférico e humor vítreo; 

 Estabelecer se há uma relação entre as concentrações obtidas nas matrizes 

estudadas; 

 Estabelecer se as concentrações calculadas no humor vítreo podem ser 

utilizadas para interpretar as concentrações no momento da morte. 
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2. ASPECTOS ÉTICOS 

Atendendo à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, este projeto 

foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - USP Ribeirão Preto. Processo CEP-

FFCLRP 577/2011-2001.1.1625.59.0 (ANEXO 1). 
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1. INTRODUÇÃO 

 O desenvolvimento de um procedimento de triagem eficiente é muito importante 

para casos forenses, consistindo em uma base para excluir o envolvimento de drogas 

e outras substâncias tóxicas no caso em estudo ou detectar essas substâncias se 

presentes (Drummer e Gerostamoulos, 2002). 

 A triagem de drogas utilizando GC-MS fornece boa separação e seletividade. 

Com a utilização de um método de Full Scan é possível detectar um grande número 

de compostos. Entretanto, para análise de alguns analitos por cromatografia em fase 

gasosa é necessária a derivatização, que é uma etapa demorada (Maurer, 2004). A 

utilização do LC-MS/MS é atualmente muito utilizada na toxicologia forense, porém é 

ainda um equipamento caro, que não está disponível na maioria dos laboratórios 

brasileiros. 

 Os laboratórios forenses precisam de métodos analíticos rápidos e sensíveis 

para determinação de diversas substâncias em matrizes biológicas. Devido ao volume 

limitado de humor vítreo (de 2 a 2,5 mL por olho) o método deve ser capaz de detectar 

e quantificar vários compostos simultaneamente em uma única análise. A análise 

simultânea de cocaína, anfetaminas, opioides e canabinoides é uma alternativa.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Reagentes e soluções 

As drogas ilícitas e metabólitos estudados foram os seguintes: anfetamina 

(ANF); metanfetamina (MET); N-metil-3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA); 3,4-

metilenodioxianfetamina (MDA); N-etil-3,4-metilenodioxietilanfetamina (MDEA); 

cocaína (COC); cocaetileno (CE); benzoilecognina (BE); éster de metilanidroecgonina 

(EMA); morfina (MOR); metadona (METAD); 6-acetilmorfina (6-AM); codeína (COD); 

dihidrocodeína (DIHID); delta-9-tetrahidrocanabinol (THC); e 11-nor-9-carboxi-

tetrahidrocanabinol (COOHTHC). A anfetamina-D11 (ANF D11); metanfetamina-D14 

(MET D14); N-metil-3,4-metilenodioximetanfetamina-D5 (MDMA D5); cocaína-D3 (COC 

D3); benzoilecognina-D3 (BE D3); morfina-D3 (MOR D3); e 11-nor-9-carboxi-THC-D3 

(COOH-THC D3) foram utilizados como padrão interno deuterados. Todos os padrões 

certificados foram fornecidos pela Cerilliant (Round Rock, TX, USA) em soluções de 

acetonitrila ou metanol nas concentrações de 1 mg/mL ou 100 µg/mL. O reagente de 

sililação N-metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida (MSTFA) foi adquirido da Sigma-

Aldrich (Milwaukee, WI, USA) em recipientes de 1 mL. 

Metanol, acetonitrila, acetona, clorofórmio e diclorometano foram obtidos da JT 

Baker (Phillipsburg, NJ, EUA); isopropanol e hidróxido de amônio foram 

providenciados da Mallinckrodt (Paris, KY, EUA); acetato de etila foi fornecido pela 

Sigma-Aldrich (Milwaukee, WI, USA). Todos os solventes e reagentes são grau HPLC. 

Bicarbonato de sódio e carbonato de sódio anidro foram comprados da Synth 

(Diadema, SP, Brasil) e o ácido acético glacial PA foi obtido da Merck (Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil) 

2.1.1 Preparo de soluções 

Soluções padrão de calibradores e padrões internos 

 Foram preparadas soluções de padrões com todos os analitos estudados nas 

concentrações de 1,0 e 10,0 µg/mL. Para isso, 100 µL de cada ampola de 1 mg/mL 

dos analitos foi transferido para um balão volumétrico de 10 mL e o volume 

completado com acetonitrila, originando a solução de 10 µg/mL. Em seguida, 1 mL 

dessa solução foi transferido para outro balão volumétrico de 10 mL originando a 

solução de 1 µg/mL. 
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 As soluções de padrão interno foram preparadas na concentração de 10 µg/mL. 

Desta forma, 1 mL de cada ampola de padrão interno foi transferido para um balão 

volumétrico de 10 mL e o volume completado com acetonitrila. 

 Todas as soluções de padrão e padrão interno foram armazenadas na 

geladeira, em frascos de vidro com tampa rosqueável e envolvidos por papel alumínio. 

Tampão carbonato/bicarbonato pH 9,0 

 Para o preparo do tampão carbonato/bicarbonato pH 9 foi utilizada uma solução 

saturada de bicarbonato de sódio (60 g/L de água), que em seguida foi ajustada para 

pH 9,0 utilizando carbonato de sódio anidro. 

Ácido Acético 0,01 M 

 Primeiramente foi preparada uma solução de ácido acético aquoso a 1,0 M 

(solução estoque), pipetando 5,75 mL de ácido acético glacial em um balão 

volumétrico de 100 mL que foi completado com água deionizada. A solução de ácido 

acético 0,01 M foi preparada diluindo a solução estoque em 100 vezes. 

Solução de acetona:clorofórmio (1:1, v/v) 

 A solução de eluição ácida (solução A) foi preparada diariamente medindo 

volumes iguais de acetona e clorofórmio, de acordo com o volume a ser utilizado no 

dia. 

Solução de diclorometano:isopropanol:hidróxido de amônio (78:20:2, v/v) 

  A solução de eluição básica e neutra (solução B) foi preparada diariamente 

utilizando 78% de diclorometano, 20% de isopropanol e 2% de hidróxido de amônio, 

de acordo com o volume a ser utilizado no dia. Após o preparo da solução, esta foi 

colocada no ultrasson por cinco minutos. 

2.2 Equipamentos e acessórios 

 As análises de drogas no humor vítreo (HV) foram realizadas por GC-MS 

utilizando o equipamento de cromatografia em fase gasosa Agilent 7890A, equipado 

com amostrador automático Agilent 7693, no qual foram utilizadas seringas de injeção 

cromatográfica de 1 mL (Hamilton, Nevada, USA) e interfaceado com detector seletivo 

de massas Agilent 5975C (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, EUA). A separação 
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cromatográfica foi realizada utilizando coluna capilar de sílica fundida HP-5MS (30 m 

x 250 µm x 0,25 µm de espessura de filme) e hélio com grau de pureza analítica 5.0 

(White Martins, SP, Brasil) como gás de arraste. 

 Os procedimentos de extração em fase sólida foram realizados em cartuchos 

de fase mista (polímero hidrofílico e trocador catiônico) Trace-B 355, de 35 mg/3 mL 

(SPEware, CA, EUA), com auxílio de um suporte para extração de pressão positiva 

de 48 posições Cerex 48 Pressure Processor (SPEware, CA EUA). As amostras foram 

evaporadas à secura utilizando Caliper LifeScience Turbo Vap (LP, EUA) e a reação 

de derivatização ocorreu no banho seco TE- 021 (Tecnal, Brasil). 

 O preparo da amostra e de soluções foi realizado com auxílio de centrífuga 

Universal 32 (Hettich, Alemanha), vórtex AP - 56 (Phoenix, Brasil), deionizador de 

água Simplicity (Millipore, EUA), balança analítica PB211D (Sartorius, Alemanha) e 

pHmêtro digital DM-20 (Digimed, Santo Amaro, Brasil). 

2.3 Procedimento de extração e derivatização da amostra 

 As amostras foram submetidas a procedimento de extração em fase sólida 

(SPE), com objetivo de isolar os analitos de interesse do HV e concentrá-los. Antes 

da extração, as amostras de HV foram centrifugadas por 5 minutos a 2500 rpm (1048 

x g). Um mililitro de tampão carbonato (pH 9,0) e 400 ng/mL dos padrões internos 

deuterados foram adicionados a 1 mL do sobrenadante das amostras. Os analitos 

foram isolados do HV utilizando cartuchos Trace B 335, que foram previamente 

condicionados com 1 mL de acetato de etila, seguido de 1 mL de metanol e 1 mL de 

água deionizada. A amostra foi aplicada na coluna utilizando o manifold de pressão 

positiva, posteriormente o cartucho foi lavado com 1 mL de ácido acético 0,01 M e 

seco por 5 min em fluxo máximo. Os analitos foram eluídos em duas etapas: os 

compostos ácidos foram eluídos com 2 mL de uma solução acetona/clorofórmio (1:1, 

v/v), a segunda fração foi eluída com 2 mL de uma solução recém preparada de 

diclorometano/isopropanol/hidróxido de amônio (78:20:2, v/v/v). Entre as duas 

eluições os cartuchos de extração foram lavados com 1 mL de metanol. A primeira 

fração foi evaporada a 35oC em fluxo de nitrogênio e o resíduo foi misturado com a 

segunda fração, que foi evaporada em seguida. O extrato foi reconstituído com 40 µL 

de acetonitrila e derivatizado pela adição de 40 µL de MSTFA a uma temperatura de 

90oC, por 40 minutos (Figura 7). 
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Figura 7 - Fluxograma do procedimento de preparação das amostras. 
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2.4 Condições cromatográficas 

 Após completada a derivatização, foi realizada a injeção automática de 1 μL da 

amostra no cromatógrafo em fase gasosa acoplado ao espectrômetro de massas (GC-

MS).  

A amostra foi injetada no modo splitless, com temperatura do injetor de 280oC, 

e o fluxo de hélio mantido constante em 1,0 mL/min. A rampa de temperatura do forno 

da coluna foi programada para iniciar a 90oC, permanecendo por 2 minutos, em 

seguida aumentar até 220oC a uma taxa de 10oC/min e então a temperatura se eleva 

até 290oC a uma taxa de 20oC/min, permanecendo nesta temperatura por 4 minutos 

(Tabela 3). O tempo total de corrida é de 22,5 minutos. A interface do GC-MS está 

ajustada para trabalhar a uma temperatura de 280ºC, o quadrupolo em 150ºC e a 

fonte de ionização em 230ºC.  

Tabela 3 - Programação de temperatura da coluna do GC-MS 

Temperatura Taxa de 

aquecimento 

Hold Tempo de 

corrida 

90ºC - 2 min 2 min 

220ºC 10ºC/min - 15 min 

290ºC 20ºC/min 4 min 22.5 min 

 

Os cromatogramas foram primeiramente adquiridos no modo Full Scan (FS), 

os tempos de retenção identificados pelos íons quantificadores e qualificadores e a 

partir daí, o método SIM (Single Ion Monitoring) foi construído, respeitando o tempo 

de 1 segundo entre o último pico de um grupo e o início do outro; um mínimo de 10 

scans por pico; e o dwell time máximo de 50. Os íons quantificadores e qualificadores 

de cada analito são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Íons de quantificação, identificação e tempo de retenção dos analitos. 

Analito 

Íon 

Quantificador 

(m/z) 

Íons 

Qualificadores 

(m/z) 

Tempo de 

Retenção 

(min) 

Padrão 

Interno 

Anfetamina D11 120 98 7,495  

Anfetamina 116 91, 192 7,593 ANF D11 

Metanfetamina D14 137 98 8,552  

Metanfetamina 130 91, 206 8,669 MET D14 

Éster de Metilanidroecgonina 152 166, 181 8,951 COC D3 

Metilenodioxianfetamina 116 91, 236 11,780 MDMA D5 

Metilenodioximetanfetamina D5 135 255 12,637  

Metilenodioximetanfetamina 130 100, 250 12,685 MDMA D5 

Metilenodioxietilanfetamina 144 135, 264 13,713 MDMA D5 

Cocaína D3 185 85 17,306  

Cocaína 182 82, 303 17,316 COC D3 

Metadona 296 85, 281 17,418 MOR D3 

Cocaetileno 196 82, 318 17,647 COC D3 

Benzoilecgonina D3 243 85 17,696  

Benzoilecgonina 240 82, 361 17,708 BE D3 

Tetrahidrocanabinol 386 315, 371 18,085 COOHTHC D3  

Dihidrocodeína 373 236, 282 18,318 MOR D3 

Codeína 371 178, 196 18,669 MOR D3 

Morfina D3 239 432 18,917  

Morfina 236 196, 429 18,922 MOR D3 

6-Acetilmorfina 399 287, 340 19,282 MOR D3 

11-nor-9-Carboxi-tetrahidrocanabinol D3 476 374 20,110  

11-nor-9-Carboxi-tetrahidrocanabinol 473 371, 488 20,130 COOHTHC D3 

 

2.5 Análise de dados 

 Os analitos foram identificados comparando o tempo de retenção (± 2%) e a 

abundância relativa dos íons qualificadores (± 20%) com os calibradores analisados 

na mesma corrida. A quantificação foi baseada na relação entre a área do pico do íon 

quantificador do analito com a do seu padrão interno correspondente. 



40 
Capítulo III. Análise simultânea de cocaína, anfetaminas, opioides e canabinoides  
no humor vítreo. 

 
 As curvas de calibração foram construídas utilizando regressão linear e fator 

de ponderação 1/x para todos os analitos. Em cada dia de análise foi feita uma curva 

de calibração com padrões nas concentrações de 10, 50, 100, 400, 750 e 1000 ng/mL. 

2.6 Planejamento experimental para otimização do procedimento de 

derivatização 

O estudo de otimização foi realizado usando a metodologia de superfície de 

resposta. Essa metodologia permite a otimização simultânea de diferentes níveis das 

variáveis e é possível observar o efeito da interação entre elas (Lewis, Mathieu e 

Phan-Tan-Luu, 1999).  

As condições de sililação (volume do MSTFA, temperatura e tempo da reação) 

foram simultaneamente avaliadas utilizando Box-Behnken (Design Expert 8.7.0.1 Trial 

- Statease, MN, USA). O Box-Behnken permite a otimização dos três fatores em 

apenas 15 experimentos, realizados em ordem randomizada. Todas as variáveis 

foram testadas em três diferentes níveis: 20, 30 e 40 µL de MSTFA (volume final de 

80 µL); 60, 75 e 90ºC; e 20, 40 e 60 minutos. Posteriormente, as condições ótimas 

foram selecionadas utilizando a função de desejabilidade (desirability), validada por 

triplicata com intervalo de confiança de 95%. 

2.7 Validação do método 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina que para 

validação de um método analítico, os seguintes parâmetros devem ser avaliados: 

especificidade e seletividade; limite de detecção (LOD); limite de quantificação (LOQ); 

linearidade; precisão; exatidão; recuperação; estabilidade e carryover. 

 Os procedimentos e critérios utilizados no trabalho foram baseados no guia 

para validação de métodos analíticos e bioanalíticos da ANVISA, resolução 899/2003 

(Saúde, 2003), no guia de validação de métodos analíticos e calibração de 

equipamentos usados para teste de drogas ilícitas apreendidas e materiais biológicos 

(Crime, 2009) e no artigo de Peters et al, 2007.  

 Para a validação, amostras de controle de qualidade (CQ) foram preparadas 

fortificando água deionizada (substituindo HV “branco”) nas concentrações de 15, 400 

e 750 ng/mL (CQ1, CQ2 e CQ3, respectivamente). 
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2.7.1 Limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) 

O limite de detecção é a menor concentração capaz de gerar um resultado 

positivo. O limite inferior de quantificação é a menor concentração na qual os analitos 

podem ser detectados e quantificados com precisão e exatidão adequados.  

Para determinação do LOD e LOQ, amostras fortificadas foram analisadas em 

concentrações decrescentes. O LOD foi definido como a menor concentração obtida 

com uma relação sinal/ruído de pelo menos 3. LOQ deveria fornecer uma relação 

sinal/ruído de pelo menos 10, com precisão e exatidão de no máximo ± 20%. O LOD 

e LOQ também deveriam satisfazer os critérios de qualificação (tempo de retenção de 

± 2% e porcentagem dos ions qualificadores ± 20% em relação aos controles da 

mesma corrida) e fornecer picos com formato gaussiano. Uma amostra fortificada na 

concentração do LOQ foi incluída na curva de calibração. 

2.7.2 Seletividade e Especificidade 

É a capacidade do método em detectar e quantificar inequivocamente e com 

exatidão aceitável os analitos de interesse na presença de outros componentes que 

são esperados em uma amostra real, tais como impurezas, produtos de 

decomposição, metabólitos, medicamentos e os próprios componentes da matriz. 

A seletividade e especificidade foram determinadas pela avaliação de dez 

amostras de HV “brancas” (sem a adição de padrões) e amostras “brancas” 

fortificadas individualmente com 1000 ng/mL de 23 possíveis interferentes (Tabela 5). 

As amostras de HV brancas foram obtidas de casos do SVOI (Serviço de Verificação 

de Óbito do Interior) sem histórico de uso de drogas, que foi confirmado pela a análise 

utilizando método descrito. 

Tabela 5 - Lista de interferentes analisados no parâmetro de especificidade.  

Ácido Acetilsalicílico Cotinina Fluoxetina Paroxetina 

Alprazolam Diazepam Lidocaína Pseudoefedrina 

Cafeína Diclofenaco de Sódio Lorazepam Sertralina 

Canabidiol Dipirona Metoclorpramida Sulfato Ferroso 

Clomipramina Efedrina Nicotina Tramadol 

Clonazepam Fenilefrina Norfluoxetina  
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A área dos picos com tempo de retenção iguais aos analitos do método foi 

comparada com o LOQ. Resultados falso-positivos com concentrações inferiores ao 

LOQ foram rejeitados como possíveis interferentes.  

2.7.3 Linearidade 

 É a capacidade que o método deve possuir de produzir picos cromatográficos 

com áreas diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra analisada 

dentro de um intervalo especificado. Este parâmetro é avaliado por meio da injeção 

de amostras em concentrações crescentes para se obter um gráfico cujos pontos são 

determinados correlacionando cada concentração com o valor obtido na razão entre 

a área do íon de quantificação do padrão do analito sobre a área do íon de 

quantificação do padrão interno. Em seguida é feita a regressão linear, a fim de 

observar se o intervalo de concentrações dos compostos apresenta disposição linear 

na reta; este é calculado pelo R2 (coeficiente de determinação linear).  

 A linearidade foi avaliada por meio da análise em quintuplicata de amostras 

“brancas” fortificadas com todos os analitos nas concentrações de 10, 15, 30, 60, 100, 

250, 500, 750 e 1000 ng/mL. As curvas de calibração foram obtidas plotando a relação 

da área do pico (analito/padrão interno) e as concentrações. A linearidade, expressa 

como coeficiente de determinação (R2), é considerada aceitável se obtido um valor de 

R2 maior ou igual a 0,99. 

2.7.4 Recuperação 

A recuperação avalia a capacidade de metodologia de extrair o analito da 

amostra biológica. Recuperações próximas a 100% são desejáveis, embora se admita 

valores de recuperações menores desde que a metodologia seja precisa e exata e 

apresente limites de detecção e quantificação apropriados para as análises propostas. 

 A recuperação foi determinada analisando amostras "brancas" fortificadas nas 

concentrações de 15, 400 e 750 ng/mL (CQ1, CQ2 e CQ3, respectivamente) antes da 

extração e um segundo lote fortificado após a extração, porém antes da evaporação. 

Ambos os lotes foram realizados em sete replicatas e o padrão interno foi adicionado 

antes da extração. A recuperação foi calculada comparando os resultados de 

quantificação de amostras que foram fortificadas com os analitos antes da extração, 

com os resultados de quantificação das amostras cuja adição dos analitos ocorreu 

após a extração.  
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2.7.5 Precisão e exatidão 

 A precisão representa o grau de repetibilidade entre os resultados de análises 

individuais, quando o procedimento é aplicado diversas vezes numa mesma amostra 

homogênea, em condições idênticas de ensaio. 

