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RESUMO

O carbamato aldicarb (Temik 150 ) é um praguicida de uso freqüente na agricultura e tem como 

característica alta toxicidade. No Brasil o aldicarb é comercializado de forma ilegal como 

rodenticida, o que acarreta inúmeros casos de intoxicações em animais domésticos. O presente 

trabalho desenvolveu uma metodologia cromatográfica para detectar o aldicarb em sangue de 

cães e gatos. As amostras foram analisadas após separação em colunas de aminopropil, por 

cromatografia líquida de alta resolução, acoplado a detector de UV. As concentrações de 

aldicarb, utilizadas para o estudo da linearidade variaram entre 150 a 10.000 ng/mL sendo que o  

valor de r2 foi de  0,995. O limite de detecção (LD) foi definido como 75 ng/mL para o padrão 

técnico e de 150 ng/mL para a amostra fortificada  e o limite de quantificação (LQ) como 150 

ng/mL tanto para o padrão técnico como para a amostra fortificada. A recuperação para a 

concentração média de 2.500 ng/mL, adicionada às amostras de sangue,  foi de 2.248  316 

ng/mL eqüivalendo a 89,9%  do valor adicionado.  A recuperação para a concentração baixa de 

150 ng/mL, adicionada às amostras de sangue, foi de 101  18 ng/mL eqüivalendo a 68 %  do 

valor adicionado.  Os presentes resultados permitem concluir que a metodologia de identificação 

do aldicarb em sangue mostrou-se adequada, podendo ser empregada no diagnóstico de 

intoxicação exógena por aldicarb em  cães e gatos. 

Palavras chaves: Aldicarb. Cromatografia. Cães. Gatos. Intoxicação. 



MELITO, A. L. Methodology for cromatographic identification of aldicarb in blood of 
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ABSTRACT

The carbamate aldicarb is an insecticide of frequent usage in agriculture and it has hight toxicity 

as a caracteristic. In Brasil aldicarb is comercialized ilegaly as a rodenticide, this lead to 

inumerous causes of intoxication in domestic animals. The present record developed a 

methodology in cromatographic detection of aldicarb in blood of dogs and cats. The samples 

were analized after aminopropil column separation by hight performance liquid cromatography, 

acoplished to an UV detector. The concentration of aldicarb used for linearity variated between  

150 a 10.000 ng/mL, and the r2 value was 0,995. The detection limit was defined as 75 ng/mL for 

aldicarb technical standard and 150 ng/mL for the fortificated sample and the quantification limit 

as 150 ng/mL for both samples. The recovery for medium concentration of 2500 ng/mL, added to 

the blood samples, was 2.248  316 ng/mL, being equivalence to 89% of added value. The 

recovery for low concentration of 150 ng/mL, added to the blood samples, was 101  18 ng/mL, 

being equivalence to 68% of added value. The present results allowed to conclude that the 

methodology of identification of aldicarb in blood was adequated, and could be employed in the 

diagnosis of exogenous intoxication by aldicarb for dogs and cats. 

Key-words: Aldicarb. Cromatography. Dogs. Cats. Intoxication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O composto orgânico denominado carbamato teve origem no alcalóide obtido da fava de 

Calabar ou feijão-de-prova, semente madura seca da Physostigma venenosum Balfour, planta esta 

utilizada inicialmente pelas tribos nativas da África Ocidental como um veneno para provar a 

inocência ou culpabilidade, em julgamentos de feitiçaria, de indivíduos sobre os quais pairassem 

dúvidas com relação a um determinado crime. A prova consistia em oferecer aos suspeitos uma 

beberragem resultante da maceração da fava desta planta e aquele que sobrevivesse aos efeitos 

tóxicos desta porção seria inocentado pelos demais surgindo então a expressão “veneno de 

ordálio”.  

 A fava de Calabar foi levada para a Inglaterra em 1840, e as primeiras investigações sobre 

suas propriedades farmacológicas foram introduzidas por Argyll-Robertson (1863), Christioson 

(1855) e Fraser (1863)1. O alcalóide puro foi isolado por Jobst e Hesse em 1864 e foi então 

denominado fisiostigmina. Como resultado desta pesquisa básica e no esclarecimento da base 

química da atividade da fisiostigmina, Aeschlimann e Reinert (1931)2 investigaram 

sistematicamente uma série de “fenil-ésteres”, substitutos de ácidos alquilcarbâmicos. A 

neostigmina, membro mais promissor dessa série, foi introduzida na terapêutica em 1931, devido 

a seu efeito estimulante no trato intestinal e sua eficiência na miastenia grave (TAYLOR, 1987). 

Na década de 1950, a série de carbamatos heterocíclicos, aromáticos e naftílicos, foi 

sintetizada tendo-se estabelecido seu alto grau de toxicidade seletiva contra insetos e sua grande 

atividade anticolinesterásica (GYSIN, 1954)3. Atualmente utiliza-se o Carbaril ou Sevin (1-naftil 

1 ARGYLL-ROBERTSON (1863), CHRISTIOSON (1855) E FRASER (1863) appud TAYLOR, 1987 
2 AESCHLIMANN E REINERT (1931) appud TAYLOR, 1987 
3 GYSIN, 1954 appud TAYLOR, 1987 
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N-metilcarbamato), o Baygon (2-isopropoxifenil N-metilcarbamato), entre outros (MURPHY, 

1985). 

Na década de 1960 foi introduzido o aldicarb [2-metil-2(metiltio)-propionaldeido-O-

(metil-carbonoil)-oxima], um composto derivado do ácido carbâmico, para controle sistêmico de 

uma grande variedade de insetos, ácaros e nematóides, sendo comercializado como Temik® ou 

Temik 150. 

Atualmente, o aldicarb é utilizado como praguicida em várias plantações, as quais 

incluem, algodão, beterraba, cana-de-açúcar, algumas frutas cítricas, batatas, batatas-doce, 

amendoim, e também em plantas ornamentais; estudos mostram que o aldicarb atua protegendo a 

safra durante 12 semanas, dependendo do solo e das condições climáticas (RISHER; MINK; 

STARA, 1987).  

O Temik  é popularmente conhecido como chumbinho, fato este explicado não só pela 

cor cinza chumbo, mas também pelo formato de pequenos grânulos arredondados que lembram a 

forma do chumbinho utilizado como munição nas armas de fogo. 

Moraes (1999), realizando revisão clínica, laboratorial e terapêutica, onde são discutidos 

40 casos de intoxicação em humanos por chumbinho, registrados no Serviço de Emergência do 

Hospital Universitário Antônio Prado no Estado do Rio de Janeiro, afirma que a utilização ilegal 

deste praguicida tem sido responsável por grande número de intoxicações. 