Precisão Intra-ensaio: é a concordância entre os resultados obtidos em análises 

dentro de um curto período de tempo, com o mesmo analista e mesma 

instrumentação. 

Precisão Inter-ensaio (Precisão Intermediária): é a concordância entre os 

resultados obtidos pelo mesmo laboratório em dias diferentes, com analista diferente 

e/ou equipamentos diferentes. 

A precisão é expressa como Desvio Padrão Relativo (DPR), não admitindo 

valores superiores a 15%, exceto para o limite de quantificação, para o qual se admite 

valores menores ou iguais a 20%. O DPR pode ser calculado segundo a fórmula 

abaixo:  

DPR = (DP/CMD) x 100 

Onde: 

DPR = Desvio Padrão Relativo 

DP = Desvio Padrão 

CMD = Concentração Média Determinada 

A exatidão é a proximidade obtida entre o resultado da análise em relação a 

um valor verdadeiro. Os valores de concentração obtidos para os controles de 

qualidade não devem originar resultados abaixo de 85% ou acima de 115%, exceto 

para o limite inferior de quantificação, que permite que sejam aceitos valores entre 

80% e 120%.  

A exatidão é calculada pela fórmula: 

Exatidão = (CMD/CT) x 100 

Onde: 
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CT: Concentração Teórica 

CMD: Concentração Média Determinada 

 Os ensaios de precisão e exatidão foram realizados analisando replicadas de 

amostras "brancas" fortificadas com 15, 400 e 750 ng/mL dos analitos de interesse e 

400 ng̸mL de padrão interno. A precisão inter-ensaio foi determinada em três dias 

diferentes (ntotal = 15). A precisão intra-ensaio foi calculada pela determinação da 

concentração de dez replicadas realizadas no mesmo dia. A exatidão foi determinada 

comparando as concentrações obtidas em quinze análises e expressas como 

porcentagem da concentração teórica. 

2.7.6 Estabilidade 

Permite estimar a propriedade que o analito e o método apresentam de resistir 

a condições normalmente exigidas durante a análise. Devem ser avaliadas as 

seguintes estabilidades: 

Estabilidade de curta duração: Avalia o tempo em que o composto pode resistir 

à temperatura à qual normalmente está exposto sobre a bancada de análise.  

Estabilidade de longa duração: Avalia o tempo em que o analito pode 

permanecer em uma matriz biológica quando congelada a -20°C. 

Estabilidade de congelamento e descongelamento: Avalia a capacidade do 

composto de resistir à degradação quando submetido a 3 ciclos de congelamento e 

descongelamento.  

Estabilidade pós-processamento: Avalia o tempo em que os extratos podem 

ser analisados após processamento das amostras. 

 O ensaio de estabilidade foi realizado utilizando três amostras de HV 

fortificadas com 50 ng/mL dos analitos de interesse. As condições de armazenagem 

foram: temperatura ambiente por 24 h (estabilidade de curta duração), três ciclos de 

congelamento e descongelamento (estabilidade de congelamento e 

descongelamento), -20oC por sete e trinta dias (estabilidade de longa duração). O 

padrão interno foi adicionado após o período de armazenamento. Foi calculada 

também a estabilidade de pós-processamento, re-injetando amostras de controle de 
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qualidade 48 e 72 h após o preparo. As concentrações obtidas foram comparadas 

com as concentrações dos controles de qualidade fortificados no mesmo dia.  

2.7.7 Carryover 

O parâmetro carryover avalia a influência de uma análise anterior no resultado 

na análise seguinte, devido a contaminação por resíduos que podem permanecer 

retidos em alguns componentes do cromatógrafo, como liner, injetor, coluna, seringa 

e detector.  

O carryover foi determinado analisando três amostras “brancas” após o ponto 

da curva de calibração de maior concentração. 

2.8 Amostras de humor vítreo 

As amostras de HV foram obtidas por punção direta no globo ocular. Cerca de 

2 a 4 mL de HV foram coletados em tubos de tampa cinza contendo 2% de fluoreto 

de sódio e congeladas a -20oC até a análise. Devido a dificuldade na obtenção de 

amostras de HV sabidamente “brancas” (sem a presença de nenhum dos analitos de 

interesse) e o fato de que o HV é constituído de 95-99% de água, água deionizada foi 

utilizada como HV “branco” durante os procedimentos de validação, exceto para 

determinação da seletividade e especificidade. A utilização de água deionizada se 

mostrou equivalente a de HV e já foi reportada anteriormente (Sanches, Seulin, 

Leyton, Paranhos, Pasqualucci, Munoz, et al., 2012). 

As amostras foram coletadas por médicos legistas do Departamento Médico 

Legal de Vitória - ES (DML) no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. Os 

critérios de inclusão foram: vítimas de mortes violentas, de ambos os sexos. E os 

critérios de exclusão: vítimas de mortes naturais, causa da morte indeterminada, 

internações em hospitais previamente à morte, e doadores de córneas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise cromatográfica 

 Todos os analitos foram extraídos da matriz e separados com sucesso 

empregando o método desenvolvido e validado. Os picos dos íons possuem formato 

gaussiano. A Figura 8 apresenta a análise cromatográfica de uma amostra de HV 

fortificada com uma mistura de todos os analitos na concentração de 100 ng/mL. 

 

 

Figura 8 - Cromatograma obtido de uma amostra de humor vítreo fortificada com todos 

os analitos pesquisados em uma concentração de 100 ng/mL. 

 

3.2 Otimização do procedimento de extração 

 A extração proporcionou extratos limpos, com boa recuperação e resultados 

reprodutíveis. O cartucho utilizado no trabalho é de modo misto, que combina um 

polímero hidrofílico com trocador catiônico, isso permite que seja possível extrair, ao 

mesmo tempo, drogas básicas, ácidas e neutras (Franke e De Zeeuw, 1998; 

Drummer, 1999). 

 O procedimento de extração foi otimizado para obter uma boa recuperação 

para todos os analitos, que possuem propriedades físico-químicas distintas, e 

minimizar os potenciais interferentes.  
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Inicialmente foi verificado o efeito do pH da amostra na retenção dos analitos 

investigados. Alíquotas de água deionizada foram fortificadas com 50 ng/mL de ANF, 

MET, COC, BE, METAD, COD, THC e COOHTHC, foi adicionado 1 mL de tampão pH 

6, 7 ou 9, e em seguida, as amostras foram extraídas como descrito anteriormente. A 

diminuição do pH reduz a recuperação dos opioides (representados pela codeína e 

metadona) e das anfetaminas, esse fenômeno pode ser explicado pela protonação 

desses compostos que possuem valor de pKa alto (8,2 - 9,9). A protonação torna 

esses analitos muito polares para serem retidos na fase. No pH 9,0 observou-se a 

melhor recuperação para todos os analitos, este resultado está de acordo com o 

descrito por (Gonzalez-Marino et al., 2010).  

 Após o ajuste do pH, foram considerados diferentes volumes dos solventes de 

eluição. Os volumes testados foram 2, 3 e 4 mL de cada solvente. Não houve diferença 

estatisticamente significante (ANOVA de duas vias seguido de Bonferroni), sendo 

escolhido o menor volume de eluição. A coluna de extração empregada possui 

micropartículas do sorbente (200 Å), o que propicia um menor volume deste, sendo 

assim, menos solvente é necessário para extração. 

3.3 Otimização do procedimento de derivatização 

 O MSTFA foi capaz de derivatizar todos os compostos. A sililação aumenta a 

volatilidade, a estabilidade térmica e melhora as características dos espectros dos 

analitos. 

 A condição ótima de derivatização foi selecionada utilizando a função de 

desejabilidade, calculada levando em consideração somente os compostos 

derivatizados (excluiu-se a cocaína, cocaetileno e EMA).  Os valores ótimos previstos 

por essa função foram 40 µL de MSTFA, 90ºC e 55 minutos (Figura 9). Entretanto, 

para reduzir o tempo gasto no processo foi realizada análise estatística (ANOVA de 2 

vias seguida de Bonferroni) usando 30, 35, 40, 45 e 55 min. Não houve diferença 

estatisticamente significante entre os resultados obtidos após a derivatização em 40 

e 55 min, desta forma o tempo mais curto (40 min) foi selecionado. 
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Figura 9 - Gráficos de desejabilidade. 

3.4 Validação do método 

 A confiabilidade dos achados analíticos é extremamente importante na 

toxicologia forense e é um pré-requisito para a correta interpretação dos resultados. 

Resultados não confiáveis podem não só ser contestados no tribunal como causar 
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consequências legais injustificadas (Peters e Maurer, 2002). A seguir estão descritos 

os resultados obtidos após a validação. 

3.4.1 Limite de Detecção (LOD) e Limite de Quantificação (LOQ) 

 Os limites de detecção variaram entre os analitos. A anfetamina, 

metanfetamina, EMA, MDA, MDEA, metadona, dihidrocodeína e 6-acetilmorfina 

tiveram LOD de 1 ng/mL, e os outros analitos, 2 ng/mL. O limite de quantificação foi o 

mesmo para todos as analitos estudados, 10 ng/mL. Os resultados, sumarizados na 

Tabela 6, são adequados para o objetivo proposto do trabalho. 

Tabela 6 - Valores de limite de detecção e limite de quantificação dos analitos 

estudados em amostras de HV. 

 Analitos LOD (ng/mL) LOQ (ng/mL) 

Anfetamina 1,0 10,0 

Metanfetamina 1,0 10,0 

EMA 1,0 10,0 

MDA 1,0 10,0 

MDMA 2,0 10,0 

MDEA 1,0 10,0 

Metadona 1,0 10,0 

Cocaína 2,0 10,0 

Cocaetileno 2,0 10,0 

Benzoilecgonina 2,0 10,0 

THC 2,0 10,0 

Dihidrocodeína 1,0 10,0 

Codeína 2,0 10,0 

Morfina 2,0 10,0 

6-AM 1,0 10,0 

COOHTHC 2,0 10,0 

 

3.4.2 Seletividade e Especificidade 

As análises das amostras de HV “branco”, sem a adição de padrões, não 

apresentaram nenhum pico interferente. A Figura 10 mostra o cromatograma obtido 
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pela análise de uma amostra de HV sem a presença dos analitos e adicionadas de 

padrão interno. 

 

Figura 10 - Amostra de humor vítreo “branca”. 

Nenhum dos 23 potenciais interferentes exógenos fortificados a 1000 ng/mL 

apresentou picos que pudessem ser identificados como analitos de interesse ou 

prejudicaram a quantificação destes. Para avaliar a especificidade foram usados 

padrões de interferentes que podem estar presentes nas amostras reais, por exemplo, 

a nicotina e cotinina no caso de fumantes, e outros medicamentos que estavam 

disponíveis no laboratório. 

3.4.3 Linearidade 

 A Tabela 7 resume os resultados dos experimentos de linearidade. As curvas 

de calibração foram lineares entre 10 e 1000 ng/mL para todos os analitos, exceto o 

EMA, cuja curva foi linear de 10 a 750 ng/mL. Todos os coeficientes de determinação 

foram superiores a 0,99. As Figuras 11 a 18 apresentam as curvas de calibração de 

todos os analitos envolvidos. 
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Tabela 7 - Faixa de linearidade e coeficiente de determinação (R2) das drogas e 
metabólitos analisados. 

Analito 
Coeficiente de 

Determinação (R2) 

Faixa de linearidade 

(ng/mL) 

Equação de 

regressão linear 

ANF 0,9985 10-1000 y=0,0048x - 0,0182 

MET 0,9967 10-1000 y=0,0079x - 0,0852 

EMA 0,9919 10-750 y=0,0166x + 0,2247 

MDA 0,9990 10-1000 y=0,0426x + 0,1422 

MDMA 0,9977 10-1000 y=0,0041x - 0,0217 

MDEA 0,9984 10-1000 y=0,0051x - 0,07 

METAD 0,9985 10-1000 y=0,0055x + 0,1653 

COC 0,9965 10-1000 y=0,0031x - 0,0286 

CE 0,9961 10-1000 y=0,0041x - 0,0515 

BE 0,9997 10-1000 y= 0,004x + 0,0128 

THC 0,9974 10-1000 y=0,002x + 0,5393 

DIHID 0,9969 10-1000 y=0,0007x + 0,0124 

COD 0,9997 10-1000 y=0,0026x + 0,0377 

MOR 0,9983 10-1000 y=0,0026x + 0,0603 

6-AM 0,9980 10-1000 y=0,0048x + 0,0577 

COOHTHC 0,9956 10-1000 y=0,0005x + 0,0035 
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Figura 11 - Curva de calibração da anfetamina e metanfetamina. 

 

Figura 12 - Curva de calibração do éster de metilanidroecgonina e 

metinoelodioxianfetamina. 

 

Figura 13 - Curva de calibração da metilenodioximetanfetamina e 

metilenodioxietilanfetamina. 
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Figura 14 - Curva de calibração da metadona e cocaína. 

 

Figura 15 - Curva de calibração do cocaetileno e benzoilecgonina. 

 

Figura 16 - Curva de calibração do tetrahidrocanabinol e dihidrocodeína. 
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Figura 17 - Curva de calibração da codeína e morfina. 

 

Figura 18 - Curva de calibração da 6-acetilmorfina e carboxi-tetrahidrocanabinol. 

3.4.4 Recuperação 

 A recuperação foi determinada em três concentrações da faixa de trabalho. A 

recuperação absoluta, obtida após extração em fase sólida, nos três níveis não 

demonstrou dependência da concentração.  

 Os resultados variaram de acordo com os analitos (Tabela 8) para anfetamina, 

metanfetamina, MDMA, MDEA, benzoilecgonina e metadona, a recuperação média 

foi maior que 90%; para morfina, 6-AM, codeina, dihidrocodeína, cocaína, cocaetileno, 

EMA e MDA a recuperação foi maior que 70% e menor que 90%. Os canabinoides, 

especialmente o THC, apresentaram baixa recuperação, entretanto suficiente para 

determinar quantitativamente esses compostos no LOQ.  
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Tabela 8 - Valores de recuperação obtidos para os analitos pesquisados. 

Analitos Recuperação (%) 

15 ng/ mL 400 ng/mL 750 ng/ mL Média 

ANF 85,4 89,4 96,4 90,4 

MET 81,9 90,8 97,9 90,2 

EMA 83,7 78,0 72,3 78,0 

MDA 94,2 85,5 89,0 89,6 

MDMA 94,7 89,4 95,0 93,0 

MDEA 91,5 88,4 95,7 91,8 

METAD 86,9 91,8 93,3 90,6 

COC 77,5 83,6 85,1 82,1 

CE 80,7 86,4 100,1 89,0 

BE 94,3 100,1 98,5 97,7 

THC 36,9 24,5 17,8 26,4 

DIHID 86,5 81,9 75,8 81,4 

COD 96,5 82,3 78,6 85,8 

MOR 76,3 70,4 69,5 72,1 

6-AM 74,4 70,9 68,0 71,1 

COOH-THC 61,0 62,1 59,9 61,0 

 

3.4.5 Precisão e exatidão 

 Os resultados de precisão inter e intra-ensaio, e exatidão foram menores que 

os limites estabelecidos nas legislações e guias internacionais (Saúde, 2003; Peters, 

Drummer e Musshoff, 2007; UNODC, 2009). A precisão inter-ensaio (Tabela 9) variou 

de 1,1% (COOHTHC) a 10,0% (6-AM). E os valores da precisão intra-ensaio variaram 

de 0,9% (THC) a 10,3% (EMA). A exatidão (Tabela 10), calculada como porcentagem 

da concentração teórica, variou de 95,6 a 104,0%. 
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Tabela 9 - Valores de precisão da quantificação dos analitos por GC/MS em amostras 
de humor vítreo. 

Analito 

Precisão intra-ensaio 

(%DPR, n = 10) 

Precisão inter-ensaio 

(%DPR, n = 15) 

15  

ng/ mL 

400 

ng/mL 

750  

ng/ mL 

15  

ng/ mL 

400 

ng/mL 

750  

ng/ mL 

ANF 7,3 2,8 5,1 6,4 2,4 2,6 

MET 3,9 2,5 1,5 5,0 2,6 6,0 

EMA 10,3 5,5 5,3 8,7 6,7 6,3 

MDA 4,4 4,0 8,7 2,9 9,5 4,6 

MDMA 1,4 3,4 2,3 2,4 4,7 4,5 

MDEA 2,2 1,7 1,4 4,0 2,2 1,7 

METAD 5,2 5,9 5,4 3,2 3,1 4,2 

COC 1,5 2,8 1,5 2,5 2,1 1,9 

CE 2,8 3,7 5,5 5,0 7,0 5,9 

BE 1,7 2,0 4,3 5,1 3,0 1,2 

THC 4,0 1,4 0,9 4,9 3,5 1,3 

DIHID 2,0 3,2 2,2 4,5 2,9 2,6 

COD 7,8 3,4 2,3 7,3 4,9 2,5 

MOR 9,2 2,8 1,6 7,6 2,6 2,1 

6AM 3,3 2,2 3,6 10,0 2,7 2,7 

COOHTHC 6,8 4,5 1,2 5,2 1,9 1,1 
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Tabela 10 - Valores de exatidão da quantificação dos analitos por GC/MS em amostras 
de humor vítreo. 

                Exatidão (% teórico, n = 15) 

Analito 15 ng/ mL 400 ng/mL 750 ng/ mL 

ANF 97,2 99,2 100,1 

MET 97,3 98,7 101,9 

EMA 101,0 101,2 102,7 

MDA 99,6 100,5 101,2 

MDMA 100,0 95,6 100,7 

MDEA 104,6 99,3 101,6 

METAD 100,5 97,9 98,2 

COC 101,9 98,4 101,1 

CE 101,7 95,8 98,2 

BE 101,9 98,6 100,5 

THC 97,1 97,6 99,9 

DIHID 97,6 98,5 99,2 

COD 104,0 98,7 99,7 

MOR 102,0 97,6 99,5 

6AM 103,1 98,9 100,2 

COOHTHC 100,1 100,1 100,2 

 

3.4.6 Estabilidade 

 Os experimentos de estabilidade em temperatura ambiente por 24h, três ciclos 

de congelamento e descongelamento, armazenamento a -20oC por sete e trinta dias 

e estabilidade pós processamento não mostraram degradação nas amostras. A 

diferença nas concentrações obtidas após o período de armazenamento foram 

menores que 15%. 

 (Holmgren et al., 2004) analisaram a concentrações de 46 substâncias no HV 

após um ano de armazenamento a -20ºC. Não foram observadas mudanças nas 

concentrações que pudessem afetar a interpretação dos casos forenses.  

 A hidrólise não enzimática da cocaína pode ser diminuída ou eliminada pela 

acidificação da amostra, armazenamento a 4ºC e uso de fluoreto de sódio (NaF) como 
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inibidor enzimático (Warner e Norman, 2000). A adição de NaF e armazenamento das 

amostras congeladas também aumentaram a estabilidade do 6-AM (Rees et al., 

2012). 

3.4.7 Carryover 

 Não foi observado carryover no método. Nenhum pico dos analitos de interesse 

foi observado na amostra “branca” analisada imediatamente após a injeção do ponto 

da curva de maior concentração. 

3.5 Amostras de humor vítreo 

  As Figuras 19 a 21 mostram os resultados obtidos para as amostras 83 (positivo 

para codeína); 95 (positivo para MDMA e MDA); e 174 (positivo para EMA, cocaína, 

cocaetileno e benzoilecgonina). 

 

Figura 19 - Cromatograma obtido após análise da amostra 83, positiva para codeína 

(157,37 ng/mL). 
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Figura 20 - Cromatograma obtido após análise da amostra 95, positiva para MDMA 

(541,39 ng/mL) e MDA (29,05 ng/mL). 

 

Figura 21 - Cromatograma obtido após análise da amostra 174, positiva para cocaína 

(1923,82 ng/mL), cocaetileno (169,23 ng/mL) e benzoilecgonina (1586,00 ng/mL). 