Do ponto de vista toxicológico, o aldicarb é o mais tóxico dos praguicidas registrados nos 

Estados Unidos (GRENDON; FROST; BAUM, 1994). Sua dose letal 50% (DL50) oral em 

camundongos da ordem de 0,38 a 1,5 mg/Kg (BARON, 1991). Este fato resulta em intoxicação e 

morte de animais e seres humanos quando este praguicida é inadequadamente aplicado, estocado 

ou descartado (SEVALKAR; VITTHAL; KATKAR, 1991). 
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A DL50 do aldicarb também foi estudada por Gaines (1969), que administrou em ratos, 

grau técnico de aldicarb em dose única, por “gavagem” dissolvido em óleo de amendoim e por 

via dérmica dissolvido em xileno. Os resultados mostraram as fêmeas mais sensíveis aos efeitos 

tóxicos do aldicarb do que os machos. O valor da DL50 oral foi determinado sendo 0,8 mg/kg de 

peso corpóreo para machos e 0,65 mg/kg para fêmeas e a DL50 dérmica foi de 3,0 mg/kg para 

machos e 2,5 mg/kg para fêmeas. 

 Weil & Carpenter (1975) determinaram a DL50 para os metabólitos sulfóxido e sulfona, 

os valores 0,88 mg/kg e 25,0 mg/kg de peso corpóreo em ratos, respectivamente.  

Lee & Ransdell (1984) estudaram a morte de um fazendeiro de 20 anos de idade que foi 

exposto ao aldicarb granular. Seu corpo foi encontrado 2h após o início da exposição ao agente 

tóxico. Dentre os procedimentos “postmortem” foram colhidas amostras do sangue, rim, fígado, e 

pele para análise de resíduos. Os resíduos de aldicarb, sulfóxido de aldicarb e aldicarb sulfonado 

foram quantificados usando HPLC com detector de fluorescência. Níveis detectáveis de aldicarb 

total e seus metabólitos foram encontrados em todos os tecidos analisados. As altas 

concentrações de aldicarb sulfóxido e aldicarb sulfona observada nos tecidos renais indicaram 

que a excreção já estava ocorrendo no momento do óbito. Os resultados são mostrados na tabela 

1.

A excreção do aldicarb foi analisada por Andrawes, Dorought & Lindquist (1967) que 

administrando a ratas, doses orais de aldicarb e aldicarb sulfoxido radiomarcados observaram que 

80-90 % da excreção do isótopo ocorreu por via urinária; e 2 a 5 % por via fecal, durante as 

primeiras 24 horas seguidas da administração. Observaram também traços do aldicarb 

radiomarcado nas fezes, comprovando assim, o alto grau de absorção gastrointestinal.  
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Tabela 1 - Resíduos de Aldicarb e seus metabólitos em parte por milhão (ppm), em tecidos 
analisados “postmortem”, após intoxicação por Temik

Tecido 
Aldicarb,

ppm 

Sulfóxido de 
Aldicarb,

ppm 

Aldicarb
Sulfonado,

ppm 

Derivados 
Total de aldicarb, 

ppm 
Sangue  0.028b 0.108 0.374 0.482 
Fígado 0.013 0.058 0.116 0.187 
Rim       <0.002 0.261 0.422 0.683 
Pele (mão) 0.492 0.157 0.174 0.823 
Pele (abdômen) 0.005 0.015  0.024b 0.020 
Pele (coxa) 0.168 0.126 0.083 0.377 

a Fonte: Adaptado de Lee e Randsdell (1984);  b Níveis mínimos detectáveis 

A excreção do aldicarb também foi descrita por Dorought, Davis & Ivie (1970) que ao 

administrar várias concentrações deste agente nas rações oferecidas a vacas da raça Holstein, 

observaram a eliminação de 92% deste praguicida na urina, 3% nas fezes, e 1% no leite, 

indicando também a quase completa absorção das doses de aldicarb administradas por via oral. 

Os efeitos crônicos e subcrônicos foram estudados por Weil & Carpenter (1965). Estes 

autores administraram durante dois anos, doses de 0,005; 0,025; 0,05 e 0,1mg/kg de aldicarb na 

dieta de ratos, sendo que cada grupo consistia de 20 fêmeas e 20 machos. Foram estudadas as 

medidas de consumo alimentar, peso corpóreo, mortalidade, incidência de infecção, peso do 

fígado e dos rins em relação à porcentagem de peso corpóreo, hematócrito, incidência de lesões 

patológicas ou neoplasias, e atividade da colinesterase cerebral, plasmática e eritrocitária. Estes 

autores não observaram diferenças significantes em nenhum dos parâmetros mensurados entre os 

animais dos grupos controle e experimentais. Estes mesmos autores observaram aumento da 

mortalidade, diminuição da atividade colinesterásica plasmática e diminuição de peso de ratos 

tratados com os metabólitos do aldicarb nas doses de 0,6 mg/kg de sulfóxido de aldicarb e 2,4 

mg/kg de aldicarb sulfonado. 
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O aldicarb não apresentou efeitos carcinogênicos em vários estudos com camundongos, os 

quais receberam este agente por via oral e dérmica Weil & Carpenter (1964) também não 

verificaram abortos ou problemas reprodutivos gestacionais ou teratogênicos associados à 

exposição de ratas a este agente tóxico. 

Para seres humanos a estimativa da Organização Mundial de Saúde mostra a ocorrência 

de três milhões de indivíduos intoxicados por praguicidas que resultam na morte de 

aproximadamente 220.000 seres humanos anualmente (MORAES, 1999).   

Com relação às intoxicações ocorridas em animais, foram publicados por Guitart, 

Manosa, Guerrero & Mateo (1999) estudos realizados em Barcelona, Espanha, contendo 

informações adquiridas em 10 anos de serviços prestados pelo Laboratório de Análises 

Toxicológicas Veterinária (1988 a 1998). Neste estudo, mais de um milhão de animais foram 

atendidos em 10 anos sendo que houve óbito de 7500 animais, dos quais 218 casos com suspeita 

de intoxicação. Destes 218 casos apenas 51 foram confirmados por métodos analíticos, que 

constataram a presença de rodenticidas em 22 animais (11 anticoagulantes, 11 estricnina), 

praguicidas em 27 animais (11 carbamatos, nove organofosforados, sete organoclorados) e 

fungicidas em dois animais. Os autores consideraram, portanto, que individualmente o alcalóide 

estricnina (n = 11) e o carbamato aldicarb (n = 11), foram os agentes mais comumente 

encontrados. 

 Segundo Spinosa & Flório (1993), em três anos de estudos (1989 a 1992) foram 

encontrados, pelo Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária da USP, 202 casos de intoxicações, sendo 48 casos em 1989, 

69 casos em 1990, 45 casos em 1991 e 44 casos em 1992. Os agentes tóxicos mais encontrados 

foram praguicidas organofosforados e carbamatos (42%), seguidos dos rodenticidas (26%), 
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estricnina (14%), organoclorados (12%) e metais (6%). Os carbamatos foram responsáveis por 

48% das intoxicações. 

Estudos semelhantes foram realizados por Frazier et al. (1999) nos EUA, no Estado da 

Georgia, por um período de 10 anos (1988-98), onde 291 casos de envenenamento foram 

diagnosticados pelo Laboratório de Investigação e Diagnóstico Veterinário sendo que os 

praguicidas mais encontrados foram 162 aldicarb, 42 carbofuran, 32 forato, 20 malation, 12 

paration, 12 lanate e 11 toxafeno. 

De acordo com Melito e Flório (2002) dados sobre intoxicação de animais, fornecido pelo 

Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP, mostraram que das 1927 necrópsias realizadas entre 

os anos de 1997 a 2000, foram confirmados 210 casos de intoxicação por aldicarb pelo 

Laboratório de Farmacologia Aplicada e Toxicologia, utilizando a técnica de Cromatografia de 

Camada Delgada. Dados mais recentes indicam que o aumento na porcentagem, verificados entre 

os anos de 1999 a 2000 se confirma. Estes dados estão representados na tabela 2. 

Tabela 2 - Incidência de intoxicações por aldicarb em relação ao número total de necrópsias 
realizadas no período de janeiro de 1997 a abril de 2002 

Período Número de 
necrópsias 

Número de intoxicações 
por aldicarb Porcentagem (%) 

1997 550 16 2,9 
1998 716 30 4,2 
1999 890 40 4,5 
2000 706 52 7,4 
Total  1927 210 7,82 

Para que o estabelecimento da “causa mortis” tenha validade forense, é necessário que o 

xenobiótico seja identificado por metodologia analítica devidamente validada.  
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O processo de validação analítica foi desenvolvido através de normas estabelecidas pelo 

Programa de Garantia de Qualidade, nos quais estão incluídas as Boas Práticas de Laboratório 

visando minimizar os possíveis erros e assegurar a máxima qualidade do trabalho analítico, e 

conseqüentemente, a obtenção de resultados laboratoriais confiáveis. 

Define-se Garantia de Qualidade, como toda ação sistemática necessária para prover 

adequada confiança a um serviço, de maneira a satisfazer sua finalidade; visa reduzir erros a 

limites toleráveis e engloba o Controle de Qualidade (TAYLOR, 1987). 

Segundo Chasin, Chasin & Salvadori (1994) a validação de um método analítico inclui 

todos os procedimentos realizados para garantirem a qualidade dos dados produzidos. 

Independentemente do processo analítico escolhido, utiliza-se um protocolo composto de três 

estágios. O primeiro relaciona-se a processos de aferição e calibração de equipamentos visando 

assegurar a confiabilidade das medidas. O segundo diz respeito ao estudo da estabilidade do 

xenobiótico na matriz, considerando as condições de armazenamento e ciclos de congelamento e 

descongelamento, recuperação, precisão, exatidão, limites de detecção e quantificação e 

especificidade. O terceiro estágio baseia-se nos procedimentos adotados pelo laboratório para 

garantir que o procedimento, como um todo, permaneça sob controle de qualidade. 

No primeiro estágio da validação do método analítico a determinação da curva de 

calibração deverá ser realizada através de amostras extraídas da matriz apropriada. O intervalo da 

curva de calibração deriva do estudo de linearidade do método e depende do objetivo de sua 

aplicação (BRASIL, 2003). 

Linearidade é a faixa de concentração na qual se tem proporcionalidade de resposta do 

detector. A técnica de se adequar uma reta aos dados e verificar o quanto esta reta descreve tais 

dados chama-se regressão e correlação. A regressão deve ser representada graficamente através 

de transformações matemáticas bem definidas (equação da reta), enquanto que a correlação pode 
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ser expressa através do coeficiente de correlação (r) ou do coeficiente de determinação (r2)

(SHAH et al., 1992).  

O segundo estágio é realizado através dos parâmetros descritos a seguir. 

 A precisão reflete a variação dos resultados quando análises repetidas são feitas na mesma 

amostra. Pode ser expressa através do desvio padrão relativo ou coeficiente de variação (CV%), 

obtidas em condições de repetibilidade e/ou reprodutibilidade. A repetibilidade é obtida 

utilizando-se o mesmo método, para a mesma amostra, no mesmo laboratório, realizado pelo 

mesmo analista, em um mesmo equipamento, num curto período de tempo.  A reprodutibilidade é 

obtida através da variação das condições de obtenção da amostra por um método, podendo 

também ser avaliada parcialmente através da variação de uma ou mais variáveis (NETO, 1999). 

A exatidão é determinada após o estabelecimento da linearidade, limite de variação e 

especificidade do método, expressa a concordância entre o valor real do analito na amostra e o 

estimado pelo processo analítico. É avaliada através da inexatidão (NETO, 1999).   

A especificidade demonstra a capacidade de um método analisar a solução padrão de 

interesse na presença de quantidades conhecidas de possíveis interferentes, demonstrando que os 

resultados não são afetados na presença de tais componentes. Para a determinação da 

especificidade, pode-se analisar várias amostras da mesma matriz e determinar a proporção da 

interferência dos componentes inerentes à matriz (BRASIL, 2003). 

 A seletividade refere-se a um método que permite a análise de várias substâncias químicas 

que podem ou não ser distinguíveis. É medida através do tempo de retenção, um parâmetro 

utilizado nas técnicas cromatográficas (NETO, 1999).  

 O limite de detecção é estabelecido através da análise de soluções de concentrações 

conhecidas e decrescentes de uma substância química, até o menor nível detectável (BRASIL, 

2003). 
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 O limite de quantificação é estabelecido através da análise de soluções de concentrações 

conhecidas e decrescentes de uma substância química, até o menor nível determinável, com 

precisão e exatidão aceitáveis (BRASIL, 2003). 

 A recuperação avalia a eficiência do método de tratamento da amostra. Pode-se fazer uma 

diferenciação entre a chamada recuperação absoluta e a relativa. A recuperação absoluta expressa 

a variação entre a quantidade obtida após a extração e aquela decorrente da adição após o 

processo de extração. A recuperação relativa mostra a mesma variação no caso de amostras que 

são submetidas a outros tratamentos que não a extração (NETO, 1999). 