 O método validado foi aplicado a dez amostras de HV obtidas de indivíduos 

cujas amostras de sangue foram positivas na triagem de drogas de abuso. Os 

resultados estão demonstrados na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Correspondência entre os resultados obtidos em amostras de sangue e 
de HV.  

Caso Triagem sanguínea 
Resultado no humor 

vítreo 

Concentração no 

humor vítreo 

(ng/mL) 

1 

Cocaína Cocaína 267,64 

Éster metilegonina Benzoilecgonina 142,66 

Cocaetileno Cocaetileno 115,32 

2 

Cocaína Cocaína 103,03 

Benzoilecgonina Benzoilecgonina 12,99 

Cocaetileno Cocaetileno 48,45 

3 

Cocaína Cocaína 213,08 

Benzoilecgonina Benzoilecgonina 136,6 

Cocaetileno - - 

EMA* EMA 37,05 

4 

Cocaína Cocaína 187,11 

Benzoilecgonina Benzoilecgonina 144,81 

- Cocaetileno  

EMA* - 33,97 

5 
Cocaína Cocaína 30,81 

Benzoilecgonina Benzoilecgonina 11,47 

6 

Cocaína 

Benzoilecgonina 

Cocaetileno 

Cocaína 283,97 

Benzoilecgonina 27,89 

Cocaetileno 92,65 

7 

Cocaína 

Benzoilecgonina 

Cocaetileno 

Cocaína 223,21 

Benzoilecgonina 460,98 

Cocaetileno 41,41 

8 
THC - - 

COOHTHC - - 

9 
THC - - 

COOHTHC - - 

10 
Anfetamina Anfetamina 24,31 

COOHTHC - - 

* Abaixo do limite de quantificação 
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 Em sete casos, foram detectados cocaína e seus metabólitos. Em todas as 

amostras positivas para cocaína na triagem sanguínea foi detectada a 

benzoilecgonina. O cocaetileno, metabólito formado quando há ingestão de álcool 

juntamente com cocaína foi detectado em cinco dos sete casos. E o éster de 

metilanidroecgonina, produto formado com a pirólise da cocaína, também foi 

quantificado em um dos casos, de forma que é possível comprovar o uso do crack. 

Em um caso também foi observada a presença de anfetamina. 

 Três amostras foram positivas para THC e COOHTHC no sangue, entretanto 

não foram detectados no HV. Isto pode ser explicado pela forte ligação do THC à 

proteínas plasmáticas dificultando a difusão para o HV. Outros autores também 

reportaram o mesmo resultado (Lin e Lin, 2005; Jenkins e Oblock, 2008) . 
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1. INTRODUÇÃO 

 A análise da alcoolemia é um dos exames mais realizados nos laboratórios de 

toxicologia forense. No Brasil, a coleta de sangue para quantificação de etanol é 

obrigatória em casos de acidente de trânsito (Brasil,2008). 

 O humor vítreo (HV) é considerado vantajoso para análise de etanol por ser 

menos susceptível à contaminação microbiana. Estão presentes no organismo 

humano várias bactérias e fungos que podem produzir etanol utilizando a glicose 

como substrato (Oneal e Poklis, 1996). A produção de álcool postmortem depende da 

espécie do micro-organismo, o intervalo postmortem, temperatura, condições 

ambientais e trauma no corpo. Esta produção dificulta a interpretação dos resultados 

obtidos (Honey et al., 2005). 

 A utilização do HV para análise de etanol possui algumas vantagens: a matriz 

é simples; a coleta é fácil; a localização diminui o risco de contaminação por difusão 

do etanol do sistema digestivo após a morte; as concentrações de etanol no HV 

atingem o equilíbrio rapidamente com o sangue; e o menor risco de produção 

endógena de etanol (De Martinis et al., 2006). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Reagentes e soluções 

 Etanol grau HPLC, usado como calibrador, foi obtido da JTBaker (Phillipsburg, 

NJ, EUA); isobutanol PA, usado como padrão interno, foi fornecido pela Merck 

(Darmstadt, Alemanha) e o cloreto de sódio usado para produzir o efeito de salting out 

foi obtido da Synth (Diadema, SP, Brazil). 

2.1.1 Preparo de soluções 

Padrão interno (isobutanol) 

 A solução de padrão interno foi preparada dissolvendo 1g de cloreto de sódio 

e 300µL de isobutanol em 1 L de água deionizada. A .solução foi armazenada sob 

refrigeração por no máximo 30 dias.  

Soluções padrão de calibradores 

 Uma solução estoque de 100 dg/L foi preparada utilizando 0,628 mL de etanol 

em 50 mL de água deionizada. A partir da solução estoque foram preparadas soluções 

de 1,0; 2,0; 5,0; 8,0; 10,0; 20,0; e 30,0 dg/L utilizando 0,1; 0,2; 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; e 3,0 

mL da solução estoque em 10 mL de água deionizada, respectivamente. 

2.2 Equipamentos e acessórios 

 As análises de etanol em HV foram realizadas por GC-FID utilizando o 

cromatógrafo em fase gasosa Agilent GC 7890 A (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, 

EUA) equipado com detector de ionização de chama (FID) e coluna capilar de sílica 

fundida Carbowax (30 m x 0,25 mm I.D., de espessura 0,25 µm) da Chrompack. A 

extração em headspace foi realizada utilizando o amostrador automático GC Sampler 

80 (Agilent Technologies, EUA). Os gases de hidrogênio, nitrogênio e ar sintético 

foram obtidos da White Martins (SP, Brasil). 

2.3 Análise de etanol por GC-FID 

 O procedimento de análise de álcool em HV foi realizado baseado no método 

descrito por (De Martinis et al., 2006). Em frascos de headspace de 20 mL foram 

adicionados 100 µL de HV e 500 µL de padrão interno. Os frascos foram incubados a 

90ºC por 10 min antes da injeção com agitação constante de 250 rpm a cada 5 

segundos. 
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 A injeção de 400 µL foi realizada no método split (razão 1:10), a temperatura 

do injetor foi ajustada em 250ºC e o fluxo da coluna 1,0 mL/min. A temperatura inicial 

da coluna estava programada para 50ºC por 2 min e aumentada até 200ºC a uma taxa 

de 20ºC/min. O tempo total da análise foi de 9,5 min. A temperatura do detector estava 

ajustada para 300ºC. 

2.4 Validação do método 

O método foi validado de acordo com o descrito na seção 2.7 do capítulo III. 

Foram usados como controle de qualidade amostras de água deionizada fortificadas 

com 2,0; 10,0 e 20,0 dg/L de etanol (CQ1, CQ2 e CQ3 respectivamente). 

Para determinação do LOD e LOQ amostras fortificadas foram analisadas em 

concentrações decrescentes. O LOD foi definido como a menor concentração obtida 

com uma relação sinal/ruído de pelo menos 3 e o LOQ com relação sinal/ruído de pelo 

menos 10. O parâmetro de seletividade e especificidade foram determinados pela 

avaliação de três amostras de HV “brancas” (sem a adição de etanol).  O 

parâmetro de linearidade foi avaliado analisando em quintuplicata amostras de água 

fortificadas com 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; e 30,0 dg/L de etanol. Os ensaios de precisão 

e exatidão foram realizados analisando replicadas de amostras dos três controles de 

qualidade. A precisão inter-ensaio foi definida em três dias diferentes (ntotal = 15), a 

precisão intra-ensaio foi calculada pela determinação da concentração de dez 

replicadas realizadas no mesmo lote. A exatidão foi determinada comparando as 

concentrações obtidas em quinze análises e expressas como porcentagem da 

concentração teórica.  

Estabilidade foi definida utilizando três amostras de HV fortificadas com os três 

controles de qualidade mantidos a temperatura ambiente e três controles mantidos na 

geladeira por 24h. As concentrações obtidas foram comparadas com amostras 

fortificadas no mesmo dia. E o carryover foi verificado analisando três amostras 

brancas após o maior ponto da curva de calibração (30 dg/L). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise cromatográfica  

 O etanol e o padrão interno foram extraídos do HV e separados com sucesso 

utilizando este método. As Figuras 22 a 24 mostram uma amostra de HV “branca”, 

uma amostra fortificada com 2,0 dg/L de etanol e uma amostra de HV positiva, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Amostra de humor vítreo “branca” adicionada de padrão interno e 

analisada por GC-FID. 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Amostra de humor vítreo fortificada com 20 dg/L de etanol e analisada por 

GC-FID. 

Isobutanol 

Isobutanol 

Etanol 
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Figura 24 - Amostra de humor vítreo positiva para etanol (28,4 dg/L). 

4.2 Validação 

 Os limites inferior de detecção e quantificação foram estabelecidos em 1,0 dg/L 

de álcool. A precisão e exatidão obtidas no LOQ foram 3,7 e 9,2% respectivamente. 

Este valor estava apropriado para os objetivos do estudo, já que o valor de tolerância 

vigente na época era de 2,0 dg/L, de acordo com a lei 11.705/08. (Brasil). O artigo 306 

do Código de Trânsito Brasileiro (CBT) que trata da condução de veículos sob 

influência de substâncias psicoativas foi novamente alterado no final de 2012 e o limite 

mínimo de álcool no sangue para fins de penas administrativas passou a ser 0,0 dg/L 

(Brasil). 

 Análises de amostras de HV “brancas”, sem a presença de etanol. não 

apresentaram picos com o mesmo tempo de retenção que o etanol ou o padrão 

interno. O método foi linear entre 1,0 e 30 dg/L, o coeficiente de determinação (R2) foi 

de 0,9982 e a equação da reta y = 0,2334x + 0,0117. A curva de calibração está 

apresentada na Figura 27. 
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Figura 25 - Curva de calibração do etanol 

 Os valores de precisão e exatidão do etanol analisados por CG-FID estão 

apresentados na Tabela 12. Nenhum resultado excedeu 10,5%. 

Tabela 12 - Valores de precisão e exatidão da quantificação de etanol em humor vítreo 
por GC-FID.  

Controle de 

Qualidade 

Precisão intra-dia 

(%DPR) n=10 

Precisão inter-dia 

(%DPR) n=15 

Exatidão 

(% teórico) n=15 

2,0 dg/L (CQ1) 3,9 4,8 105,7 

10,0 dg/L (CQ2) 7,1 5,3 107,7 

20,0 dg/L (CQ3) 6,1 4,9 110,5 

 

 As amostras de HV fortificadas com etanol foram estáveis nas condições 

testadas, as variações ocorridas foram menores que a precisão e exatidão obtidas no 

método, que também não apresentou carryover.

y = 0,0233x + 0,0117
R² = 0,9982
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Uso de drogas e acidente de trânsito 

 O acidente de trânsito é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 

anos no mundo. Anualmente, morrem 1,2 milhões de pessoas vítimas deste tipo de 

acidente (Unodc, 2013). O consumo de substâncias psicoativas, tanto medicamentos 

(sedativos, ansiolíticos, hipnóticos, antidepressivos, anti-histamínicos) quanto drogas 

ilícitas (anfetamina, cocaína, cannabis, opioides) pode prejudicar a habilidade de 

direção (Walsh et al., 2008). Teoricamente, todos os compostos psicoativos, 

dependendo da dose, podem afetar a performance psicomotora do indivíduo, 

resultando em acidentes (Walsh et al., 2004). 

 A influência do álcool nos acidentes já foi demonstrada por análise toxicológica, 

simulador e estudos de direção. Motoristas sob influência de álcool possuem 

problemas na concentração, coordenação, atenção dividida e tempo de reação. O 

álcool também está relacionado com mudanças no comportamento para assumir 

riscos, tomar decisões e planejamento da rota (Kelly, Darke e Ross, 2004). 

 O THC diminui a cognição, função psicomotora e habilidade de direção de 

forma proporcional com a dose. Concentrações  de THC maiores que 300 µg/kg estão 

relacionadas com o mesmo efeito do que concentrações de alcoolemia iguais ou 

maiores a 5,0 dg/L. Motoristas com doses altas de THC no sangue têm risco de três 

a sete vezes maior de causar acidentes do que motoristas que não utilizaram álcool 

ou drogas (Ramaekers et al., 2004) 

 Na Europa, 1,9% dos motoristas testaram positivo para alguma substância 

psicoativa, sendo que 1,3% dos motoristas consumiu THC, 0,4% cocaína, 0,08% 

anfetamina e 0,07% opioides (Peden, 2004). No Brasil, esta porcentagem é maior. Um 

estudo com 3398 motoristas brasileiros mostrou que 4,6% estavam sob o efeito de 

substâncias psicotrópicas, destes 39% haviam usado cocaína, 32% cannabis, 16% 

anfetaminas e 14% benzodiazepínicos (Pechansky, Duarte e De Boni, 2010). 

 Uma pesquisa com condutores brasileiros mostrou que 18% afirmaram ter 

dirigido sob o efeito do álcool, 12% após ingerir mais de 5 doses de álcool. Além da 

direção sob efeito do álcool, 27% afirmaram ter pegado carona com motorista 

embriagado (Brasil, 2010). 
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1.2 Uso de drogas e homicídios 

 De acordo com a teoria tripartite de Goldestein, o uso de drogas e a violência 

parecem estar relacionadas de três maneiras: psicofarmacologicamente, economia 

compulsiva e violência sistemática (Goldstein, 1985).  

O modelo psicofarmacológico sugere que alguns indivíduos ao ingerirem 

drogas estimulantes, por exemplo a cocaína, se tornam excitados, irracionais e podem 

exibir comportamento violento. O modelo econômico sugere que o usuário de droga 

comete um crime para sustentar a adição.  A violência sistemática é derivada da 

interação entre o sistema de distribuição de drogas e os usuários (Goldstein, 1985). 

 Exemplos de violência sistemática incluem homicídios devido à disputa de 

território de tráfico; retaliação pela venda de drogas "ruins"; o uso de ameaça e 

violência para reforçar as regras entre organizações de tráfico de drogas; brigas entre 

usuários por droga ou pela parafernália para seu uso; confrontos com a polícia; e 

eliminação de informantes (Goldstein, 1985).  

 A maconha é a droga mais utilizada no Brasil (Brasil, 2010). Porém, devido as 

suas propriedades farmacológicas e pela violência gerada pelo tráfico de drogas, é 

mais provável que a cocaína esteja presente entre os casos de homicídios do que a 

maconha (Boles e Miotto, 2003; Darke, Duflou e Torok, 2009) 

 No Espírito Santo ocorreram 1654 casos de homicídio em 2012. De acordo com 

dados oficiais, 70% deles aconteceu na Região Metropolitana de Vitória. As cidades 

de Serra, Cariacica, Vitória e Vila Velha (todas da região metropolitana) possuem uma 

das taxas de homicídio mais altas do Brasil. Na lista das 30 cidades com mais 

homicídios no Brasil em 2006, essas cidades ocupam o 18º, 23º, 26º e 30º lugar, 

respectivamente (Waiselfisz, 2012). 

 A caracterização dos fatores de risco para mortes violentas e o entendimento 

entre o uso de drogas e homicídios é fundamental para o desenvolvimento de políticas 

de prevenção efetivas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Um total de 250 amostras foram coletadas por médicos legistas do 

Departamento Médico Legal de Vitória - ES (DML) no período de janeiro de 2011 a 

dezembro de 2012. Os critérios de inclusão foram: vítimas de mortes violentas, de 

ambos os sexos. E os critérios de exclusão: vítimas de mortes naturais, causa da 

morte indeterminada, internações em hospitais previamente à morte, e doadores de 

córneas.  

Todas as amostras de HV foram submetidas aos métodos para determinação 

de drogas e álcool descritos nos capítulos anteriores. Os dados demográficos (idade, 

sexo e tipo de morte) foram obtidos dos laudos cadavéricos do DML. 

 A análise estatística e a representação gráfica dos resultados foram realizados 

utilizando o pacote estatístico SPSS Statistics 17.0 e Microsoft Excel 2010. A 

significância estatística foi analisada utilizando tabelas com duas variáveis e teste qui-

quadrado. Nenhuma diferença significante foi encontrada entre os grupos, 

provavelmente devido à pequena amostragem. Por esta razão, serão mostrados neste 

trabalho somente os resultados descritivos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Mortes violentas 

 Foram coletadas 250 amostras no período de dois anos. Destas, 85,4% foram 

do gênero masculino. A maioria dos casos era de jovens (46% entre 18 e 30 anos), a 

média de idade foi de 32,83 ± 14,41 anos. A Figura 26 mostra a distribuição das faixas 

etárias. 

 

Figura 26 - Distribuição das faixas etárias. 

 A maioria das mortes ficou concentrada em quatro cidades da Região 

Metropolitana da Grande Vitória (Figura 27), quase um terço das amostras foram 

provenientes do município da Serra. 

 

Figura 27 - Distribuição das cidades onde ocorreram as mortes 

 Os acidentes de trânsito corresponderam a 44,1% dos casos, sendo que 55% 

destes foram vítimas fatais de acidentes com automóveis (Figura 28). É importante 

ressaltar que não foi possível fazer a distinção entre motoristas e passageiros.  
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 A grande maioria (89,5%) dos homicídios foi causada por projetil de arma de 

fogo (PAF), 7,9% das mortes foi causada por arma branca, e 2,7% por enforcamento 

ou espancamento. 

 

 

Figura 26 - Distribuições dos casos em relação ao tipo de morte (esquerda); 

distribuição dos acidentes de trânsito em relação ao veículo (direita). 

 O uso de alguma substância psicoativa analisada neste estudo (álcool, cocaína, 

anfetamina e/ou opioides) foi confirmado em 151 casos (60,4%). A Tabela 16 

apresenta, em número de casos, o uso destas substâncias nos diferentes tipos de 

morte. 

Tabela 13 - Uso de substâncias psicoativas em cada tipo de morte. 

Tipo de morte 
Uso de substância psicoativa 

Sim Não 

Acidente de Trânsito 55 (50,5%) 54 (49,5%) 

Homicídio 80 (70,2%) 34 (29,8%) 

Suicídio 3 (42,9) 4 (57,1%) 

Outras 10 (58,8%) 7 (41,2%) 

Total 148 (59%) 103 (41,0%) 

 

3.2 Uso de álcool  

 Das 250 amostras estudadas, 83 (33,2%) foram positivas para o uso de álcool. 

As concentrações variaram de 2,0 dg/L a valores acima do limite de quantificação (30 

dg/L), conforme apresentado na Figura 29. Considerando somente os casos positivos, 
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a maioria (22,9%) foi concentrada entre 11 e 20 dg/L. Concentrações acima de 35 

dg/L podem levar a casos de completa inconsciência e coma (Dubowski, 1980). 

 

Figura 29 - Distribuição da concentração de etanol. 

3.3 Uso de drogas 

 Nas amostras estudadas, 103 casos (41,2%) foram positivos para cocaína, 

anfetamina e/ou opioides. Os resultados de todas as amostras positivas estão 

apresentados no Apêndice 1. Na maioria das amostras positivas (88,3%, 91 casos) foi 

quantificada cocaína ou um de seus metabólitos (Figura 30).  

 

Figura 30 - Distribuição das classes de drogas. 

 A associação entre álcool e drogas foi bastante comum, principalmente a 

associação de álcool e cocaína, que ocorreu em 32 casos.  
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3.3.1 Cocaína 

 As concentrações médias, máximas e mínimas da cocaína, cocaetileno, 

benzoilecgonina e éster de metilanidroecgonina estão descritas na Tabela 13. A 

distribuição das concentrações das quatro substâncias pode ser observada nas 

Figuras 31 e 32. 

Tabela 14 -  Valor máximo e mínimo, média e desvio padrão das concentrações de 

cocaína, cocaetileno, benzoilecgonina e EMA. 

Analito N Mínimo  Máximo  Média  Mediana Desvio Padrão  

Cocaína 79 11,6 ng/mL 1923,92 ng/mL 302,95 ng/mL  363,96 ng/mL 

Cocaetileno 43 <10 ng/mL 470,68 ng/mL 74,99 ng/mL  111,21 ng/mL 

Benzoilecgonina 87 <10 ng/mL 2132,71 ng/mL 403,97 ng/mL  448,56 ng/mL 

EMA 28 <10 ng/mL 1106,61 ng/mL 179,74 ng/mL  221,59 ng/mL 

 

 

Figura 31 - Distribuição das concentrações de cocaína (A) e cocaetileno (B).  

 

Figura 3227 - Distribuição das concentrações de benzoilecgonina (C) e éster de 

metilanidroecgonina (D). 
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 No caso 194 foi encontrada a maior concentração de benzoilecgonina (2132,71 

ng/mL), neste caso também foi possível observar a presença de cocaína, cocaetileno 

e EMA. 

 Foram comparadas as concentrações de benzoilecgonina entre os casos com 

consumo de álcool e àqueles sem a presença de cocaetileno. A concentração de 

benzoilecgonina foi maior nos casos de ausência de etanol (Tabela 14).  

Tabela 15 - Concentrações de benzoilecgonina na presença e na ausência de etanol. 

Uso de 

etanol 

Concentração 

mínima 

Concentração 

máxima 

Média  Desvio 

Padrão  

Positivo <10 ng/mL 2132,71 ng/mL 428,21 ng/mL 485,97 ng/mL 

Negativo <10 ng/mL 1586,00 ng/mL 383,94 ng/mL 431,99 ng/mL 

 

A concentração de benzoilecgonina é maior na ausência do etanol, 

possivelmente porque não há formação de cocaetileno, e as esterases que formam o 

cocaetileno no fígado parecem ser as mesmas que formam a benzoilecgonina 

(Mackey-Bojack, Kloss e Apple, 2000). 

3.3.2 Anfetamina 

 Em 9 amostras pode-se observar o consumo de anfetaminas (anfetamina, 

MDMA, MDA e MDEA). As concentrações encontradas podem ser observadas na 

Tabela 15. 

Tabela 16 - Valor máximo e mínimo, média e desvio padrão das concentrações de 

anfetamina, MDMA, MDA e MDEA. 

Analito N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Anfetamina 2 24,31 ng/mL 78,92 ng/mL 51,61 ng/mL 38,61 ng/mL 

MDMA 3 <10 ng/mL 541,39 ng/mL 182,92 ng/mL 310,44 ng/mL 

MDA 6 19,09 ng/mL 577,44 ng/mL 124,73 ng/mL 222,38 ng/mL 

MDEA 1 <10 ng/mL <10 ng/mL   

 

 De Letter et al. (2004) pesquisaram as concentrações de MDMA e MDA em 

diversas amostras, inclusive HV, em um caso de overdose. A concentração 
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encontrada de MDMA foi de 361 ng/mL e de MDA de 15 ng/mL. No caso 95, cuja 

causa da morte foi declarada como homicídio, a concentração de MDMA foi maior do 

que a encontrada no caso descrito por De Letter. 

3.3.3 Opioides 

 Os opioides só foram quantificados em uma amostra decorrente de um caso de 

afogamento. A concentração de codeína determinada foi de 157,37 ng/mL. Como não 

havia traços de 6-acetilmorfina ou de morfina, pode-se inferir que houve a ingestão de 

codeína e excluindo-se a utilização de heroína. 

  

3.4 Relação entre acidente de trânsito e substâncias psicoativas 

 A relação entre uso de álcool e drogas e acidentes de trânsito já é bem 

conhecida (Longo et al., 2000a; b; Hingson e Winter, 2003; Drummer et al., 2004; 

Movig et al., 2004). Entre as amostras do estudo, a metade (50,45%) das pessoas que 

morrem em decorrência de acidente de trânsito (motoristas, passageiros e 

atropelados) consumiram álcool, cocaína e/ou anfetaminas no período que antecedeu 

a morte.  

 A substância mais encontrada nas amostras foi o álcool, em 41 dos 109 casos 

analisados (37,61%), seguida pela cocaína, em 24 casos (22,01%), e anfetamina em 

4 casos (3,66%). Em apenas 4 casos foi possível determinar, a partir da detecção do 

EMA, o uso de cocaína na forma de crack. 

 A Tabela 17 mostra a relação entre as diferentes variáveis e o uso de álcool e 

drogas. Apesar das amostras masculinas serem maioria neste trabalho, as mulheres 

apresentaram maior positividade para o uso de álcool e drogas.  

 A faixa etária com maior número de casos positivos para cocaína e anfetamina 

foram os jovens de 18 a 30 anos, entretanto a maior relação entre casos positivos foi 

na faixa etária de 31 a 40 anos. Já para o álcool, a maior porcentagem de casos 

positivos foi entre 41 e 50 anos.  

 Nos casos de atropelamento, 42,86% usaram drogas no período anterior ao 

acidente e mais de 70% usaram álcool. Este resultado foi bem maior do que o 

encontrado em um trabalho anterior realizado no DML com vítimas de atropelamento. 
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O trabalho em questão constatou que cerca de 40% das vítimas estavam sob o efeito 

do álcool (De Paula et al., 2009). 

Tabela 17 - Relação entre as variáveis sexo, faixa etária, local e tipo de acidente, e o 
uso de álcool e drogas  

 Uso de Álcool Uso de drogas 

 N Sim Não % positivos  Sim Não % positivos 

Sexo        

Masculino 92 34 56 37,7  23 69 25,0 

Feminino 17 7 8 46,6  5 12 29,4 

Faixa Etária   
  

  
 

< 18  3 1 2 33,3  0 3  

18-30 43 14 27 34,1  12 31 27,9 

31-40 27 10 17 37,0  10 17 37,0 

41-50 17 10 6 62,5  4 13 23,5 

51-60 7 3 3 50,0  1 6 14,2 

> 61 11 2 9 18,1  1 10 9,0 

Local   
  

  
 

Vitória 8 3 5 37,5  0 8  

Vila Velha 8 2 6 25,0  3 5 37,5 

Serra 24 8 15 34,7  5 19 20,8 

Cariacica 13 7 6 53,8  3 10 23,0 

Outros 55 20 32 38,4  17 38 30,9 

Tipo de Acidente   
  

  
 

Automóvel 60 18 38 32,14  15 45 25,00 

Moto 40 17 23 42,50  9 31 22,50 

Atropelamento 7 5 2 71,43  3 4 42,86 

Outros 2 1 1 50,00  1 1 50,00 

  

3.5 Relação entre homicídios e substâncias psicoativas 

 Dos 114 casos de homicídio estudados, 54,4% de todos os casos foram 

positivos para cocaína e 5,3% para anfetamina. O uso de crack foi constatado em 
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40,3% dos casos positivos para cocaína, o que corresponde a 21,9% de todos os 

casos. O uso de álcool foi constatado em 31,8% das amostras. A Tabela 18 mostra a 

relação entre as diferentes variáveis e o uso de álcool e drogas. 

Tabela 18 - Relação entre os dados demográficos e o uso de álcool e drogas. 

 Uso de Álcool  Uso de drogas 

 N Sim Não % Positivo Sim Não % Positivo 

Sexo        

Masculino 100 31 63 31,0  61 39 61,0 

Feminino 14 3 10 21,4  5 9 35,7 

Faixa Etária        

< 18  14 1 11 7,1  7 7 50,0 

18-30 61 17 42 27,9  37 24 60,7 

31-40 23 10 11 43,5  13 10 56,5 

41-50 12 5 7 41,7  7 5 58,3 

51-60 2 1 1 50,0  1 1 50,0 

Local        

Vitória 10 2 7 20,0  7 3 70,0 

Vila Velha 19 7 10 36,8  12 7 63,2 

Serra 35 9 23 25,7  21 14 60,0 

Cariacica 37 10 26 27,0  22 15 59,5 

Outros 13 6 7 46,2  4 9 30,8 

Tipo de Homicídio       

PAF 102 30 66 29,4  58 44 56,9 

Arma branca 9 3 6 33,3  6 3 66,7 

Outros 3 1 1 33,3  2 1 66,7 

 

 A porcentagem de casos positivos para o uso de drogas foi maior do que a 

média nos homens (61%), entre jovens de 18 a 30 anos (60,7%) e na cidade de Vitória 

(70%). Em relação ao uso do álcool, assim como nos acidentes de trânsito, os casos 

positivos se concentraram em pessoas acima de 30 anos. A positividade de álcool foi 

maior no interior do que nas cidades da Região Metropolitana. 
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 Uma meta-análise publicada em 2009 forneceu dados sobre o uso de drogas 

em vítima de homicídios em diferentes países (Kuhns et al., 2009). Este trabalho 

examinou pesquisas realizadas nos Estados Unidos (diversos estados), Estocolmo, 

Newfoundland, Oslo e Copenhague. Em média, 11% das vítimas de homicídio haviam 

consumido cocaína, uma taxa menor que a encontrada neste trabalho (11% vs. 

54,4%). O resultado deste trabalho também é superior a encontrada por qualquer 

estudo da meta análise (Hanzlick e Gowitt, 1991; Clark, 1996; Darke, Duflou e Torok, 

2009; Kuhns e Maguire, 2012; Sheehan et al., 2013). 

 Inquéritos de 35 homicídios ocorridos na Região Metropolitana de Vitória em 

2012 mostram o mesmo perfil demográfico apresentado no trabalho. Nos homicídios 

investigados, todas as vítimas eram homens, com média de idade de 26,31 anos, de 

forma que os jovens (18-30 anos) corresponderam a 57,1% das vítimas. Em 88,6% 

dos homicídios investigados foi utilizada arma de fogo (Meira e Dadalto, 2013). 

 Ao investigar as causas dos homicídios, foi descoberto que 54,3% estavam 

relacionadas com drogas, por exemplo, disputas por pontos de drogas, brigas entre 

gangues rivais e dívidas de tráfico que não foram pagas. Esses casos são exemplos 

clássicos da teoria tripartite de Goldestein de violência sistemática (Goldstein, 1985).  

 Em 2012, 82,1% das mortes de jovens no Brasil foram atribuídas a causas 

externas (Waiselfisz, 2012). Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são 

responsáveis por grande parte desses números. Esses jovens costumam ser de baixa 

renda, residentes da periferia e negros. Uma possível explicação para este fenômeno 

é que grande parte deles não estudam e são cooptados por traficantes de drogas 

antes de serem alcançados por políticas púbicas preventivas (Rodrigues e Dadalto, 

2013).  
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1. INTRODUÇÃO 

 Em casos de necropsia, é essencial determinar se o indivíduo consumiu drogas 

antes da morte, e se há implicações destes compostos na causa da morte ou na 

cadeia de eventos que a desencadeou (Druid e Holmgren, 1998; Skopp, 2004; Linnet, 

2012). 

 Nos casos em que o sangue é coletado, a interpretação postmortem pode estar 

cercada de incertezas. Vários fatores podem levar a uma concentração não 

necessariamente representativa. Por exemplo, a redistribuição postmortem; a 

formação reversa dos metabólitos em seus compostos de origem, formação 

endógena; e degradação (Skopp, 2010). Ainda, tentativas de ressuscitação; grau de 

decomposição; e o tempo entre a morte e a coleta da amostra podem influenciar esses 

resultados (Skopp, 2004; Saar et al., 2012). Esses processos podem começar logo 

após a morte e podem ocorrer em diferentes proporções (Gerostamoulos et al., 2012). 

 Em alguns casos não é possível coletar amostras de sangue. Nesses casos 

são coletadas outras amostras disponíveis. Entretanto, devido ao limitado número de 

estudos comparando concentrações em diferentes matrizes, a interpretação dos 

resultados é difícil.  Analisando a concentração das drogas em diferentes matrizes 

alternativas pode contribuir para um melhor entendimento das concentrações ante-

mortem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
Capítulo VI. Comparação das concentrações de drogas de abuso e medicamentos no humor 
vítreo e sangue periférico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 



93 
Capítulo VI. Comparação das concentrações de drogas de abuso e medicamentos no humor 
vítreo e sangue periférico. 
 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Reagentes e soluções  

 No método de quantificação das anfetaminas foram usados os seguintes 

padrões certificados: anfetamina (ANF); metanfetamina (MET); N-metil-3,4-

metilenodioximetanfetamina (MDMA); 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA); N-etil-3,4-

metilenodioxietilanfetamina (MDEA); efedrina; pseudoefedrina; norepinefrina; 

norpseudoepinefrina; catinona, para-metoxianfetamina (PMA), para-metoxi-N-

metilanfetamina (PMMA); 4-bromo-2,5-dimetoxifenetilamina (2-C-B); meta-

clorofenilpiperazina (mCPP); metilenodioxipirovalerom (MDPV); meticatinona; 

mefedrona. Como padrão interno foram utilizados compostos com carbono 13 no anel 

benzênico, foram eles: 13C6- anfetamina, 13C6-metanfetamina, 13C6-MDMA, 13C6-MDA, 

13C6-MDEA, 13C6-PMA, 13C6-PMMA e 13C6-2C-B. 

 Para quantificação dos opioides e cocaína os padrões utilizados foram: morfina-

3-glicuronídeo (M-3-G); morfina-6-glicuronídeo (M-6-G); 6-acetilmorfina (6-AM); 

codeína (COD); etilmorfina; oxicodona; benzoilecgonina (BE); cocaína (COC); 

codeína-6-glicuronídeo (C-6-G); etilmorfina-6-glicuronídeo (E-6-G); morfina-d6, 

morfina-3-glicuronídeo-d6; 6-acetilmorfina-d6; codeína-d6; oxicodona-d6; 

benzoilecgonina-d8; e cocaína-d3. 

 Padrões de nortriptilina; trimipramina; miaserina; citalopram; paroxetina; 

sertralina; venlafaxina; levomepromazina; quetiapina; tramadol; alimemazina; 

metoprolol; cetobemidona; citalopram-d6; miaserina-d3; nortriptilina-d3; amitriptilina-d3; 

setralina-d3; e trimipramina-d3; foram empregados no método de quantificação de 

medicamentos. E para quantificação dos canabinoides foram utilizados delta-9-

tetrahidrocanabinol (THC); canabidiol (CBD); e delta-9-tetrahidrocanabinol-d3 (THC-

D3). 

 Os padrões certificados foram obtidos de diferentes fornecedores: Cerilliant 

(Round Rock, TX, USA), Lipomed (Arlesheim, Suiça), Sigma Aldrich (St.Louis, MO), 

Alltech (Grace Davison, Deerfield, IL), RBI (Natick, MA), NMD (Oslo, Noruega), 

Synthélabo (Malrven, PA) Council of Europe (Paris, França) e Chiron (Trondheim, 

Noruega) em soluções de acetonitrila ou metanol nas concentrações de 1 mg/mL ou 

100 µg/mL. 



94 
Capítulo VI. Comparação das concentrações de drogas de abuso e medicamentos no humor 
vítreo e sangue periférico. 
 

 

 Metanol grau HPLC foi comprado da Lab-scan (Dublin, Irlanda); heptano, 

formato de amônio, hexano acetonitrila e acetato de etila da Merck (Whitehouse 

Station, NJ). 

2.2 Coleta das amostras 

 As amostras foram coletadas de autópsias por médicos legistas no 

Departamento de Patologia Forense da Divisão de Medicina Forense e Pesquisa em 

Drogas de Abuso do Instituto Norueguês de Saúde Pública (NIPH).  

 As matrizes usadas no estudo foram: sangue periférico (SP), coletado da veia 

femoral e humor vítreo (HV), coletado de ambos os olhos. Todas as amostras foram 

conservadas a -4ºC até o momento da análise. 

2.3 Triagem 

 Todos os casos que havia as duas matrizes, realizou-se triagem em sangue 

periférico para drogas e álcool. O método de triagem utiliza extração sólido-líquido e 

UPLC-MS-MS para identificar as principais drogas prescritas e proscritas, além dos 

principais metabólitos (Oiestad et al., 2011). 

 Caso amostra de sangue periférico fosse positiva para cocaína, anfetaminas, 

opioides, canabinoides, ou medicamentos básicos; a quantificação era realizada nas 

duas matrizes utilizando os métodos de quantificação do NIPH descritos a seguir.  

2.4 Análises dos dados 

 Os analitos foram identificados comparando o tempo de retenção (± 2%) e a 

abundância relativa dos íons qualificadores (± 20%) dos calibradores em amostra de 

sangue periférico realizados na mesma corrida. De acordo com o guia de validação 

do Grupo de Trabalho Científico de Toxicologia Forense (SWGTOX), o uso de 

calibradores com da mesma matriz analisada é indicado porém não é obrigatório. 

Independente da matriz na qual o calibrador for preparada, o laboratório deve 

demonstrar precisão e exatidão aceitáveis para controles preparados em todas as 

matrizes utilizadas no método (Scientific Working Group for Forensic Toxicology 

(SWGTOX) Standard Practices for Method Validation in Forensic Toxicology, 2013). 

(Antonides, Kiely e Marinetti, 2007) demonstraram não haver diferença significativa 

que impeça a utilização de calibradores em sangue para quantificação de amostras 

de HV. 
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2.5 Análise estatística 

 A análise estatística foi realizada para substâncias detectadas em pelo menos 

cinco amostras. A média, desvio padrão, concentração mínima e máxima e o 

coeficiente de correlação de Pearson foram calculados utilizando o pacote estatístico 

GraphPad Prism 6.0. A análise de regressão linear e a razão humor vítreo/sangue 

periférico foram realizadas utilizando o editor de planilhas Excel. Todos os cálculos 

foram realizados utilizando a concentração no HV em relação ao sangue periférico. 

2.6 Análise de anfetaminas 

 Este método foi utilizado para quantificar os seguintes compostos: anfetamina, 

metanfetamina, MDA, MDMA, MDEA, efedrina, pseudoefedrina, norepinefrina, 

norpseudoepinefrina, catinona, PMA, PMMA, 2-CB, mCPP, MDPV, meticatinona e 

mefedrona. 

2.6.1 Preparação da amostra 

 Em tubos de 5 mL foram adicionados 100 µL da amostra e 2,5 µM de padrão 

interno (13C6- anfetamina, 13C6-metanfetamina, 13C6-MDMA, 13C6-MDA, 13C6-MDEA, 

13C6-PMA, 13C6-PMMA e 13C6-2C-B.). Os tubos foram agitados no vórtex e o volume 

transferido para placas de 96 poços, na qual foi adicionado 750 µL de solução de 

acetonitrila: metanol (85:15, v/v) e colocados no vórtex novamente. O passo seguinte 

foi centrifugar a placa a 3000 rpm por 10 minutos e transferir o sobrenadante para 

placas com filtro Captiva Lipid ND 96-well filter plates (Agilent Technologies, NY, USA) 

que foi seca usando vácuo. As amostras foram reconstituídas com 300 µL de 

acetonitrila: metanol (85:15, v/v) e 2 µL foi injetado. Os limites de quantificação estão 

apresentados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Limite de quantificação para análise de anfetaminas por LC-MS/MS. 

Analito Limite de quantificação (µMol/mL) 

Anfetamina 0,20 

Metanfetamina 0,20 

MDMA 0,20 

MDA 0,20 

MDEA 0,20 

PMA 0,05 
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PMMA 0,05 

MCPP 0,05 

2 CB 0,05 

MDPV 0,05 

Efedrina 0,30 

Pseudoefedrina 0,50 

Norefedrina 0,50 

Norpseudoefedrina 0,50 

Catinona 0,30 

Meticatinona 0,30 

Mefedrona 0,03 

 

2.6.2 Análise cromatográfica 

 A separação dos compostos foi realizada utilizando o módulo Acquity UPLC 

(Waters Corp., Milford, MA, USA). A Acquity UPLC BEH C18 (2,1 mm x 50 mm, 1,7 

µm) foi utilizada como coluna, acoplada a pré-coluna Acquity UPLC BEH C18 Vanguard 

(2,1 mm x 5 mm, 1,7 µm), ambas da Waters (Wexford, Irlanda). Tampão formato de 

amônio 5 mM (pH 10,2) foi utilizado como fase móvel A e metanol como fase móvel B 

em um fluxo constante de 0,4 mL/min, conforme gradiente mostrado na Tabela 20. 