 A estabilidade deve ser avaliada por uma dada condição de armazenagem. A influência do 

congelamento ou ciclo de congelamento também pode ser estudada (NETO, 1999).  

 A robustez é determinada através da análise individual ou simultânea dos parâmetros mais 

sujeitos à variação. Revela a habilidade do resultado permanecer inalterado por pequenas 

mudanças de parâmetros operacionais e ambientais (NETO, 1999).  

No terceiro estágio o controle de qualidade é estabelecido por parâmetros numéricos que 

irão determinar se o método analítico cumpriu com os critérios de precisão, exatidão, 

sensibilidade e especificidade (BRASIL, 2003). 

 A validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda às 

exigências destas aplicações analíticas, assegurando confiabilidade dos resultados. 



21

2 OBJETIVO 

Padronizar e validar um método por Cromatografia Líquida de Alta Resolução que 

permita a detecção do aldicarb em sangue de cães e gatos. 

2.1 Objetivos específicos 

a - Desenvolver metodologia de extração do aldicarb da matriz biológica (sangue) e do produto 

comercial Temik  atendendo às exigências do processo analítico. 

b - Determinar para o aldicarb padrão técnico a curva de calibração, linearidade, precisão, limite 

de detecção e de quantificação. 

c – Determinar para o aldicarb em sangue a precisão, exatidão, seletividade e recuperação do 

método analítico. 

d - Estabelecer o controle de qualidade 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

Os materiais que incluem solventes, reagentes, solução-padrão, equipamentos, acessórios, 

vidraria e amostras estão descritos a seguir. A metodologia utilizada para realização de todos os 

experimentos de extração das amostras está descrita no item 3.2.1. A validação metodológica está 

descrita no item 3.3.  

3.1 MATERIAIS 

Todos os solventes, reagentes, aparelhos e acessórios utilizados neste experimento foram 

cedidos pelo Laboratório de Farmacologia Aplicada e Toxicologia do Departamento de Patologia 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 

3.1.1 Solventes, reagentes e solução-padrão 

(a) Acetonitrila grau cromatográfico 

(b) Água tipo I: destilada, deionizada e purificada por sistema Milli-Q Plus  

(c) Fase móvel utilizada no HPLC:  acetronitrila - água (27:73, v/v)  

(d) Diclorometano-acetona-éter de petróleo (1:1:1, v/v/v) grau cromatográfico 
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(e) Aldicarb: padrão técnico cedido pela Bayer CropScience. O sal foi dissolvido em fase móvel 

(1,0 mg/mL) para posterior análise. 

(f) Temik  Bayer CropScience 

(g) Cloreto de sódio 

(h) Sulfato de sódio anidro 

Todos os reagentes e solventes utilizados foram grau reagente da Merck, exceto quando foi 

especificado de forma diferente. 

3.1.2 Aparelhos e acessórios 

(a) Aparelho para purificação de água Milli-Q Plus com módulo de purificação QPAQ2 e filtro 

final (0,22 m) Millipak 40 da Millipore 

(b) Cromatógrafo a líquido de alta eficiência com coluna LC8 (Shimatsu) equipado com válvula 

Reodine de 20µl e detector UV/VIS (Shimatsu) 

(c) Coluna SPE: Aminopropilsilano (500 mg de massa por coluna de 3,0 mL volume; J.T.Baker 

Philipsburg, USA). 

(d) Pipeta automática (20, 200 e 1000 L) Pipetmann 

(e) Agitador tipo vortex 

(f) Balança analítica 

(g) Caneta potter 

(h) Impressora Deskjet HP 695 C acoplado ao HPLC 
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(i) Agitador de mesa Kline “Nova Ética” 

(j) Pipeta volumétrica de vidro 2,5, 5, 10 e 20 mL 

(k) Pipetas Pasteur 

(l) Seringas BD de 10mL 

(m) Frasco âmbar de 100mL 

3.1.3 Vidraria 

A vidraria utilizada, quando necessário, foi volumétrica. 

3.1.4 Amostras biológicas 

 As amostras positivas e negativas de sangue, utilizadas em todo o desenvolvimento 

experimental foram coletadas pelo Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP. 

3.2 MÉTODOS 
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 O método incluiu a extração das amostras biológicas e limpeza “clean-up”, extração do 

aldicarb do produto comercial Temik , condições analíticas do HPLC, diretrizes para o controle 

de qualidade e determinação dos parâmetros da precisão, exatidão, limite de detecção, limite de 

quantificação, seletividade e recuperação. 

3.2.1. Metodologias  

 Foram realizadas extrações do aldicarb na amostra biológica e no produto comercial 

Temik .

3.2.1.1 Extração do aldicarb no sangue 

Coletou-se 10 mL de sangue proveniente de animais necropsiados pelo Serviço de 

Patologia Animal/HOVET-USP, após a coleta estes 10 mL foram colocados em frasco de 

coloração âmbar onde foi realizada maceração com auxílio de um bastão de vidro em seguida 

foram adicionados 15 mL de diclorometano-acetona-éter de petróleo (1:1:1, v/v/v) e 4 g de 

cloreto de sódio. Com auxílio de uma caneta potter, a mistura foi homogeneizada e em seguida os 

frascos foram acomodados em um agitador de mesa, numa posição de 45  para evitar a perda do 
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líquido contido no interior do frasco, e procedeu-se agitação por 30 minutos em velocidade 

média.  

Separou-se a fase orgânica em frasco limpo descartando-se a fase aquosa.  

Acrescentou-se 2,0 g de sulfato sódico anidro na fase orgânica e após cinco minutos 

transferiu-se o extrato para um novo frasco limpo, sem a presença do sulfato sódico anidro, em 

seguida deixou-se evaporar a temperatura ambiente no interior de uma capela.  

 Para o “clean-up”, o extrato orgânico foi previamente evaporado e ressuspenso com 3,0 

mL de diclorometano o qual foi colocado em uma coluna SPE pré-condicionada com 5,0 mL de 

diclorometano, eluiu-se a coluna com 6,0 mL a 1% de metanol em diclorometano de acordo 

DeKok & Hiemstra (1998) e deixou-se o eluato evaporar em temperatura ambiente, em seguida  

ressuspendeu-se o extrato totalmente evaporado em 500 L de fase móvel 30 minutos antes da 

análise no HPLC. 

A figura 1 representa o “cleanup”. 

3.2.1.2 Extração de aldicarb da amostra comercial Temik

Macerou-se 25mg do produto comercial Temik  em um cadinho, acrescentou-se 8mL de 

água ao macerado juntamente com 6mL de diclorometano : acetona : éter de petróleo (2:2:2, 

v/v/v). Separou-se a fase orgânica com auxílio de uma pipeta Pasteur e deixou-se evaporar na 

temperatura ambiente. Desprezou-se a fase aquosa, em seguida ressuspendeu-se o extrato 
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previamente evaporado em 500 L de fase móvel 30 minutos antes da análise no HPLC-UV. A 

figura 2 ilustra esta extração.  

3.2.2 Condições analíticas da análise quantitativa em HPLC-UV 

Os resíduos obtidos das extrações foram dissolvidos em 500 L de fase móvel e em seguida 

foram injetados 100 L e analisados por HPLC-UV nas seguintes condições cromatográficas: 

- comprimento de onda de aquisição: 247 nm 

- fase móvel: água – acetonitrila (73:27, v/v) 

- fluxo: 1,0 mL/min 

- temperatura de aquecimento da coluna: 45 C

3.2.3 Controle de qualidade (CQ) 

 Segundo BRASIL (1999) as determinações para que o CQ seja estabelecido são os 

seguintes: 

- CQ do limite de quantificação (CQ-LQ): mesma concentração de LQ 

- CQ de baixa concentração (CQB): menor ou igual a 3 x LQ 

- CQ de média concentração (CQM): aproximadamente a média entre CQB e CQA 
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- CQ de alta concentração (CQA): 75 a 90% da maior concentração da curva de calibração 

Os critérios para aceitação do método analítico, de acordo com a BRASIL (1999) são os 

seguintes: 

- Precisão: os CVs calculados a partir de matrizes biológicas obtidas no mínimo de três 

indivíduos, para CQB, CQM e CQA devem ser menores ou iguais a 15%, e menores ou 

iguais a 20% para CQ-LQ. 

- Exatidão: deve apresentar valores compreendidos dentro de mais ou menos 15% do valor 

nominal para CQB, CQM e CQA, e de mais ou menos 20% para CQ-LQ, calculados a partir 

de matrizes biológicas obtidas no mínimo de três indivíduos. 

- Sensibilidade: a menor concentração da curva de calibração pode ser aceita como LQ do 

método quando o CV para CQ-LQ, calculados a partir de matrizes biológicas obtidas no 

mínimo de três indivíduos, for inferior ou igual a 20%. 

- Especificidade: a resposta de picos interferentes no tempo de retenção da substância química 

deve ser inferior a 20% da resposta do LQ. As respostas de picos interferentes no tempo de 

retenção, da substância química e do padrão interno, devem ser inferiores, respectivamente, a 

20% e 5% da resposta da resposta na concentração utilizada.  
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Figura 1 - Fluxograma do método realizado para extração e “clean-up” do aldicarb em 
amostra de sangue 

-   acrescentar 15,0 mL de éter de petróleo: acetona: 
    diclorometano (1:1:1, v/v/v) 
-   adicionar 4g de cloreto de sódio 
-   agitar com potter por 5min 
-   agitar numa bandeja mecânica por 30min 

- adicionar 2,0 g de sulfato 
de sódio anidro por 5min 

-   transferir o frasco 
- evaporar à temperatura 

ambiente 

-   Ressuspender o extrato com 
3,0 mL de diclorometano 

-   injetar na coluna previamente 
condicionada 

-   condicionar a coluna com 5,0 mL 
    de diclorometano 
-   eluir com 6,0 mL de diclorometano 
    a 1% de metanol. 

-   evaporar à temperatura ambiente 
-  ressuspender em 500 L de fase 
    móvel 30 min antes da análise

Sangue Total
10mL 

Fração 
Orgânica 

Resíduo 
Seco 

Fração
Aquosa 

(desprezar) 

“Clean-up” 

Eluato 

Injetar no 
HPLC
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Figura 2 - Fluxograma de extração do aldicarb da amostra comercial Temik

   Macerar e acrescentar 
-  8mL de água 
-  2mL diclorometano 
-  2mL acetona 
-  2mL éter de petróleo 

-   Evaporar à temperatura 
     ambiente 
-   Ressuspender em 500 L
     de fase móvel 30 min 
     antes da análise 

Temik

Fração 
Orgânica

Injetar no 
HPLC

Fração
Aquosa 

(Desprezar) 
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3.3 Análise cromatográfica em HPLC-UV 

 O aldicarb padrão técnico foi empregado em todo o processo de validação do método 

assim como todos os cálculos efetuados foram relacionados a ele. Para a determinação da 

precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação, seletividade e recuperação em 

sangue, a extração do aldicab procedeu-se de acordo com o método descrito no item 3.2.1.1. As 

análises cromatográficas foram realizadas pelo método indicado no item 3.2.2. 

3.3.1 Curva de calibração/Linearidade  

 A curva de calibração foi estabelecida para a quantificação de aldicarb padrão técnico a 

partir da análise em replicatas (n=6), nas concentrações 150, 312, 625, 1.250, 2.500, 5.000 e 

10.000 ng/mL. A equação da reta (y=ax+b) foi determinada por regressão linear, sendo que a 

abcissa x corresponde à concentração de aldicarb em ng/mL e a ordenada y à relação obtida entre 

a área do pico correspondente ao aldicarb. 

A linearidade foi estudada para as mesmas concentrações da curva de calibração, variando 

entre 150 a 10.000 ng/mL, de aldicarb padrão técnico e analisadas em réplicas (n=3). A 

linearidade foi avaliada graficamente e pelo coeficiente de correlação linear (r2) obtido. 
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3.3.2 Precisão  

Para o estabelecimento da precisão intra-ensaio do aparelho, foi calculado o coeficiente de 

variação (CV%) em sete concentrações diferentes variando entre 150 a 10.000 ng/mL, com três 

réplicas cada. Não se admitiu valores superiores a 15%. 

 O coeficiente de variação foi avaliado através da seguinte fórmula matemática: 

Precisão = CV%=           

 Para o estabelecimento da precisão em sangue, foram adicionados aos 10 mL de amostra, 

duas concentrações consideradas baixa e média que são respectivamente, 150 e 2.500 ng/mL, 

com seis réplicas cada. Não se admitiu valores superiores a 15% para CQM e 20% para CQ-LQ

3.3.3 Exatidão

 De acordo com Esteban (2003), a exatidão do método proposto foi calculada a partir do 

cálculo da inexatidão, através da seguinte fórmula, 

Inexatidão (%) =         x 100 
Concentração Obtida – Concentração Nominal

Concentração Nominal 

Desvio padrão 
Concentração média determinada 
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 Para o estabelecimento da exatidão, foram fortificados aos 10 mL de amostra, duas 

concentrações consideradas baixa e média que são respectivamente, 150 e 2.500 ng/mL, com seis 

réplicas. Não se admitiu valores superiores a  15% para CQM e 20% para CQ-LQ. 