Tabela 20 - Tabela de gradiente de fase móvel utilizado na análise de anfetaminas por 
UPLC-MS/MS. 

Tempo (min) Fase móvel A (%) Fase móvel B (%) 

0,00 95 5 

0,15 95 5 

0,30 70 30 

2,00 60 40 

3,00 50 50 

4,20 2 98 

5,20 2 98 

5,40 95 5 

 



97 
Capítulo VI. Comparação das concentrações de drogas de abuso e medicamentos no humor 
vítreo e sangue periférico. 
 

 

 A temperatura da coluna foi mantida a 60ºC e 2 µL da amostra foi injetado 

utilizando loop parcial de 10 µL. A solução de 5% de metanol em água Milli-Q foi 

utilizada como solvente de lavagem fraco e 90% de metanol em água Milli-Q como 

solvente de lavagem forte. A temperatura do amostrador automático foi mantida a 

10ºC. 

 O espectrômetro de massas acoplado à fonte de ionização por electrospray 

(ESI) Xevo TQ tandem (Waters. Milford, USA) foi utilizado em todas as análises. A 

detecção por ESI-MS/MS foi realizada utilizando o método de monitoramento de 

múltiplas reações (MRM) com ionização positiva. As transições monitoradas estão 

apresentadas na Tabela 21, em negrito estão as transições utilizadas para 

quantificação. Os compostos foram identificados comparando os tempos de retenção 

das transições das amostras com os valores correspondentes dos controles de 

qualidade.  

Tabela 21 - Lista de transições, voltagem do cone, energia de colisão e dwell time 
para análise de anfetamina por LC-MS/MS. 

Analito Tempo 
(min) 

Transições 
MRM (m/z) 

Voltagem 
do cone 
(V) 

Energia 
de 
colisão 

Dwell 
time 

(ES+) (eV) (s) 

Norefedrina 1,1 – 1,6 152,11>117,07 15 20 0,05 

152,11>134,10 15 10 

Norpseudoefedrina 1,1 – 1,6 152,11>117,07 15 20 0,05 

152,11>134,10 15 10 

Catinona 1,3 – 1,8 150,09>105,03 20 20 0,03 

150,09>132,08 20 15 

Efedrina 1,5 – 2,1 166,12>117,07 20 20 0,02 

166,12>148,11 20 10 

Pseudoefedrina 1,5 – 2,1 166,12>117,07 20 20 0,02 
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166,12>148,11 20 20 

Metacatinona 1,8 – 2,3 164,11>105,03 20 20 0,01 

164,11>131,07 20 20 

164,11>146,10 20 10 

MDA 1,9 – 2,4 180,10>133,07 15 15 0,015 

180,10>135,04 15 15 

180,10>163,08 15 10 

13C6MDA 1,9 – 2,4 186,12>139,09 15 15 0,015 

186,12>141,06 15 15 

Anfetamina 2,0 - 2,5 136,11>91,05 15 15 0,02 

136,11>119,09 15 10 

13C6anfetamina 2,0 – 2,5 142,13>97,07 15 15 0,02 

142,13>125,11 15 10 

PMA 2,0 – 2,5 166,12>121,07 15 20 0,015 

166,12>149,10 15 10 

13C6PMA 2,0 – 2,5 172,14>127,09 15 20 0,015 

172,14>155,12 15 10 

MDMA 2,3 – 2,9 194,12>133,07 20 20  

194,12>135,04 20 20 

194,12>163,08 20 15 

13C6MDMA 2,3 – 2,9 200,14>139,09 20 20 0,02 

200,14>169,10 20 15 

PMMA 2,4 – 3,1 180,14>121,07 20 20 0,01 
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180,14>149,10 20 10 

13C6PMMA 2,4 – 3,1 186,16>127,09 20 20 0,01 

186,16>155,12 20 10 

Metanfetamina 2,6 – 3,1 150,13>91,05 20 15 0,02 

150,13>119,09 20 10 

13C6metanfetamina 2,6 – 3,1 156,15>97,07 20 15 0,02 

156,15>125,11 20 10 

Mefedrona 2,6 – 3,2 178,12>119,09 20 20 0,015 

178,12>145,09 20 20 

178,12>160,11 20 10 

2C-B  2,8 – 3,3 260,03>134,00 15 25 0,015 

260,03>243,00 15 15 

13C62C-B  2,8 – 3,3 266,05>249,02 15 15 0,015 

13C6
2622C-B 2,8 – 3,3 268,05>251,02 20 15 0,015 

mCPP 2,9 – 3,5 197,08>119,07 30 25 0,02 

197,08>154,04 30 20 

MDEA 3,0 – 3,5 208,13>133,07 20 20 0,02 

208,13>163,08 20 15 

13C6MDEA 3,0 – 3,5 214,15>139,09 20 20 0,02 

214,15>169,10 20 15 

MDPV 3,7 – 5,0  276,16>126,13 35 25 0,05 

276,16>175,08 35 20 

276,16>205,09 35 15 
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2.7 Análise de opioides e cocaína 

 Os opioides e cocaína foram analisados seguindo a metodologia descrita por 

(Berg et al., 2009; Karinen et al., 2009). Este método foi utilizado para quantificar os 

seguintes compostos: morfina, morfina-3-glicuronídeo, morfina-6-glicuronídeo, 6-AM, 

codeína, etilmorfina, oxicodona, codeína-6-glicuronídeo, etilmorfina-6-glicuronídeo, 

benzoilecgonina e cocaína. 

2.7.1 Preparação da amostra 

 Em tubos de plástico de 5 mL foram adicionados 100 µL de amostra, 0,5 µM de 

padrão interno (morfina-d6, M-3-G-d6; 6-AM-d6; codeína-d6; oxicodona-d6; 

benzoilecgonina-d8; e cocaína-d3) e os tubos foram agitados. Foi adicionada 750 µL 

de solução de acetonitrila: metanol (85:15, v/v) gelada e em seguida os tubos foram 

novamente agitados por 1 min. As amostras foram centrifugadas por 2 min a 4500 rpm 

(3900 x g) numa temperatura de 4ºC e o sobrenadante transferido para placa de filtros 

Captiva 96. As amostras passaram pela placa utilizando vácuo e o extrato foi seco em 

fluxo de nitrogênio por aproximadamente 12 min. O resíduo (200-300 µL) foi 

transferido para o frasco de injeção e 2 µL da amostra foi injetado utilizando loop 

parcial de 10 µL. Os limites de quantificação estão apresentados na Tabela 22. 

Tabela 22 - Limite de quantificação para análise de opioides e cocaína por LC-MS/MS. 

Analito Limite de quantificação (µMol/mL) 

6-Acetilmorfina 0,03 

Morfina 0,03 

Morfina-3-glicuronídeo 0,05 

Morfina-6-glicuronídeo 0,05 

Codeína 0,03 

Etilmorfina 0,10 

Oxicodona 0,05 

Benzoilecgonina 0,20 

Cocaína 0,05 

Codeína-6-glicuronídeo 0,20 

Etilmorfina-6-glicuronídeo 0,20 
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2.7.2 Análise cromatográfica 

 A cromatografia líquida foi realizada no módulo Acquity UPLC (Waters Corp., 

Milford, MA, USA). A Acquity UPLC BEH C18 (2,1 mm x 50 mm, 1,7 µm) foi utilizada 

como coluna, acoplada a pré-coluna Acquity UPLC BEH C18 Vanguard (2,1 mm x 5 

mm, 1,7 µm), ambas da Waters (Wexford, Irlanda), mantidas a 60ºC. Tampão formato 

de amônio 5 mM (pH 10,2) foi utilizado como fase móvel A e metanol como fase móvel 

B em um fluxo constante de 0,4 mL/min, conforme gradiente mostrado na tabela 23. 

O tempo total da corrida foi de 7 minutos. 

Tabela 23 - Tabela de gradiente de fase móvel utilizado na análise de opioides e 
cocaína por UPLC-MS/MS. 

Tempo (min) Fase móvel A (%) Fase móvel B (%) 

0,00 95,0 5,0 

0,15 95,0 5,0 

0,30 70,0 30,0 

2,70 50,0 50,0 

3,80 10,0 90,0 

4,70 10,0 90,0 

4,80 2,0 98,0 

6,30 2,0 98,0 

6,50 95,0 5,0 

 

 A solução de 5% de metanol em água Milli-Q foi utilizada como solvente de 

lavagem fraco e 90% de metanol em água Milli-Q como solvente de lavagem forte. A 

temperatura do amostrador automático foi mantida a 10ºC. 

 O espectrômetro de massas acoplado à fonte de ionização por electrospray 

(ESI) Xevo TQ tandem (Waters. Milford, USA) foi utilizado em todas as análises. A 

detecção por ESI-MS/MS foi realizada utilizando o método de monitoramento de 

múltiplas reações (MRM) com ionização positiva. As transições monitoradas estão 

apresentadas na Tabela 24, em negrito estão as transições utilizadas para 

quantificação. Os compostos foram identificados comparando os tempos de retenção 

das transições das amostras com os valores correspondentes dos controles de 

qualidade.  
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Tabela 24 - Lista de transições, voltagem do cone, energia de colisão e dwell time 
para análise de anfetamina por LC-MS/MS. 

Analito Tempo 
(min) 

Transições 
MRM (m/z) 
(ES+) 

Voltagem 
do cone (V) 

Energia de 
colisão 
(eV) 

Dwell 
time 
(s) 

Morfina-3,6-
glicuronídeo 

0,5-1,5 462,18>268,13 45 25 0,02 
 462,18>286,14 45 25  

Morfina-3,6-
glicuronídeo-d6 

0,5-1,5  465,19>271,15 45 25 
0,02 

 465,19>289,16 45 25  
Benzoilecgonina 0,8-1,8  290,14>150,09 25 25 0,02 

 290,14>168,10 25 20  
Benzoilecgonina-d8 0,8-1,8  298,19>153,11 25 25 

0,02 
 298,19>171,12 25 20  

Morfina 1,1-2,1 286,14>185,10 40 25 0,02 
 286,14>201,06 40 25  
 286,14>209,06 40 25  

Morfina-d6 1,1-2,1 292,18>201,06 40 25 
0,02 

 292,18>209,06 40 25  
Codeína-6-
glicuronídeo 

1,1-2,1 476,19>282,15 50 30 0,02 
 476,19>300,16 50 30  

Etilmorfina-6- 
glicuronídeo 

1,6-2,6 490,21>296,17 50 30 0,02 
 490,21>315,18 50 30  

6-AM 1,8-2,75 328,15>193,07 40 30 0,02 
 328,15>211,08 40 25  
 328,15>268,13 40 25  

6-AM-d6 1,8-2,75 334,19>211,08 40 25 
0,02 

 334,19>217,15 40 25  
Codeína 2,1-3,1 300,16>199,08 40 30 0,02 

 300,16>215,07 40 25  
 300,16>225,09 40 25  

Codeína-d6 2,1-3,1 306,20>218,09 40 25 
0,02 

 306,20>228,11 40 25  
Oxicodona 2,5-3,5 316,15>241,09 25 30 0,02 

316,15>298,14 25 20  
Oxicodona-d6 2,5-3,5 322,19>247,12 25 30 

0,02 
 322,19>304,18 25 20  

Etilmorfina 2,75-3,7 314,18>229,20 40 25 0,02 
 314,18>257,12 40 25  

Cocaína 3,1-4,3 304,15>150,09 30 25 0,02 
 304,15>182,12 30 20  

Cocaína -d3 3,1-4,3 307,17>153,11 30 25 
0,02 

 307,17>185,14 30 20  
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2.8 Análise de canabinoides 

 A análise de canabinoides, realizada por GC-MS conforme descrito por 

(Christophersen, 1986), foi utilizada para quantificar THC e canabidiol (CBD).  

2.8.1 Preparação da amostra 

 Em tubos de vidro silanizados de 15 mL foram adicionados 0,5 mL da amostra, 

0,09 µM padrão interno (THC-D3) e 2 mL de hexano. Os tubos foram agitados em 

mesa agitadora por 10 min e, após centrifugação (10 min, 2500 rpm, 6ºC), a fase 

orgânica foi transferida para tubos de vidro de 5 mL. O extrato foi evaporado até 

completa secura em fluxo de nitrogênio por aproximadamente 8 min e os tubos 

reconstituídos com 40µL de BSTFA: Acetonitrila (1:2, v/v). Os tubos foram tampados, 

agitados e colocados em banho seco a 60ºC por 40 minutos para derivatização. A 

mistura foi evaporada em fluxo de nitrogênio, o resíduo dissolvido em 35 µL de acetato 

de butila e transferido para os frascos de injeção. O limite de quantificação é de 0,002 

µMol para os dois compostos. 

2.8.2 Análise cromatográfica 

 A análise cromatográfica foi realizada por GC-MS utilizando o cromatógrafo 

gasoso 7890A acoplado com espectrômetro de massas 5975C Agilent Technologies 

e amostrador automático HP 7673 (Hewlett Packard, USA). 

O injetor estava a 250ºC e 2 µL da amostra foi injetado em modo splitless. A 

separação foi alcançada na coluna CP-Sil 5 CB low bleed (12,5 m; 0,255 mm i.d; 0,4 

µm) da Varian com fluxo de hélio de 0,8 mL/min. O forno estava ajustado para iniciar 

em 120ºC por 1 min e aumentar até 320ºC em uma taxa de 30ºC/min, permanecendo 

nessa temperatura por 3 min. Tempo total da corrida de 10,667 min. 

 A interface do GC-MS estava ajustada para trabalhar a uma temperatura de 

280ºC, o quadrupolo em 150ºC e a fonte do MS em 230ºC. As amostras foram 

adquiridas no método SIM. Os íons monitorados foram os seguintes: THC (386, 

371,303), CBD (390, 337, 301) e THC-D3 (389, 374). 

2.9 Análise de medicamentos 

 Para análise dos medicamentos foram incluídos os seguintes compostos: 

amitriptilina e seu metabólito nortriptilina, trimipramina, miaserina, mirtazapina, 

citalopram, paroxetina, sertralina, venlafaxina, levomepromazina, quetiapina, 
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cetobemidona, tramadol, alimemazina e metoprolol. As análise foram realizadas de 

acordo com o método descrito por (Amundsen et al., 2013). 

2.9.1 Preparação da amostra 

 Em tubos de plástico de 5 mL foram adicionados 100 µL da amostra, 50 µL de 

água Milli-Q, 50 µL da solução de padrão interno (citalopram-d6, miaserina-d3, 

nortriptilina-d3, amitriptilina-d3, setralina-d3, trimipramina-d3), 75 µL de tampão borato 

saturado (pH 11,0) e 1,2 mL de uma solução de acetato de etila: heptano (80:20, v/v). 

Os tubos foram colocados no vórtex por 1 min e posteriormente na mesa agitadora 

por 10 min e centrifugados a 4500 rpm por 10 min a 4ºC. 750 µL da fase orgânica foi 

transferida para tubos de vidro de 5 mL e submetidos à completa evaporação do 

solvente em fluxo de nitrogênio. O resíduo foi reconstituído com 900 µL de uma 

solução 25:75 de acetonitrila: tampão de acetato de amônio 5 mM (pH 5,0) e 300 µL 

transferidos para o frasco de injeção. Os limites de quantificação estão apresentados 

na Tabela 25. 

Tabela 25 - Limite de quantificação da análise de medicamentos por LC-MS/MS. 

Analito Limite de quantificação (µMol/mL) 

Cetobemidona 0,05 

Metoprolol 0,50 

Mirtazapina 0,05 

Quetiapina 0,10 

Tramadol 0,20 

Paroxetina 0,05 

Citalopram 0,10 

Venlafaxina 0,20 

Mianserina 0,10 

Nortriptilina 0,10 

Amitriptilina 0,20 

Sertralina 0,05 

Levomepromazina 0,10 

Alimemazina 0,05 

Trimipramina 0,10 
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2.9.2 Análise cromatográfica 

 Para separação dos compostos foi utilizado o módulo Acquity UPLC (Waters 

Corp., Milford, MA, USA). A Acquity UPLC BEH C18 (2,1 mm x 100 mm, 1,7 µm) foi 

utilizada como coluna, acoplada a pré -coluna Acquity UPLC BEH C18 Vanguard (2,1 

mm x 5 mm, 1,7 µm), ambas da Waters (Wexford, Irlanda). Tampão formato de amônio 

5 mM (pH 10,2) foi utilizado como fase móvel A e acetonitrila como fase móvel B em 

um fluxo de 0,5 mL/min conforme gradiente mostrado na Tabela 26. 

 A temperatura da coluna foi mantida a 65ºC e 3 µL da amostra foi injetado 

utilizando loop parcial. A solução de acetonitrila: água Milli-Q (10:90, v/v) foi utilizada 

como solvente de lavagem fraco e acetonitrila: metanol: propanol: água (25:25:25:25, 

v/v) como solvente de lavagem forte. A temperatura do amostrador automático foi 

mantida a 10ºC. O ciclo total do método foi de 8 min. 

Tabela 26 - Tabela de gradiente de fase móvel utilizado na análise de medicamentos 
por UPLC-MS/MS. 

Tempo (min) Fase móvel A (%) Fase móvel B (%) 

0,00 90 10 

0,51 60 40 

3,50 27 63 

5,50 10 90 

5,51 2 98 

7,00 90 10 

8,00 90 10 

 

O Xevo TQ tandem espectrômetro de massas acoplado à fonte de ionização 

por electrospray (ESI) fornecido pela Waters (Milford, USA) foi utilizado em todas as 

análises. A detecção por ESI-MS/MS foi realizada utilizando o método de 

monitoramento de múltiplas reações (MRM) com ionização positiva. Para todos os 

compostos foram monitoradas duas transições e para os padrões internos uma, 

conforme mostrado na Tabela 27. Os compostos foram identificados comparando os 

tempos de retenção das transições das amostras com os valores correspondentes dos 

controles de qualidade. 
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 Tabela 27 - Transições MRM, tempo de retenção e padrão interno dos 

medicamentos analisado por UPLC-MS/MS.  

Analito Tempo 
(min) 

Transições 
MRM (m/z) 

Voltagem 
do cone 
(V) 

Energia 
de colisão 
(eV) 

Dwell 
time (s) 

Cetobemidona 1,00 - 2,00 248,1> 230,1 36 20 0,047 

 248,2> 190,2 32  

Metoprolol 1,00 - 2,00 268,1> 133,0 32 26 0,047 

 268,1> 191,0 18  

Mirtazapina 2,00 - 2,45 266,2> 209,0 26 20 0,047 

 266,2> 195,1 24  

Quetiapina 2,00 - 2,45 

384,0> 221,0 

36 36 0,047 

 

384,0> 253,0 

22  

Citalopram-d6 2,45 - 3,10 331,1> 262,0 34 20 0,017 

Citalopram 2,45 - 3,10 325,1> 262,0 34 20 0,017 

 325,1> 234,0 30  

Venlafaxina 2,45 - 3,10 278,2> 260,0 34 12 0,017 

 278,2> 121,0 26  

Paroxetina 2,45 - 3,10 

330,2 > 192,2 

36 20 0,017 

 

330,2 > 151,0 

22  

Tramadol 2,45 - 3,10 264,2> 58,0 20 14 0,017 

 264,2> 246,2 12  

Miaserina-d3 3,10 - 3,50 268,2>208,2 36 20 0,03 
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Miaserina 3,10 - 3,50 265,2> 208,2 36 20 0,03 

 265,2> 70,1 20  

Nortriptilina-d3 3,10 - 3,50 267,1> 233,0 26 14 0,03 

Nortriptilina 3,10 - 3,50 264,1> 233,0 26 14 0,03 

 264,1> 191,0 22  

Alimemazina 3,90 - 4,25 299,2> 180,0 30 40 0,017 

 299,2> 212,1 22  

Amitriptilina-d3 3,90 - 4,25 281,1> 233,0 36 16 0,017 

Amitriptilina 3,90 - 4,25 278,1> 233,0 36 16 0,017 

 278,1> 117,0 24  

Levomepromazina 3,90 - 4,25 329,1> 242,0 40 58 0,017 

 329,1> 166,9 24  

Sertralina-d3 3,90 - 4,25 309,2> 275,0 18 12 0,017 

Sertralina 3,90 - 4,25 306,2> 275,0 18 26  

 306,2> 159,0 12 0,017 

Trimipramina-d3 4,25 - 4,50 298,2> 208,0 30 26 0,063 

Trimipramina 4,25 - 4,50 295,2> 193,0 30 42 0,063 

 295,2> 208,0 26  

 

 

2.9 .3 Validação Parcial 

 Para avaliar a performance do método em HV foi realizada a validação parcial 

do método, utilizando dois controles de qualidade, conforme a Tabela 28. 
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Tabela 28 - Concentrações dos controles de qualidade para análise de medicamentos 

por UPLC-MS/MS. 