 3.3.4 Limite de detecção (LD) e Limite de quantificação (LQ) 

Para a determinação do LD e LQ do aldicarb padrão técnico, usou-se como critério um 

coeficiente de variação não superior a 20%, enquanto que para o LQ um coeficiente de variação 

não superior a 10 %.. De acordo com a BRASIL (2003) o cálculo do LD e LQ é determinado a 

partir das seguintes equações: 

 LD =      LQ =   

Onde: DP = desvio padrão do intercepto com o eixo Y de várias curvas de calibração construídas 

contendo concentrações próximas ao suposto limite de quantificação. O desvio padrão pode ser 

obtido a partir da análise de um apropriado número de amostras do branco; ic = inclinação da 

curva de calibração. 

3.3.5 Seletividade 

DP x 3,3 
ic

DP x 10 
ic
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 Para o estabelecimento da seletividade foram obtidas amostras de sangue oriundas de seis 

animais necropsiados pelo Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP da FMVZ-USP que não 

apresentavam sinais clínicos de morte por exposição ao aldicarb e nem grânulos enegrecidos 

sugestivos de presença de Temik comumente encontrados no conteúdo estomacal.  

3.3.6 Recuperação 

 No estudo da recuperação da concentração média foi acrescentado 1,0 mL de uma solução 

contendo 2500 ng/mL de aldicarb padrão técnico, em 10 mL de cinco amostras negativas de 

sangue.  

Para estudo da recuperação da concentração baixa foi acrescentado 1,0 mL de uma 

solução contendo 150 ng/mL de aldicarb padrão técnico, em 10 mL de cinco amostras negativas 

de sangue.  

3.4 Análise estatística 

 Foram utilizados os testes de regressão linear e correlação de Pearson. Para verificar 

possíveis diferenças entre os diferentes pontos da reta de regressão linear, foi utilizada a análise 

de variância Anova. 
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4 RESULTADOS 

 Os resultados apresentados a seguir são referentes a: curva de calibração, linearidade, 

precisão, exatidão, seletividade, limite de detecção, limite de quantificação, recuperação e 

controle de qualidade. 

4.1 Curva de calibração/Linearidade 

A curva de calibração, do aldicarb padrão técnico, foi estabelecida através da linearidade. 

Segundo Lang e Bolton (1991) linearidade satisfatória é quando quatro curvas de calibração 

mostrarem-se correlacionadas.  

Essa correlação é definida através do coeficiente de correlação linear r2, ou seja, quanto 

mais este valor aproximar-se de um, mais correlacionados estão os valores das concentrações.  

As concentrações de aldicarb, utilizadas para realização da curva de calibração, foram 150 

ng/mL, 312 ng/mL, 625 ng/mL, 1.250 ng/mL, 2.500 ng/mL, 5.000 ng/mL, 10.000 ng/mL. A 

equação da reta encontrada foi y = 11,46x + 561 sendo que o valor r2 foi de 0,995.

A figura 3 mostra a curva de calibração característica do método, obtida da relação entre a 

média das áreas dos picos correspondentes ao aldicarb e as concentrações do aldicarb padrão 

técnico.
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4.2 Precisão 

Para o estudo da precisão do padrão em relação ao equipamento, os coeficientes de 

variação (CV) obtidos do estudo intra-ensaio de replicatas (n=3) de aldicarb padrão técnico com 

concentrações variando entre 150 a 10.000 ng/mL estão representados na tabela 3. 

Tabela 3 - Coeficiente de variação (CV) obtido para o estudo da precisão intra-ensaio da 
análise quantitativa de aldicarb, na faixa de 150 a 10.000 ng/mL 

 ÁREA DO PICO   CONCENTRAÇÃO
(ng/mL) MÉDIA DESVIO PADRÃO CV (%) 

150 2119 30 1,4 
312 3698 317 8,6 
625 7556 223 2,9 

1.250 13917 847 6,1 
2.500 26897 1276 4,7 
5.000 64076 878 1,4 

10.000 113005 3133 2,7 

 Para as amostras biológicas, foram calculados os CVs, da concentração baixa de 150 

ng/mL e da concentração média de 2.500 ng/mL. Os valores encontrados foram de 17,7% e 14 %, 

respectivamente.  

4.3 Exatidão 

 A exatidão correspondente à concentração média (CQM) de 2500 ng/mL adicionada em 

quatro amostras de sangue, apresentou o resultado de -10.08 %. 
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 A exatidão correspondente à concentração baixa (CQB) de 150 ng/mL adicionada em 

quatro amostras de sangue, apresentou o resultado de –32.6%. 

Figura 3 - Curva de calibração obtida para análise quantitativa de aldicarb em sangue de cães 
e gatos. É a relação entre a média das áreas dos picos do aldicarb correspondente 
às concentrações do aldicarb padrão técnico 
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4.4 Seletividade 

  A figura 5 mostra o estudo para determinação da seletividade e como pudemos observar 

não foram verificados picos interferentes no mesmo tempo de retenção do aldicarb. 

Regressão Linear

Intervalo de 
Confiança 95% 

y = 11,46x + 561 
r2 = 0 ,995 
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Figura 5 - Representa a seletividade através de uma amostra negativa de sangue sem a 
presença de picos interferentes para o mesmo tempo de retenção do aldicarb 

4.5 Limite de detecção (LD) e Limite de quantificação (LQ) 

 Os cálculos para determinação dos LD e LQ, para o aldicarb padrão técnico, foram 

baseados na relação sinal-ruído mensurado em milivolts sendo determinada uma relação maior 
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que 3,3 vezes para LD e maior que dez vezes para LQ. O valor de LD ficou definido como 75 

ng/mL e o LQ como 150 ng/mL. 

 Os cálculos para determinação dos LD e LQ, para a amostra fortificada, foram baseados 

na relação sinal-ruído mensurado em milivolts sendo determinada uma relação maior que 3,3 

vezes para LD e maior que dez vezes para LQ. O valor de LD ficou definido como 150 ng/mL e o 

LQ como 150 ng/mL. 

 A figura 6 mostra o aldicarb padrão técnico próximo ao LQ. 

4.6 Recuperação 

Para a concentração média de 2.500 ng/mL, adicionada às amostras de sangue, a 

concentração média recuperada foi de 2.248  316 ng/mL eqüivalendo a 89,9%  do valor 

adicionado.   