Analito CQ baixo (µMol/mL) CQ alto (µMol/mL) 

Cetobemidona 0,05 3,00 

Metoprolol 0,40 24,00 

Mirtazapina 0,05 3,00 

Quetiapina 0,10 6,00 

Tramadol 0,20 12,00 

Paroxetina 0,05 3,00 

Citalopram 0,10 6,00 

Venlafaxina 0,20 12,00 

Mianserina 0,10 6,00 

Nortriptilina 0,10 6,00 

Amitriptilina 0,20 12,00 

Sertralina 0,05 3,00 

Levomepromazina 0,10 6,00 

Alimemazina 0,05 3,00 

Trimipramina 0,10 6,00 

 

 A precisão e exatidão foram determinadas analisando amostras em replicatas 

fortificadas com todos os analitos nas concentrações do CQ baixo e CQ alto. A 

precisão inter-ensaio foi realizada em três dias diferentes (ntotal = 15). Precisão intra-

ensaio foi calculada pela determinação de dez replicatas de um mesmo lote. Os dados 

foram avaliados calculando o desvio padrão relativo (DPR). A exatidão foi definida 

comparando as concentrações obtidas nas quinze corridas com o valor teórico, e 

expressas como porcentagem da concentração teórica. 

 A recuperação foi avaliada em cinco replicatas nos dois níveis de concentração. 

O cálculo foi realizado comparando a concentração obtida quando os compostos 

foram adicionados antes e depois da extração, mas antes da evaporação. 

 O efeito de matriz (ME) foi testado usando amostras brancas de cinco autopsias 

diferentes. Foram preparados dois lotes, o lote A era composto de cinco extratos de 

amostras brancas nos quais os analitos foram adicionados depois da extração. O lote 
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B consistia em cinco replicatas da solução de reconstituição fortificadas com os 

compostos de interesse. O padrão interno foi adicionado antes da evaporação. 

 O efeito matriz foi calculado dividindo as concentrações obtidas das amostras 

fortificadas após a extração (A) com as obtidas na solução de reconstituição (B): ME 

= (A/B) x 100%. Valores acima de 100% indicam aumento do sinal analítico e valores 

menores que 100% supressão do íon. O efeito matriz é aceitável entre 75 e 125%,  

quando utilizado o padrão interno deuterado. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Validação parcial do método para quantificação de medicamentos 

3.1.1 Efeito matriz 

 A matriz biológica pode conter substâncias exógenas ou endógenas, como 

proteínas, lipídios, carboidratos e sais. Esses compostos podem influenciar o 

processo de ionização, o que é chamado de efeito matriz. 

 O efeito matriz pode tanto aumentar quanto suprimir a resposta no 

espectrômetro de massas. A diminuição da resposta é devido à competição entre os 

componentes da matriz e o analito na ionização por electrospray. O que resulta em 

um menor grau de ionização e menor resposta.  

 O uso de padrão interno deuterado pode corrigir o efeito matriz. Isto porque a 

mudança na resposta afeta tanto o analito quanto o seu análogo deuterado 

virtualmente do mesmo jeito.  

 O efeito matriz foi menor que 20% para todas as drogas, exceto sertralina, 

levomepromazina, e alimemazina, as quais demonstraram aumento do sinal analítico, 

como mostrado na Tabela 29. O aumento na ionização ocorreu tanto no sangue 

periférico quanto no HV, mostrando que não houve diferença entre essas matrizes.

  

Tabela 29 - Valores de efeito matriz (%) obtidos no sangue periférico e no humor vítreo 

na análise de medicamentos por LC-MS/MS.  

Analito 

Sangue periférico Humor vítreo 

CQ Baixo CQ Alto CQ Baixo CQ Alto 

Cetobemidona 88,5 96,1 89,9 121,6 

Metoprolol 83,4 103,5 83,9 138,1 

Mirtazapina 100,1 102,7 105,0 112,3 

Quetiapina 103,9 100,0 107,7 104,6 

Tramadol 94,7 101,3 97,0 119,9 

Paroxetina 109,6 95,8 114,9 87,1 

Citalopram 97,3 101,5 100,7 101,4 

Venlafaxina 94,0 104,4 93,3 120,5 
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Mianserina 105,7 104,2 108,7 106,9 

Nortriptilina 110,9 87,7 116,6 92,2 

Amitriptilina 114,0 102,5 118,8 106,1 

Sertralina 149,5 107,2 146,3 105,3 

Levomepromazina 200,8 91,4 265,5 94,5 

Alimemazina 160,1 91,0 206,7 90,5 

Trimipramina 116,4 101,6 118,8 103,1 

 

3.1.2 Recuperação 

 A tabela 30 mostra os resultados obtidos para o parâmetro de recuperação. A 

maioria dos resultados de recuperação variou entre 50 e 70%, com resultados 

similares nas duas matrizes. Estes valores são considerados aceitáveis, 

principalmente considerando que a extração é líquido-líquido, já que os valores de 

precisão e exatidão estão conforme as recomendações internacionais para validação 

de métodos (± 15%). 

 Tabela 30 - Resultados de recuperação (%) obtidos no sangue periférico e 

humor vítreo na análise de medicamentos por LC-MS/MS. 

Analito Sangue periférico Humor vítreo 

 CQ Baixo CQ Alto CQ Baixo CQ Alto 

Cetobemidona 60 69 56 96 

Metoprolol 59 75 57 104 

Mirtazapina 54 65 57 64 

Quetiapina 48 65 49 62 

Tramadol 59 69 59 84 

Paroxetina 53 63 58 55 

Citalopram 58 63 57 63 

Venlafaxina 60 65 59 77 

Mianserina 53 67 55 67 

Nortriptilina 52 62 54 62 

Amitriptilina 51 66 54 66 

Sertralina 45 58 52 59 

Levomepromazina 57 73 49 73 
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Alimemazina 61 72 52 72 

Trimipramina 48 67 53 67 

 

3.1.3 Precisão e exatidão 

 As Tabelas 31, 32 e 33 apresentam os resultados de precisão intra e inter-

ensaio e exatidão. Os valores de precisão e exatidão obtidos estão de acordo com os 

guias de validação internacionais. 

Tabela 31 - Valores de precisão intra-ensaio (%) calculada para amostras de sangue 
periférico e humor vítreo. 

Analito 

 

Sangue periférico Humor Vítreo 

CQ Baixo CQ Alto CQ Baixo CQ Alto 

Cetobemidona 6,1 2,9 3,7 4,1 

Metoprolol 6,2 5,2 6,1 8,7 

Mirtazapina 4,8 6,9 4,3 5,5 

Quetiapina 3,1 3,6 2,8 4,9 

Tramadol 3,9 3,5 2,3 4,1 

Paroxetina 7,2 6,7 5,3 5,5 

Citalopram 3,9 1,9 3,6 3,3 

Venlafaxina 4,3 4,9 2,9 5,2 

Mianserina 2,6 2,9 2,0 2,0 

Nortriptilina 2,1 2,0 2,3 2,3 

Amitriptilina 3,4 3,0 2,2 2,0 

Sertralina 2,9 1,5 6,1 3,6 

Levomepromazina 14,2 11,8 9,8 3,7 

Alimemazina 15,4 13,8 7,8 6,3 

Trimipramina 2,5 2,8 2,1 4,5 
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Tabela 32 - Resultados de precisão inter-ensaio (%) calculada para amostras de 
sangue periférico e humor vítreo. 

Analito 

 

Sangue periférico Humor vítreo 

CQ Baixo CQ Alto CQ Baixo CQ Alto 

Cetobemidona 6,5 10,3 5,6 8,5 

Metoprolol 10,5 10,0 10,0 6,8 

Mirtazapina 5,4 9,9 11,9 4,1 

Quetiapina 3,1 8,3 10,9 3,6 

Tramadol 8,4 8,7 3,7 3,5 

Paroxetina 8,6 7,5 4,3 8,3 

Citalopram 9,2 8,4 3,4 2,6 

Venlafaxina 9,8 9,2 4,2 3,4 

Mianserina 3,6 8,1 4,2 2,1 

Nortriptilina 5,7 7,1 5,4 2,4 

Amitriptilina 4,1 8,6 4,2 1,7 

Sertralina 3,1 8,4 3,0 4,2 

Levomepromazina 16,8 9,3 5,9 6,1 

Alimemazina 13,0 8,0 7,5 5,6 

Trimipramina 5,2 7,0 3,6 3,4 

 

Tabela 33 - Valores de exatidão (% do valor teórico) calculada para amostras de 
sangue periférico e humor vítreo. 

Analito 
Sangue periférico Humor vítreo 

CQ Baixo CQ Alto CQ Baixo CQ Alto 

Cetobemidona 104 96 93 104 

Metoprolol 89 70 81 74 

Mirtazapina 107 105 112 97 

Quetiapina 104 103 103 99 

Tramadol 114 97 111 95 

Paroxetina 125 118 129 110 

Citalopram 105 81 105 80 

Venlafaxina 111 83 110 83 

Mianserina 99 94 104 91 

Nortriptilina 100 90 104 87 
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Amitriptilina 91 86 93 83 

Sertralina 111 107 115 102 

Levomepromazina 91 120 112 110 

Alimemazina 96 94 115 90 

Trimipramina 98 89 101 83 

 

3.2 Amostras de necropsia 

 Foram coletadas 50 amostras durante a necropsia, destas, 33 amostras foram 

positivas para algum dos analitos pesquisados. Em 17 casos houve a detecção de 

mais de uma das classes de drogas estudadas, conforme pode ser observado na 

Tabela 34.  

Tabela 34 -  Casos envolvendo as classes de drogas estudadas 

Caso Classe de drogas  Caso Classe de drogas 

1 Opioides, medicamentos  18 Opioides 

2 Opioides, medicamentos  19 Opioides, medicamentos 

3 Anfetaminas, opioides  20 Anfetaminas 

4 Anfetaminas, canabinoides  21 Opioides, canabinoides 

5 Anfetaminas  22 Opioides, medicamentos 

6 Opioides  23 Anfetaminas, opioides 

7 Canabinoides  24 
Anfetaminas, opioides, 

canabinoides 

8 Canabinoides  25 Medicamentos 

9 Anfetaminas, opioides, canabinoides  26 Medicamentos 

10 Medicamentos  27 Opioides, medicamentos 

11 Canabinoides  28 Opioides 

12 
Anfetaminas, opioides, 

medicamentos 
 29 Medicamentos 

13 Medicamentos  30 Anfetaminas, medicamentos 

14 Opioides  31 Anfetaminas, medicamentos 

15 Opioides, canabinoides  32 Medicamentos 

16 Opioides  33 Medicamentos 

17 
Anfetaminas, opioides, 

medicamentos 
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3.2.1 Anfetaminas 

 Onze amostras foram positivas para anfetaminas. Em dez casos foi detectada 

a anfetamina, destes, nove também foram positivos para metanfetamina. No caso 24 

foi detectado no sangue o mCPP, uma droga sintética. Entretanto a análise não foi 

realizada no HV pelo volume insuficiente de amostra. As concentrações de cada 

matriz estão apresentadas na Tabela 35.  

 A média das concentrações de anfetamina e metanfetamina encontradas no 

sangue periférico foi menor do que no HV. Porém, o coeficiente de correlação de 

Pearson foi maior do que 0,99 para as duas substâncias. (Holmgren et al., 2004) 

também encontraram concentrações de anfetamina maiores no HV do que no sangue, 

apesar desta diferença não ter sido significativa. 

 Em um estudo de redistribuição do MDMA em ratos, foi determinado um modelo 

farmacocinético bicompartimental. O equilíbrio entre o plasma e o HV foi obtido entre 

30 e 120 minutos. A relação entre concentração no HV e no plasma em 30 minutos foi 

menor que 1. Já em 120 e 240 minutos esta relação foi maior que 1. Indicando uma 

pequena acumulação de MDMA no compartimento do HV após o equilíbrio. Ao 

analisar as concentrações antemortem e postmortem de MDMA no HV estes valores 

ficaram estáveis. Indicando que o HV pode ser representativo para valores 

antemortem (De Letter et al., 2000) 

Tabela 35 - Concentrações (µMol/mL) de anfetamina e metanfetamina obtidas em 

amostras de sangue periférico e humor vítreo. 

Caso 

ANFETAMINA  METANFETAMINA 

Sangue  

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor  

Vítreo 

3 0,69 1,15  2,05 3,51 

4 0,38 0,45  1,14 1,83 

5 6,27 9,50  ND ND 

9 Positivo Positivo  Positivo 0,28 

12 1,81 2,59  7,78 11,21 

17 Positivo ND  0,49 Positivo 

20 ND Positivo  0,14 0,50 
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23 0,06 0,10  0,16 0,31 

30 2,11 2,92  21,27 32,39 

31 0,32 0,48  0,23 0,35 

N 7 7  8 8 

Média 1,663 2,456  4,158 6,298 

Desvio Padrão 2,176 3,292  7,373 11,17 

Intervalo 0,06 - 6,27 0,10 - 9,50 

 

0,14 - 21,27 

0,28 - 

32,39 

Razão HV/ Sangue periférico 1,477   1,515 

Coeficiente de correlação de 

Pearson 0,9992 

 

 0,9997 

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

 

Figura 28 - Análise de regressão linear da concentração de anfetamina (A) e 
metanfetamina (B) no humor vítreo e sangue periférico. 

 

3.2.2 Opioides e cocaína 

           Os opioides foram as substâncias mais analisadas neste trabalho, 18 amostras 

foram positivas para pelo menos um opioide. As Tabelas 37 a 41 resumem os 

resultados obtidos. 

          Na amostra 22 foi detectado etilmorfina e etilmorfina-6-glicuronídeo nas duas 

matrizes, contudo as concentrações foram menores do que o limite de quantificação. 

Em três casos houve o consumo e detecção de oxicodona. Em somente uma amostra 

(amostra 24) foi possível detectar cocaína e benzoilecgonina. 

           A relação codeína/morfina (COD/MOR) menor que 1 indica o consumo de 

heroína, por outro lado, quando a relação é maior que 1, há o indício de consumo de 
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codeína (Lin et al., 1997). A Tabela 36 mostra as relações entre as concentrações de 

codeína e morfina para todos os casos quantificados para as duas substâncias.  

Tabela 36 - Relação entre as concentrações (µMol/mL) de codeína e morfina para 

determinação do uso de heroína. 

Caso COD/MOR Sangue periférico COD/MOR Humor vítreo 6-AM (HV) 

3 0,11 (<1) 0,33 (<1) 0,06 

9 0,07 (<1) 0,15 (<1) 0,18 

13 0,09 (<1) 0,54 (<1) 0,13 

17 0,50 (<1) 1,88 (HV >1) ND 

18 ND 0,35 (<1) 0,01 

21 ND 0,26 (<1) 0,02 

22 11,10 (>1) 27,31 (>1) ND 

23 0,09 (<1) 0,29 (<1) 0,15 

24 0,06 (<1) NR NR 

COD/MOR: relação entre a concentração de codeína e morfina; 6-AM (HV): 

concentração de 6-acetilmorfina no humor vítreo; ND: não detectado; NR: não 

realizado. 

Na maioria dos casos COD/MOR foi menor que 1, indicando o uso de heroína. 

Nesses casos também houve a detecção de 6-AM no HV, desta forma não há dúvida 

sobre o consumo de heroína. No caso 22, a relação COD/MOR foi maior que 1 no 

sangue e no humor vítreo e 6-AM não foi identificado, podendo afirmar que houve 

consumo de codeína.  

No caso 17 a relação COD/MOR só foi maior que 1 no HV foi e não houve 

detecção de 6-AM. Analisando somente a concentração no sangue, este caso seria 

determinado como uso de heroína. Porém os resultados obtidos no humor vítreo 

mostram um resultado diferente, no qual não foi detectado 6-AM. Mostrando a 

importância do HV para análise toxicológica forense.  
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Tabela 37 - Concentrações (µMol/mL) de morfina e 6-acetilmorfina obtidas no sangue 

periférico e humor vítreo. 

 MORFINA  6-ACETILMORFINA 

Caso 
Sangue 

Periférico 

Humor Vítreo  Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

1 0,080 0,110  ND Positivo 

2 0,031 0,064  ND Positivo 

3 0,420 0,320  Positivo 0,063 

6 0,460 0,155    

9 0,870 0,240  Positivo 0,176 

12 0,235 0,205    

13 0,738 0,129  0,027 0,129 

15 3,673 0,626    

17 0,321 0,164    

18 0,071 0,040  0,001 0,010 

21 0,034 0,107  ND 0,016 

22 0,157 0,186    

23 0,873 0,361  ND 0,153 

24 1,650 NR  0,076 NR 

N 14 13  3 6 

Média 0,6866 0,2082  0,03467 0,09117 

Desvio 

Padrão 0,9712 0,1560 

 

0,03808 0,07139 

Mínimo 

0,031 - 

3,673 0,040 - 0,626 

 

0,001 - 0,076 

0,010 - 

0,176 

Razão HV/ Sangue 

periférico 0,303 

 

 2,630 

Coeficiente de 

correlação de Pearson 0,8897 

 

  

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

 



120 
Capítulo VI. Comparação das concentrações de drogas de abuso e medicamentos no humor 
vítreo e sangue periférico. 
 

 

 

Figura 29 - Análise de regressão linear da concentração de morfina (A) e codeína (B) 

no humor vítreo e sangue periférico. 

Tabela 38 – Concentrações (µMol/mL) de morfina-3-glicuronídeo e morfina-6-

glicuronídeo obtidas no sangue periférico e humor vítreo. 

Caso 

MORFINA-3-GLICURONÍDEO  MORFINA-6-

GLICURONÍDEO 

Sangue Periférico Humor Vítreo  Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

1 0,186 0,114  Positivo Positivo 

2 0,053 Positivo  ND ND 

3 0,428 0,727  0,090 0,150 

6 0,141 0,293  Positivo 0,057 

9 0,099 Positivo  Positivo ND 

12 2,016 1,560  0,431 0,339 

13 0,350 0,320  Positivo Positivo 

15 12,410 3,931  6,319 0,701 

17 0,616 0,305  0,055 0,051 

18 0,259 Positivo  0,058 0,006 

21 0,079 0,144  Positivo Positivo 

22 0,310 0,178  0,086 0,051 

23 0,406 0,300  Positivo Positivo 

24 2,717 NR  0,448 NR 

N 
14 10  7 7 

Média 
1,434 0,7872  1,070 0,194 
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Desvio Padrão 
3,255 1,186  2,321 0,250 

Intervalo 
0,053 - 12,410 0,114 - 3,931 

 

0,055 - 6,319 

0,006 - 

0,701 

Razão HV/ Sangue periférico 0,549  
 

0,181 

Coeficiente de correlação de Pearson 0,9713  
 

0,9160 

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

 

 

Figura 30 - Análise de regressão linear da concentração de morfina-3-glicuronídeo (A) 

e morfina-6-glicuronídeo (B) no humor vítreo e sangue periférico.  

 

Tabela 39 - Concentrações (µMol/mL) de codeína e codeína-6-glicuronídeo obtidas 

no sangue periférico e humor vítreo. 