Para a concentração baixa de 150 ng/mL, adicionada às amostras de sangue, a 

concentração média recuperada foi de 101  18 ng/mL eqüivalendo a 68 %  do valor adicionado.   
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Figura 6 - Representa o aldicarb padrão técnico em uma concentração próxima ao valor 
do LD 

4.7 Controle de qualidade 

 O controle de qualidade é um conjunto de parâmetros que estabelecem a confiabilidade do 

método. É definido através dos seguintes valores: precisão (%), exatidão (%), sensibilidade (%) e 

especificidade (%). A tabela 4 mostra os valores definidos para este método.  
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Tabela 4 - Representação dos valores de precisão, exatidão, sensibilidade e especificidade 
definidos para o controle de qualidade do método 

Parâmetros Precisão % Exatidão % Sensibilidade Especificidade  
CQ-LQ 1,4 67,6 1,4% 13% 

CQB 8,6 0 0 0 
CQM 4,7 89,6 0 0 
CQA 1,4 0 0 0 

Onde: CQ-LQ=150ng/mL, CQB= 312ng/mL, CQM= 2.500ng/mL, CQA= 7.500ng/mL 
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5 DISCUSSÃO 

A cromatografia líquida de alta resolução com fase reversa e detector UV/visível foi a técnica 

eleita para a identificação do aldicarb. Esta escolha teve como racional a alta sensibilidade do 

aparelho, pois outros métodos analíticos, como cromatografia em camada delgada e a 

cromatografia gasosa acoplada a espectômetro de massas apresentavam como desvantagens, 

respectivamente, a falta de sensibilidade e o alto custo. 

Miles & Delfino (1984) utilizando HPLC-UV para determinação de aldicarb e seus 

metabólitos em água de lagos, concluíram que este método é útil para a rápida identificação deste 

agente em água, entretanto nenhum pré-tratamento na amostra foi realizado. 

O estudo da extração de aldicarb e seus metabólitos da excreta, dos tecidos gastrointestinais e 

da água, realizado por Harper, Weisskopf & Cobb (1998) utilizando acetonitrila e água (50:50) 

mostrou ser útil na identificação por Cromatografia a Gás. Para este tipo de técnica a extração nas 

diferentes matrizes procede-se de forma diferente do que a extração realizada para análise em 

HPLC.

A revisão literária sobre métodos utilizados para extração do aldicarb em tecidos animais se 

apresentou escassa, uma vez que a grande maioria dos trabalhos analisa a presença deste 

praguicida em água e vegetais. Neste sentido, foi necessária a escolha da técnica de extração, que 

tivesse a capacidade de isolar o aldicarb da amostra biológica, sem que interferentes pudessem 

comprometer a identificação deste praguicida.  

No presente trabalho foi utilizada a metodologia de separação em fase sólida com coluna de 

aminopropil, proposta por Minelli (1997), que realizou a identificação e extração de oito 
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carbamatos em frutas e verduras, através de cromatografia líquida com detector de arranjo de 

fotodiodos. 

Após a escolha da metodologia, o passo seguinte foi o processo de validação analítica que 

incluiu o desenvolvimento de normas estabelecidas pelo Programa de Garantia de Qualidade, 

visando minimizar os possíveis erros e assegurar a máxima qualidade do trabalho analítico, e 

conseqüentemente, a obtenção de resultados laboratoriais confiáveis. 

Define-se Garantia de Qualidade, como toda ação sistemática necessária para promover 

adequada confiança a um serviço, de maneira a satisfazer sua finalidade visando reduzir erros a 

limites toleráveis (TAYLOR, 1987). 

No primeiro estagio da validação do método analítico, a determinação da curva de calibração 

do padrão foi realizada através de crescentes concentrações de aldicarb que variaram de 150 

ng/mL a 10 g/mL. A reta de regressão foi representada graficamente através da equação da reta 

y = 11,46x + 56,1. A linearidade (faixa de concentração na qual se tem proporcionalidade de 

resposta do detector) foi estudada para as mesmas concentrações da curva de calibração e 

representadas pelo coeficiente de determinação r2 = 0,995. Estes dados mostram a alta correlação 

entre a concentração e a resposta do detector como adequada linearidade, permitindo a 

continuidade da validação. Neste experimento não foi feita curva de calibração para o aldicarb 

extraído da amostra biológica. 

No segundo estagio da padronização foi realizado o estudo dos seguintes parâmetros: 

precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação, seletividade e recuperação.    

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 idênticas 

condições de ensaio sendo expressa através do coeficiente de variação (CV%) sendo que os 
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valores do padrão técnico em todas as concentrações estudadas não ultrapassaram 15%. Para as 

amostras de sangue fortificadas com aldicarb, os valores foram inferiores a 15% para a 

concentração de 2.500 ng/mL e inferiores a 20% para a concentração de 150 ng/mL. Estes 

valores estão de acordo com os estipulados pela BRASIL (2003). 

A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados individuais e o valores 

aceitos como referência e foi determinada após o estabelecimento da linearidade. O limite de 

variação na concentração de 2500 ng/mL foi de - 10.08%  e para a concentração de 150 ng/mL 

foi de – 32.6% (BRASIL, 2003). 

A seletividade e a especificidade demonstram a capacidade que o método possui de medir um 

composto em presença de outros componentes tais como impurezas, produtos de degradação e 

componentes da matriz; são parâmetros utilizados para a análise qualitativa e quantitativa, 

respectivamente. 

Para análise qualitativa (teste de identificação) é necessário demonstrar a capacidade de 

seleção do método entre compostos com estruturas relacionadas que podem estar presentes. Isto 

deve ser confirmado pela obtenção de resultados positivos (preferivelmente em relação ao 

material de referência conhecido) em amostras contendo a substância química, comparativamente 

com resultados negativos obtidos de amostras que não contenham esta substância, mas compostos 

estruturalmente semelhantes.  

Para análise quantitativa (teor) e análise de impurezas, a especificidade pode ser determinada 

pela comparação dos resultados obtidos de amostras contaminadas com quantidades apropriadas 

de impurezas ou excipientes e amostras não contaminadas, para demonstrar que o resultado do 

teste não é afetado por esses materiais.  
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No presente trabalho, por ser um método de identificação, a determinação da seletividade foi 

realizada com pelo menos seis amostras de sangue comprovadamente negativas, ou seja, 

provenientes de animais que tiveram os óbitos confirmados por outras causas que não a 

intoxicação exógena, sendo que em nenhuma destas amostras houve a presença de picos 

interferentes para o mesmo tempo de retenção do aldicarb. 