 
CODEÍNA    CODEÍNA-6-

GLICURONÍDEO 

Caso 
Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

1 ND Positivo  Positivo Positivo 

2 ND Positivo  Positivo Positivo 

3 0,046 0,104  Positivo Positivo 

9 0,060 0,036  Positivo ND 

12    Positivo Positivo 
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13 0,066 0,070    

15 ND Positivo    

17 0,159 0,308  Positivo Positivo 

18 ND 0,014  Positivo Positivo 

19 0,643 0,580  Positivo Positivo 

21 ND 0,028    

22 1,743 5,079  1,722 1,195 

23 0,079 0,103    

24 0,106 NR  Positivo NR 

N 
8 9  

  

Média 
0,3628 0,7024  

  

Desvio 

Padrão 
0,5918 1,651 

 

  

Intervalo 

0,046 - 

1,743 

0,014 - 

5,079 

 

  

Razão HV/ Sangue 

periférico 1,936 

 

  

Coeficiente de 

correlação de Pearson 0,9694 

 

  

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

Tabela 40 – Concentração (µMol/mL) de oxicodona no sangue periférico e humor 

vítreo. 

Caso 
Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

16 0,695 0,865 

27 0,056 0,419 

28 0,131 0,087 

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 
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                  As concentrações de morfina no HV foram menores do que no sangue 

periférico, enquanto as concentrações de codeína foram maiores. Provavelmente, a 

concentração de codeína no HV é maior pela falta de enzimas que metabolizam 

codeína em morfina. Em ambos os compostos, houve boa correlação entre HV e 

sangue (rmorfina = 0,8897, rcodeína = 0,96). 

 Antonides, Kiely e Marinetti (2007) relatam a análise de oxicodona, morfina, 

codeína, 6-AM e hidrocodona no HV; e tentam fazer uma correlação com as 

concentrações no sangue. As concentrações de oxicodona, hidrocodona e 6-AM 

foram maiores no HV e as concentrações de morfina e codeína variaram bastante. As 

concentrações maiores no HV podem sugerir que a janela de detecção para esses 

compostos seja maior nesta matriz. 

 A concentração no HV depende do tempo entre a ingestão da substância e a 

morte. As concentrações tendem a serem menores do que no sangue se não tiver 

ocorrido o equilíbrio. O tempo para atingir o equilíbrio depende principalmente da 

ligação com proteínas, a lipofilicidade e hidrofilicidade do composto (Scott e Oliver, 

2001; Holmgren et al., 2004).  

 

3.2.2.8 Cocaína e benzoilecognina 

 A concentração de cocaína costuma ser foi maior no HV do que no sangue. Por 

outro lado, a concentração de benzoilecgonina costuma ser maior no sangue 

(Antonides, Kiely e Marinetti, 2007). 

A análise de regressão linear realizada por Mackey-Bojack, Kloss e Apple 

(2000) mostrou uma relação linear entre a cocaína (r = 0,854) e benzoilecgonina (r = 

0,763) no sangue e no HV, esta correlação foi pequena para o cocaetileno ( r = 0,433). 

Devido ao pequeno número de casos de cocaína neste trabalho não foi possível fazer 

qualquer relação. 

Em 20 casos, as concentrações de cocaína foram analisadas em sangue, bile 

e HV por radioimunoensaio. Houve uma boa correlação entre sangue e HV (r = 0,71). 

A razão entre as concentrações foi de 1,03 (Fernández et al., 2006).  (Duer, Spitz e 

Mcfarland, 2006; Fernández et al., 2006) também encontraram uma forte correlação 

entre o sangue periférico e HV (r = 0,9387), e sangue cardíaco e HV (r = 0,8825), 
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apesar de menor. Esta alta correlação pode indicar que a cocaína e seus metabólitos 

são distribuídos rapidamente entre o sangue periférico, sangue cardíaco e HV. Em 8 

minutos após a administração ou 3 minutos após a morte, as concentrações de 

cocaína no HV e sangue periférico foram comparáveis em estudos com porcos 

(Mckinney et al., 1995). 

Tabela 41 – Concentrações (µMol/mL) de benzoilecgonina e cocaína no caso 24. 

Analito 

Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

Benzoilecgonina 4,025 NR 

Cocaína 0,1311 NR 

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

 

3.2.3 Canabinoides 

 Oito amostras foram positivas para THC e CBD. Os resultados estão 

apresentados na tabela 42 

 Não foi detectado THC ou CBD no HV. Devido à alta polaridade e alta ligação 

às proteínas plasmáticas esses compostos não são difundidos para o HV. Resultados 

similares foram descritos por outros autores (Lin e Lin, 2005; Jenkins e Oblock, 2008; 

Peres et al., 2014).  

Tabela 42 - Concentrações (µMol/mL) de THC e CBD obtidas em amostras de sangue 

periférico e humor vítreo. 

Caso 

Δ9-tetrahidrocanabinol  Canabidiol 

Sangue Periférico Humor Vítreo  Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

4 Positivo ND  Positivo ND 

7 0,0426 ND  Positivo ND 

8 0,0026 ND  Positivo ND 

9 0,0240 ND  0,0090 ND 

11 0,0510 ND  0,0160 ND 

15 0,0204 ND  0,0041 ND 
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21 0,0304 ND  0,0100 ND 

24 0,0079 NR  0,0090 NR 

N 
7 0  5 0 

Média 
0,02556 __  0,00962 __ 

Desvio Padrão 
0,01746 __  0,00425 __ 

Intervalo 
0,0026 - 0,0510 __  0,0041 - 0,0160 __ 

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

 

3.2.4 Medicamentos 

 Miaserina foi detectada nas duas matrizes da amostra 25, porém a 

concentração foi abaixo do limite de quantificação. Não houve nenhum caso positivo 

de cetobemidona e paroxetina. No caso 29 foi detectado trimipramina no sangue 

periférico, porém não foi realizada análise de HV. 

 As concentrações de amitriptilina e nortriptilina no HV foram menores do que 

no sangue periférico, de forma que em alguns casos não foi possível sua detecção. O 

coeficiente de correlação entre as matrizes para as duas substâncias não pode ser 

calculado. 

No estudo de (Holmgren et al., 2004) as concentrações de tramadol foram 

maiores no HV do que no sangue, apesar desta diferença não ter sido significativa. 

Por outro lado, as concentrações de alimemazina, amitriptilina, nortriptilina, 

citalopram, cetobemidona, miaserina, mirtazapina e venlafaxina foram menores. 

Tabela 43 -  Concentrações (µMol/mL) de nortriptilina e amitriptilina obtidas no sangue 

periférico e humor vítreo. 

Caso 

NORTRIPTILINA  AMITRIPTILINA 

Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

1 Positivo ND  Positivo Positivo 

17 0,94 Positivo  0,57 ND 
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19 0,95 0,12  5,74 0,54 

27 0,46 Positivo  1,23 Positivo 

31 2,34 0,62  4,33 1,24 

N 
4 2  4 2 

Média 
1,173 0,370  2,968 0,890 

Desvio 

Padrão 
0,811 0,354 

 
2,470 0,495 

Intervalo 

0,460 - 

2,340 

0,120 - 

0,620 

 0,570 - 

5,740 

0,540 - 

1,240 

Razão HV/ Sangue 

periférico 
0,315 

 

 0,300 

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

 

Tabela 44 - Concentrações (µMol/mL) de metoprolol, tramadol e venlafaxina obtidas 

no sangue periférico e humor vítreo.  

Caso 

METOPROLOL  TRAMADOL  VENLAFAXINA 

Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

10 0,76 1,20     15,83 14,54 

13    6,73 6,18    

19       21,64 9,22 

25 9,26 Positivo       

26    5,86 4,63    

31    0,15 0,27    

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 
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Tabela 45 - Concentrações (µMol/mL) de mirtazapina, quetiapina e citalopram obtidas 

no sangue periférico e humor vítreo. 

Caso 

MIRTAZAPINA  QUETIAPINA  CITALOPRAM 

Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

2    0,25 Positivo    

19       1,89 0,78 

22 1,07 0,53  1,07 0,53    

27 0,58 0,15  0,58 0,15  0,83 0,61 

32       0,77 0,65 

Positivo: Abaixo do limite de quantificação; ND: Não detectado; NR: Não realizado. 

Tabela 46 - Concentrações (µMol/mL) de setralina, levomepromazina e alimemazina 

obtidas no sangue periférico e humor vítreo 

Caso 

SERTRALINA  LEVOMEPROMAZINA  ALIMEMAZINA 

Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

 Sangue 

Periférico 

Humor 

Vítreo 

2       0,65 0,05 

10       0,16 Positivo 

13 0,69 Positivo  0,41 Positivo    

14       Positivo ND 

30       0,11 Positivo 

33 5,19 0,07       
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 Pela primeira vez foi descrito um método de GC-MS que quantifica 

simultaneamente em HV as principais drogas recreacionais. A metodologia 

desenvolvida mostrou ser eficiente e sensível para identificação e quantificação de 

dezesseis analitos em uma única corrida cromatográfica.  

A análise de amostras coletadas no DML mostrou que os métodos utilizados 

são sensíveis o bastante para determinar todas as drogas normalmente encontradas 

no HV. 

O uso de álcool continua sendo um grande problema em relação aos acidentes 

de trânsito. Porém, também é alta a prevalência de cocaína nas amostras dos 

motoristas. Provavelmente, se fosse possível quantificar os componentes da maconha 

no HV, a porcentagem de vítimas fatais de acidente de trânsito que utilizaram alguma 

substância psicoativa seria maior. 

 Os resultados apresentados mostram alta prevalência de substâncias 

psicoativas, especialmente cocaína, em vítimas de homicídio. E mais 

pronunciadamente entre jovens. Estes dados questionam a habilidade do Estado de 

controlar o crime e aumentar a demanda de segurança pública da população. 

Especialmente, se considerarmos a alta probabilidade destes casos estarem 

relacionados com o tráfico e uso de drogas. 

A validação parcial dos fármacos básicos mostrou resultados similares para o 

HV comparando com o sangue femoral. Desta forma a quantificação pode ser feita 

utilizando curvas de calibração com sangue periférico. 

 Foi possível mostrar algumas tendências para interpretação das concentrações 

de anfetaminas e metanfetaminas e re-afirmar a importância do HV na análise de 

casos envolvendo opioides. Contudo, mais estudos são necessários. Também será 

necessário considerar o intervalo postmortem para melhor conclusão dos dados. 
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APÊNDICE 1 

Tabela 47 - Circunstâncias da morte e concentrações obtidas no humor vítreo. 

CASO ANO IDADE SEXO LOCAL TIPO ETANOL COC CE BE EMA OUTROS 

9 2011 22 M Anchieta ACT NEG 267,64 115,32 142,66   

13 2011 33 F Cariacica ACT 15,2 1577,21  1419,97 68,57  

16 2011 30 M Ibitirama ACT NEG 17,48  < 10,0   

18 2011 39 F D. Martins ACT NEG     

MDMA (<10,0);  

MDEA (<10,0) 

19 2011 42 F Serra ACT 14,3 103,03 48,45 12,99   

20 2011 24 M Vila Velha ACT NEG 183,74 73,45 17,29   

30 2011 21 M Vila Velha ACT NEG 213,08  138,60 37,05  

36 2011 23 M Cariacica ACT NEG   27,21   

40 2011 44 M Viana ACT 22,1     MDA (34,65) 

41 2011 29 M Cariacica ACT 6,7 187,11 33,97 144,81   

44 2011 52 M Guarapari ACT NEG 28,41  < 10,0   

54 2011 49 M Fundão ACT 9,4 283,97 92,65 81,11   

56 2011 38 M Ibiraçu ACT NEG 12,33 11,27 7,66   

57 2011 34 M Viana ACT 17,2 223,21 41,41 460,98   

65 2011 39 M Viana ACT NEG 171,53 85,44 291,98   

66 2011 31 M Guarapari ACT 20,8  16,58    
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CASO ANO IDADE SEXO LOCAL TIPO ETANOL COC CE BE EMA OUTROS 

68 2011 28 M Serra ACT 19,7 139,02 60,07 64,78   

73 2012 19 M Viana HOM 11,0 787,25 242,45 716,12 142,19  

74 2012 25 M Serra HOM NEG 545,40 < 10,0 545,56 98,54  

76 2012 49 M Serra HOM NEG 30,18 20,44 531,86   

81 2012 17 M Cariacica HOM NEG 42,16 < 10,0 14,69   

83 2012 84 M Vila Velha AFO NEG     COD (157,37) 

84 2012 42 M Vitória HOM NEG 573,40  997,96 105,14  

85 2012 23 M Cariacica HOM NEG 20,93  92,30 9,70  

87 2012 34 M João Neiva ACT 7,7 374,83  652,48 26,92  

89 2012 23 M Aracruz ACT 20,2 94,41 56,10 131,54   

90 2012 16 M Cariacica HOM NEG 30,15  57,15   

91 2012 29 M Serra ACT NEG   42,88   

93 2012 32 M Serra HOM 28,3 492,38 410,00 585,25 122,68  

95 2012 18 M Vila Velha HOM NEG     

MDMA(541,39); 

 MDA (29,05) 

97 2012 42 M Vitória HOM 3,4 237,02 15,98 56,54   

98 2012 52 F Vitória SUI NEG   42,66   

99 2012 14 M Serra HOM NEG 28,43  24,85   

101 2012 25 M Vila Velha HOM NEG 319,57  1007,27 87,20  

102 2012 25 F Serra HOM NEG 13,41 11,42 19,10   



147 
Apêndice  
 

 

CASO ANO IDADE SEXO LOCAL TIPO ETANOL COC CE BE EMA OUTROS 

107 2012 24 M Vila Velha HOM NR 403,29  1230,65 91,73  

109 2012 23 M Viana SUI 19,8 153,56 74,25 363,61   

112 2012 17 M Cariacica HOM NEG 740,39  682,50 292,20  

113 2012 26 F Cariacica HOM NEG 692,31 51,44 35,32 413,65  

115 2012 20 M Cariacica HOM 14,0 396,98 64,60 689,74 206,49  

116 2012 21 M Cariacica HOM NEG 214,74  309,26 113,52  

118 2012 22 F Cariacica HOM 11,2 38,54  125,39   

120 2012 28 M Serra HOM 1,7 365,05 18,87 1199,44 137,53  

121 2012 24 M Vitória HOM NEG 18,08  40,38   

122 2012 34 M Serra HOM NR 521,27  695,39 1106,61  

123 2012 33 M Vila Velha HOM NEG 466,44 13,31 90,86 111,45  

124 2012 28 M Cariacica HOM NEG 513,38  479,22 156,26  

125 2012 30 M Aracruz HOM 29,2 28,53 17,37 49,86   

126 2012 25 M Serra HOM NR  19,56 16,59   

128 2012 38 M Cariacica HOM NEG   94,37   

131 2012 31 M Serra HOM NEG 17,15  89,97   

136 2012 99 F Serra HOM NEG 649,51  31,14 308,43 MDA (65,06) 

137 2012 26 M Serra HOM NEG 493,79  162,42 474,98  

138 2012 47 M Vila Velha HOM 7,5 23,47 5,39 40,50   

147 2012 22 M Serra HOM NEG 34,93  331,57   
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CASO ANO IDADE SEXO LOCAL TIPO ETANOL COC CE BE EMA OUTROS 

148 2012 33 M Serra HOM 24,9   82,57   

152 2012 17 M Serra HOM NEG   99,18   

157 2012 33 M Serra HOM NEG 441,71  1254,93   

159 2012 18 F Vila Velha HOM NEG 55,63  13,22   

160 2012 49 M Vila Velha HOM 14,1 80,59 35,32 228,69   

161 2012 23 M Cariacica HOM NEG 256,70     

167 2012 24 M Anchieta ACT NR 11,60  245,88   

168 2012 19 M Cariacica HOM NEG   20,02   

169 2012 33 M Serra HOM NEG 80,59 35,32 228,69   

170 2012 31 M Serra HOM 26,4 96,48 41,01 286,52   

174 2012 38 F Vila Velha HOM NEG 1923,92 169,23 1586,00   

175 2012 18 M Cariacica HOM NEG 183,69  392,32   

176 2012 38 M Cariacica HOM NR 455,46 133,18 385,84   

180 2012 23 M Cariacica HOM NEG 227,21  339,25   

185 2012 26 M Guarapari HOM NEG 483,74  257,30 43,90  

186 2012 34 M Guarapari ACT 11,2 155,32 30,99 860,31   

190 2012 20 M Cariacica HOM NEG 182,08  919,04   

191 2012 22 M Cariacica HOM NEG   257,03   

192 2012 21 M Vitória HOM NEG 66,68  881,43   

193 2012 40 M Serra AFO NEG     ANF (78,92) 
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CASO ANO IDADE SEXO LOCAL TIPO ETANOL COC CE BE EMA OUTROS 

194 2012 37 M Cariacica HOM 4,5 1547,73 433,76 2132,71 33,44  

195 2012 29 M Cariacica HOM 13,4 575,54 470,68 923,59 74,25  

198 2012 27 F Serra ACT NEG     MDA (19,09) 

199 2012 45 M Cariacica HOM NEG 128,39  1340,77   

201 2012 30 M Guarapari HOM 16,0 55,83  546,65   

203 2012 19 M Vitória HOM NEG 24,95  425,75   

205 2012 27 M Vitória HOM NEG 430,00  666,94 20,43  

207 2012 21 M Serra HOM NEG 143,59  1004,96   

208 2012 17 M Cariacica HOM 3,0 347,60  646,52   

210 2012 27 F Guarapari ACT 3,0     ANF (24,31) 

218 2012 24 M Serra HOM NEG 389,44  1139,03 31,90  

219 2012 44 M Vila Velha ACT 8,2 146,19 32,08 187,99   

220 2012 52 M Vila Velha HOM 18,4 105,30 78,48 174,44   

225 2012 30 M Cariacica HOM 28,4 49,07 18,11 158,27   

226 2012 22 M Serra HOM 8,6 127,69 47,64 < 10,0   

228 2012 30 M Vila Velha HOM NEG     MDA (577,44) 

231 2012 34 M Viana ACT NEG 1248,49 17,86 1212,71 431,11  

237 2012 43 M Vila Velha HOM NEG 246,94  254,12 169,92  

239 2012 39 M Serra ACT NEG 30,09 24,62 15,17   

242 2012 20 M Serra HOM 18,8 30,23 18,65 18,47   
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CASO ANO IDADE SEXO LOCAL TIPO ETANOL COC CE BE EMA OUTROS 

243 2012 34 M Vitória HOM 7,7 173,24 28,38 222,78   

247 2012 47 M Vitória Queda NEG     

MDMA (<10,0);  

MDA (23,09) 

249 2012 17 M Vila Velha HOM NEG 662,93 < 10,0 626,02 117,10  

 ACT: acidente de trânsito; HOM: homicídio; AFO: afogamento; SUI: suicídio; NEG: negativo; NR: não realizado. 
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Resumo. Os problemas decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas entre 

motoristas são considerados um grande problema de saúde pública principalmente 

nos países em desenvolvimento. O etanol é considerado uma droga psicotrópica por 

atuar no sistema nervoso central (SNC), prejudicando a coordenação e a habilidade 

de motoristas que o ingere. O ato de beber e dirigir aumenta os riscos de 

envolvimento em ocorrências de trânsito, provocando muitas vezes mortes 

prematuras e incapacitação de indivíduos na vida produtiva, com isso gerando 

custos diretos e indiretos excessivos para o governo e para a sociedade. Baseado 

nessas informações, o trabalho em questão teve como objetivo a realização de um 

estudo estatístico transversal, retrospectivo, descritivo e comparativo da prevalência 

de álcool entre os indivíduos envolvidos em infrações e acidentes de trânsito, 

ocorridos nas regiões atendidas pelo NPML de Araraquara, entre os anos de 2005 e 

2007, bem como a caracterização das ocorrências. Quando analisados os dados, 

observamos uma prevalência de indivíduos do sexo masculino, com idade entre 36 e 

http://dx.doi.org/10.17063/bjfs1(2)y201239
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55 anos apresentarem alcoolemia positiva, quanto às ocorrências de trânsito se 

concentraram no domingo, período noturno e no mês de setembro. Portanto, o 

estudo comprova que o ato de beber e dirigir, somado à negligência e imprudência, 

resulta nas inúmeras infrações e acidentes de trânsito registrados em todo o mundo. 

Palavras-chave: Acidentes de trânsito, infrações de trânsito, bebidas alcoólicas, alcoolemia, 

vítimas do trânsito, beber e dirigir. 

 

Abstract. The problems associated with consumption of alcohol among drivers are 

considered a major public health problem mostly in developing countries. Ethanol is a 

type of drug that affects the central nervous system (CNS) and impairs driving skills 

and co-ordination, increasing risk of deaths and injuries derived from crashes and 

road traffic. Consumption of alcoholic beverages is implicated with premature deaths, 

injuries and damages caused by motor vehicle crashes, which result in high costs to 

government and society. Based on that, the work in question was aimed at carrying 

out a transversal, retrospective, descriptive and comparative study of the prevalence 

of alcohol use among individuals involved in violations and traffic accidents that 

occurred in the regions accommodate by NPML Araraquara, among years 2005 and 

2007, and the characterization of these events. The results revealed a prevalence of 

positive blood alcohol among males aged between 36-55 years old. And the traffic 

accidents occurred mainly on sunday nights and in september. Therefore, this study 

shows that drinking and drive plus negligence and imprudence, results in numerous 

infractions and traffic accidents around the world. 

Keywords: Traffic accidents, offender traffic, alcoholic beverages, alcoholemia, victim’s 

traffic, drinking and driving. 

 

1. Introdução 

O consumo de bebidas alcoólicas entre condutores de veículos motorizados vem 

sendo considerado um grande problema de saúde pública mundial1.  Por atuar no 

sistema nervoso central (SNC), o álcool é considerado uma droga psicotrópica, a 

qual proporciona aos motoristas prejuízos na habilidade e na coordenação motora, 

aumentando os riscos de envolvimento em infrações e acidentes de trânsito, na qual 

muitas vezes resulta em morte e em danos a comunidade1,2,3,4. 

Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde (MS)5, em publicação de 2007, 

revelaram que no trânsito brasileiro ocorrem anualmente 350 mil acidentes com 

vítimas, sendo 35 mil vítimas fatais e 315 mil feridos. E que a região sudeste 
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apresenta a maior proporcionalidade de mortes por acidentes de trânsito quando 

comparada às outras regiões, representando 41% dos casos totalizados no país, 

sendo que os municípios com mais de 500.000 habitantes apresentam o maior 

número de mortes, 32%. Estes acidentes de trânsito causam um impacto sobre a 

saúde da população, na diminuição da qualidade e expectativa de vida, gerando 

altos custos sociais com cuidados em saúde, previdência, absenteísmo ao trabalho 

e a escola, além dos prejuízos materiais5. 

Os acidentes de trânsito geram perdas anuais de R$ 30 bilhões de reais, 

sendo estimado o custo de um único acidente com vítima não fatal da ordem de 

R$17.460,00, valor esse que sobe para R$ 144.478,00 quando há morte6. 

Mediante a complexidade do problema, o objetivo do presente estudo foi 

estimar a prevalência de alcoolemia dos infratores e/ou vítimas das ocorrências de 

trânsito, bem como caracterizá-las. Para com isso, fornecer as autoridades 

competentes, subsídios no auxilio da implantação e no desenvolvimento de políticas 

de prevenção contra as infrações e acidentes de trânsito. 

 

2. Material E Método 

2.1 Delineamento do trabalho 

O estudo baseou-se na análise estatística transversal, retrospectiva, descritiva e 

comparativa dos indivíduos vivos e mortos, maiores de 18 anos de  idade que 

tenham se envolvido em infrações e acidentes de trânsito, como motorista ou como 

passageiro, ou ainda, como pedestre ou ciclista, entre os anos de 2005 e 2007, e 

que estão digitalizados em um banco de dados alimentado via programa Microsoft 

Access versão 2000, do Instituto Médico Legal(IML)/Centro de Exames, Análises e 

Pesquisas (CEAP) de Ribeirão Preto. 

As amostras de sangue dos infratores e vítimas de ocorrências de trânsito, 

provenientes das Equipes de Jaboticabal, São Carlos e do Núcleo de Perícias 

Médico Legais de Araraquara, que juntos atendem mais de 31 cidades e distritos no 

interior paulista, foram recebidas e analisadas no Laboratório de Toxicologia 

Forense do Centro de Medicina Legal (CEMEL)/Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (FMRP)-USP e do IML/ CEAP de Ribeirão Preto. 

 

2.2 Detecção da alcoolemia 

Todas as amostras de sangue utilizadas para a análise da concentração de álcool 
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foram acondicionadas em tubos de 4mL contendo fluoreto ou oxalato de sódio e 

EDTA, e devidamente identificadas  e  acondicionadas  imediatamente  após  sua 

chegada ao laboratório em refrigeradores a 4ºC até o momento da análise. Essas 

análises foram realizadas em duplicata, através do método de cromatografia em fase 

gasosa com técnica de headspace7. 

 

2.3 Análise dos dados 

Para determinação da prevalência, definiu-se alcoolemia positiva em indivíduos com 

concentração de álcool no sangue acima de 0,60 g/L, limite máximo permitido pelo 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) no período do estudo. 

A categoria N/C (não consta) presente em algumas variáveis foi transformada 

em valores perdidos no banco de dados, e em seguida realizamos o estudo 

descritivo dos achados coletados, através da análise exploratória de dados (AED). A 

partir dos resultados verificados na análise descritiva dos dados, todas as variáveis, 

sexo, faixa etária, estado civil, etnia (cor da pele), categorias de ocorrências de 

trânsito, sub-regiões, mês da ocorrência, período da ocorrência, dias da semana da 

ocorrência e ano da ocorrência foram analisadas individualmente utilizando o 

aplicativo SPSS versão 17.0, considerando p<0,05 (teste qui-quadrado), para 

verificar a associação com a variável resposta (alcoolemia). 

 

2.4 Aspectos éticos e conflitos de interesse 

O trabalho em questão foi submetido e aprovado sob Protocolo nº 338/09, em 30 de 

junho de 2009, pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário “Barão de 

Mauá”.  Não houve conflito de interesse entre os autores. 

 

3. Resultados 

No período proposto no estudo, foram analisados 1455 casos, sendo que 71,55% 

(n=1041) dos achados apresentaram positividade para o exame de dosagem 

alcoólica realizado nos indivíduos envolvidos em ocorrências de trânsito, ou seja, 

tiveram concentração de álcool no sangue superior a 0,60 g/L (limite  máximo 

permitido pelo Conselho Nacional de Trânsito) sob a Lei nº 9.503/98 em vigência no 

período do estudo. Dentre os anos estudados, 2006 e 2007 apresentaram números 

aproximados de casos, respectivamente 491 (33,75% do total de casos analisados) 

e 494 (33,95% do total de casos estudados), sendo que em 2006 dos achados 

analisados 72,10% (n=354) apresentaram alcoolemia positiva e em 2007 o número 
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de casos com positividade foi de 69,84% (n=345). Já o ano de 2005 apresentou o 

menor número de casos dentre os anos estudados 32,30% (n=470), em 

contrapartida foi observado um maior percentual de casos positivos 72,77% (n=342) 

em relação aos demais anos do estudo. 

A média das concentrações de álcool no sangue dos infratores e vítimas de 

ocorrências de trânsito, considerados positivos entre os anos de estudo, 

independentemente do sexo foi de 2,86 g/l (±1,32 e mediana 2,68), variando entre 

0,62 e 7,83 g/L, o que representou próximo de cinco vezes maior a concentração 

permitida por lei. 

Na Tabela 1, pode ser observado que a maior parte dos indivíduos envolvidos 

em ocorrências de trânsito nas regiões e no período estudado era do sexo 

masculino com percentual de 94,08% (n=1369) do total de casos analisados 

(n=1452), sendo que destes 74,45% (n=1017) apresentaram alcoolemia positiva. 

Ao analisar a variável faixa etária, foi possível verificar que a maioria dos 

envolvidos em ocorrências de trânsito tem entre 18 e 35 anos (48,74% do total de 

casos estudados 1344), embora indivíduos entre 36 e 55 anos apresentaram o maior 

percentual de casos positivos em relação às demais faixas etárias, 77,97% dos 563 

achados (Tabela 1). 

A média das idades observadas entre os indivíduos envolvidos nas 

ocorrências variou entre 18 e 86 para os homens (média 37 e mediana 36) e para as 

mulheres entre 18 e 87, tendo como média 40 anos (mediana 34). 

Com relação ao estado civil dos indivíduos, foi possível observar que  24,26% 

(n=353) dos 1455 casos possuem união estável, 18,83% (n=274) são solteiros e na 

categoria outros a porcentagem foi de 6,25% (n=91). 

O estudo referente à etnia (cor da pele) dos infratores e vítimas de 

ocorrências de trânsito constatou que, 79,04% (n=645) eram de cor branca, em 

contrapartida os investigados de cor da pele parda (128 casos) apresentaram maior 

porcentagem de alcoolemia positiva 80,47%. 

Quanto ao período das ocorrências de trânsito, o noturno foi o que apresentou 

maior número de casos de infrações e acidentes de trânsito, com 46,55% (n=128) do 

total de casos analisados, além de observar a maior porcentagem de casos positivos 

76,56% (n=98) em relação aos demais períodos do estudo. 

A maioria dos casos de infrações e acidentes de trânsito ocorreu na região de 

Araraquara, representando 42,26% (n=614) dos 1453 achados analisados, embora 

Jaboticabal fosse a região que apresentou maior porcentagem de casos positivos 
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em relação as demais regiões, 78,88% dos 412 casos registrados (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição dos casos segundo as diferentes variáveis do estudo em relação à 
alcoolemia. Ribeirão Preto, SP, 2005-2007. 

  Alcoolemia  

Positiva n (%) Negativa n (%) Total n (%) p* 

Sexo 

Masculino 

 
 

1017 (74,45) 

 
 
349 (25,55) 

 
 
1366 (94,08) 

p<0,0001 

Feminino 23 (26,74) 63 (73,26) 86 (5,92)  

Total 1040 (71,63) 412 (28,37) 1452 (100)  

 

Faixa Etária 

18-35 anos 

 

 

462 (70,53) 

 

 

193 (29,47) 

 

 

655 (48,74) 

 

p<0,0001 

36-55 anos 439 (77,97) 124 (22,03) 563 (41,89)  

> 56 anos 59 (46,83) 67 (53,17) 126 (9,37)  

Total 960 (71,43) 384 (28,57) 1344 (100)  

 

Sub-Regiões 

NPML de Araraquara 

 

 

 

427 (69,54) 

 

 

 

187 (30,46) 

 

 

 

614 (42,26) 

 

p=0,0003 

Eq. Jaboticabal 325 (78,88) 87 (21,12) 412 (28,36)  

Eq. São Carlos 289 (67,68) 138 (32,32) 427 (29,38)  

Total 1041 (71,64) 412 (28,36) 1453 (100)  

Obs: Não estão inclusos os valores perdidos e as amostras prejudicadas. * Qui-quadrado de 

Pearson. 

 

A maior prevalência das ocorrências se deu no mês de setembro, sendo que 

o mês com maior índice de casos positivos foi agosto (84,8%), em relação aos 

demais meses do ano, com diferença estatística significante (p=0,04), conforme 

Figura 1. 

Na Figura 2, podemos observar uma significância de p=0,03 na relação entre 

os dias da semana e a positividade para alcoolemia, destacando as maiores 

porcentagens de dosagem alcoólica positiva, sábado com 78,77% (n=167) e 

domingo com 76,19% (n=208). Os dias correspondentes ao final de semana, sábado 

e domingo, também foram os que mais registraram ocorrências de trânsito. 

No estudo das diferentes categorias de ocorrências de trânsito, a de natureza 

“Direção perigosa/Averiguação de embriaguez ao volante” foi a que teve o maior 

número de achados n= 591, representando 44,37% do total de casos analisados 

(n=1332), bem como casos positivos, mostrando-se significante com p<0,0001, 
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Figura 3. 

 

 

Figura 1. Frequência de positividade em relação ao mês das ocorrências de trânsito. 

 

 

 

Figura 2. Frequência de positividade em relação aos dias da semana das ocorrências de 
trânsito. 
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Figura 3. Frequência de positividade em relação às diferentes categorias de ocorrências de 
trânsito. 

 

4. Discussão e Conclusão 

A análise dos resultados apontou um percentual de casos em que os infratores e 

vítima de ocorrências de trânsito apresentaram positividade inferior ao demonstrado 

em um estudo nacional, no qual foi observada uma porcentagem de 77,5% de 

alcoolemia positiva8, bem como em um trabalho realizado na França, onde 

observaram uma porcentagem de casos positivos acima do limite legal de 96,8%9.  A 

média das concentrações de alcoolemia encontrada neste trabalho entre os caso 

positivos de ocorrências de trânsito foi maior à observada em outros estudos, como 

o realizado entre os anos de 1998 e 1999, na cidade de São Paulo10, o descrito na 

região de Ribeirão Preto, no qual obteve uma média de 2,09 g/L8, a relatada por e na 

cidade de Luxemburgo, pesquisadores internacionais relataram que a concentração 

média de álcool presente no sangue de infratores de trânsito entre os anos de 2001 

e 2002, foi de 1,8 g/L9. 

O índice de prevalência observado no referido estudo de indivíduos do sexo 

masculino envolvidos em infrações e acidentes de trânsito e que apresentaram 

alcoolemia positiva, foi parecido com outros trabalhos brasileiros, bem como de 

outros países8,9,10,11,12,13,14.  
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Em relação à faixa etária dos infratores e vítimas de ocorrências  de  trânsito, 

pudemos observar dados semelhantes em estudos realizados em Hong Kong, na 

Europa e no Brasil, os quais demonstraram o predomínio da faixa etária 26-35 

anos8,11,13,14. Quando analisado a faixa etária com a positividade dos casos, a 

prevalência encontrada no estudo foi próxima aos percentuais observados em outros 

estudos8,10,13, porém em outros trabalhos verificaram uma taxa de apenas 33,5% de 

positividade nos casos envolvendo indivíduos com idade entre 20 e 30 anos8, e na 

cidade de Diadema, entre os anos de 2005 e 2006, demonstraram que 45,6% dos 

averiguados com idade entre 21 e 30 anos apresentaram concentração de álcool 

acima do limite legal, através do etilômetro (bafômetro)12. 

A média de idade entre os averiguados de ocorrências de trânsito segundo o 

sexo encontrado no trabalho se assemelha aos dados obtidos nos estudos 

realizados na França9 e na região de Ribeirão Preto8, os quais descrevem o mesmo 

valor médio para indivíduos do sexo masculino de 37 anos e para indivíduos do sexo 

feminino, a idade média foi respectivamente de 41 anos e 38 anos. 

Quando analisado o estado civil dos infratores e vítimas envolvidos em 

ocorrências de trânsito, ficou demonstrado que a maioria apresentava união estável, 

enquanto outros estudos nacionais8,10 demonstraram predomínio dos indivíduos 

solteiros nas ocorrências, com porcentagens de 53,4% e 46,12% respectivamente. 

Trabalhos realizados na Austrália (36%)15 e na Espanha (35,4%)16 verificaram 

índice de porcentagem de casos positivo para álcool, ou seja, acima do limite 

permitido pela legislação local entre as vítimas de acidente de trânsito semelhante  o 

observado em nosso estudo que foi de 35,03%. Enquanto outros estudos descritos 

na Itália (49%)17, no Canadá (48%)17, em algumas áreas dos USA (46%)17, na 

França (45,7%)13 e na Hungria (42%)17 apresentaram em seus achados percentuais 

superiores em relação ao referido trabalho. Por outro lado, trabalhos desenvolvidos 

no Reino Unido 20,25%18, na Bélgica (28%)19, em países nórdicos (Noruega – 

28,3%)20, e na Suécia (22%)21 verificaram porcentagens de positividade dos casos 

de vítimas de acidentes de trânsito inferiores quando comparados aos nossos 

dados. 

Os resultados do presente trabalho em relação às vítimas de acidentes de 

trânsito e a positividade  foi verificado percentuais superiores em alguns estudos 

nacionais, como o realizado na região metropolitana de São Paulo22  e na região de 

Ribeirão Preto8, as quais apresentaram respectivamente taxas de 52,3% e 44,33%  

das vítimas fatais com alcoolemia positiva. Outros trabalhos nacionais como o 
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realizado em 1999, no IML de São Paulo, no qual foi observado que dos 2360 casos 

de vítimas mortas devido às ocorrências de trânsito, 1541 vítimas de colisão que 

vieram a óbito, 44,9% tiveram alcoolemia positiva23, em estudo mais recente 

realizado na cidade de Brasília demonstrou que 44,2% das vítimas fatais de colisão 

apresentaram níveis de alcoolemia superior a 0,60 g/L24. Já um estudo realizado em 

serviços de emergência e institutos médico-legais de Brasília, Curitiba, Recife e 

Salvador apontou que dentre as 34 vítimas fatais, apenas 27,2% do total de casos 

apresentaram valores maiores ou iguais a 0,60 g/L25,  porcentagem esta inferior a 

observada no presente estudo. Em contrapartida, dados fornecidos pelo Instituto de 

Medicina-Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) revelaram que apenas 33% das vítimas 

fatais de trânsito, no Rio de Janeiro, apresentaram testes para alcoolemia com 

valores acima de 0,60 g/L26, percentual este semelhante ao nosso estudo. 

Quando analisados os dados das vítimas de atropelamento que vieram a 

óbito, estudos brasileiros encontraram índice de positividade de 50,6%22 e 43,30%8 

e, dos 819 casos, 50,9% apresentaram alcoolemia positiva23, taxas essas superiores 

à encontrada no trabalho. Já nos casos de vítimas de atropelamento observados em 

Brasília, 32,5% tiveram alcoolemia acima do permitido por lei24, dado que se 

assemelha ao presente estudo. 

O percentual de concentração de álcool positiva encontrada no sangue dos 

indivíduos envolvidos em ocorrências de transito como condutores, verificado no 

presente trabalho, foi superior ao observado em outro estudo nacional, que observou 

uma porcentagem de casos positivos 61,4%25. Em contrapartida, estudo realizado 

na região de Ribeirão Preto ficou demonstrado um percentual superior (88,26%)8, 

quando comparado aos achados do referido trabalho. 

Em relação à porcentagem de positividade para alcoolemia entre os infratores 

envolvidos em casos de direção perigosa do presente estudo, com outro estudo8, 

observou-se uma semelhança, na qual os pesquisadores demonstraram que dos 

791 casos analisados, 96,59% tiveram concentração de álcool no sangue acima do 

limite máximo permitido pelo CONTRAN. 

Portanto, conclui-se que a prevalência de indivíduos do sexo masculino, com 

idade entre 36 e 55 anos e que apresentaram alcoolemia positiva, coincide com 

outros trabalhos nacionais e internacionais. Quanto à caracterização das infrações e 

acidentes de trânsito, as mesmas ocorrem em sua grande maioria aos domingos, no 

período noturno e no mês de setembro. 

Assim, o estudo comprova que o ato de beber e dirigir, somado à negligência 
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e imprudência, resulta nas inúmeras infrações e acidentes de trânsito registrados em 

todo o mundo. E mais, que o grupo prevalente de indivíduos que apresentam 

alcoolemia positiva quando envolvidos em ocorrências de trânsito, nos leva a 

acreditar que são contra as medidas de prevenção criadas e aplicadas pelas 

autoridades competentes, com o intuito de preservar a vida. 

As limitações encontradas no presente estudo foram o não preenchimento de 

todos os campos presentes nas requisições de exame de dosagem alcoólica e a não 

obrigatoriedade para a realização de testes de alcoolemia por parte dos infratores e 

vítimas não fatais de ocorrências de trânsito. 
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