A especificidade do aldicarb foi estudada por Nunes (1998), que comparando os diferentes 

procedimentos “clean-up”, para a determinação de inseticidas n-metilcarbamatos em matrizes 

vegetais (batata e cenoura) utilizando HPLC-UV, nas seguintes condições cromatográficas: 

comprimento de onda 195nm, fase móvel acetonitrila:água 70:30 e fluxo 1,0 mL/min; determinou 

o tempo de retenção de compostos semelhantes ao aldicarb, como sendo: metomil 2,20 min; 

aldicarb 5,55 min; propoxur 9,22 min; carbofuran 9,90 min; e carbaril 13,12 min.  

O Limite de Detecção (LD) é representado pela menor concentração de um analito que o 

procedimento bioanalítico consegue diferenciar do ruído de fundo, com um limite confiável. O 

Limite de Quantificação (LQ) é a menor quantidade de um analito numa amostra que pode ser 

determinada quantitativamente com precisão e exatidão aceitáveis. O valor de LD para o padrão 

técnico ficou definido como 75 ng/mL e o LQ como 150 ng/mL, e para a amostra fortificada o 

LD foi de 150 ng/mL sendo este mesmo valor definido também para o LQ;  valores estes 

adequados para análise proposta. 

Considerando a tabela 1, onde estão representadas análises de resíduos de aldicarb em vários 

tecidos de um fazendeiro cujo óbito foi causado por Temik , o valor encontrado para o sangue 

foi de 0,028 ppm, ou seja, 0,028 mg/L. Uma vez que hipoteticamente comparando este valor da 

tabela 1 ao valor do limite de detecção encontrado neste experimento, ou seja, transformando 

0,028 mg/L em 0,000028 mg/mL, e considerando que seria extraído de 10 mL de sangue, 
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teríamos 0,00028 mg/10mL, ou seja 280 ng/mL, aplicando uma recuperação de 68% o resultado 

final seria de 190 ng/mL; isto indica que mesmo utilizando um detector mais sensível (detector de 

fluorescência), o valor de LD está compatível ao encontrado por este trabalho. 

A recuperação avalia a eficiência do método de tratamento da amostra, isto é, relação entre o 

valor real adicionado e o valor recuperado após a extração. Para a concentração média de 2.500 

ng/mL, adicionada às amostras de sangue, a concentração média recuperada foi de 2.248  316 

ng/mL eqüivalendo a 89,9%  do valor adicionado.  Para a concentração baixa de 150 ng/mL, 

adicionada às amostras de sangue, a concentração média recuperada foi de 101  18 ng/mL 

eqüivalendo a 68 %  do valor adicionado.   

Segundo a BRASIL (2003) a recuperação mede a eficiência do procedimento de extração de 

um método analítico dentro de um limite de variação. Porcentagens de recuperação do analito 

próximos a 100% são desejáveis, porém, admite-se valores menores, desde que a recuperação 

seja precisa e exata. No presente trabalho foi definido um valor acima de 60% como adequado 

para a validação; cabe ressaltar que esta proposta de validação tem como finalidade identificar o 

aldicarb, ou seja, realizar uma análise qualitativa e não quantitativa necessária para a análise de 

resíduos.  

Com relação à estabilidade, OSHA (2003) indica que o aldicarb padrão técnico, em solução 

de acetonitrila e água apresenta uma estabilidade por tempo prolongado, ou seja, após 17 dias, 

para o armazenamento em temperatura ambiente as recuperações para réplicas n=3 foram de 111, 

103 e 100%, e as recuperações para as amostras refrigeradas foram de 107, 102 e 101%.  

Um estudo de estabilidade do aldicarb em amostras biológicas, realizado por Cobb (2001) em 

tecidos do trato gastrointestinal de pássaros e ratos revelaram que o aldicarb, em doses letais, 

pode ser identificado por até quatro dias depois da morte com uma confiança acima de 90% e oito 
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dias após a morte com uma confiança de 75%. Neste estudo foi utilizada a técnica de HPLC com 

derivação pós-coluna. 

No presente trabalho não foram realizados estudos de estabilidade utilizando material 

biológico, portanto recomenda-se que as amostras oriundas de animais com suspeita de 

intoxicação por aldicarb sejam processadas o mais rápido possível após a realização da necropsia. 

No terceiro estágio, onde são definidos os parâmetros para controle de qualidade (CQ), e que 

certifica que em qualquer momento da realização da análise esta seja confiável, tem-se: CQ do 

limite de quantificação (CQ-LQ): mesma concentração de LQ, isto é  CQ-LQ=150ng/mL;  CQ 

de baixa concentração (CQB): menor ou igual 3 x LQ, isto é, CQB=312ng/mL. O CQ de média 

concentração (CQM): aproximadamente a média entre CQB e CQA, isto é, CQM= 2.500ng/mL.

O CQ de alta concentração (CQA): 75 a 90% da maior concentração da curva de calibração, 

sendo CQA=7.500ng/mL . 

Frente aos dados obtidos, propõem-se critérios de aplicação do método bioanalítico validado 

(BRASIL, 2003), segundo o qual uma corrida analítica deve conter: amostras de CQ, padrões de 

calibração e amostras desconhecidas. Sendo recomendado não estimar a concentração das 

amostras através de extrapolação da curva de calibração abaixo do LQ ou acima da maior 

concentração do padrão. Em vez disso, a curva deve ser redefinida ou as amostras de 

concentrações superiores devem ser diluídas e re-analisadas. 

No uso rotineiro do método analítico validado, a precisão e exatidão devem ser monitoradas 

regularmente para assegurar a continuidade do desempenho satisfatório. Para atingir este 

objetivo, amostras de CQ devem ser analisadas juntamente com as demais amostras, em cada 

corrida analítica. As amostras de CQ devem ser incorporadas em intervalos adequados, 

dependendo do número total de amostras da corrida, sempre em igual número de replicatas de 

cada concentração (CQB, CQM e CQA).  
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O número de amostras de CQ (em múltiplos de três) a ser incorporado em cada corrida 

analítica não deve ser inferior a 5% (cinco por cento) do número de amostras desconhecidas 

Os resultados das amostras de CQ servirão de base para aceitação ou rejeição da corrida 

analítica. No mínimo, 67% (quatro de seis) das amostras de CQ devem estar dentro de mais ou 

menos 15% dos seus respectivos valores nominais, exceto para o LIQ, para o qual se admite 

desvios menores ou iguais a 20%; 33% (duas de seis) amostras de CQ podem estar fora destes 

limites, mas não para a mesma concentração.  

Um estudo preliminar foi realizado com amostras oriundas do Serviço de Patologia 

Animal/HOVET-USP para a confirmação da presença de aldicarb em animais que apresentavam 

quadro sugestivo de intoxicação e que necessitavam de confirmação analítica. Os resultados estão 

contidos no anexo A, que mostra também qual tecido foi analisado, o número da entrada destes 

animais e o resultado obtido a partir da análise cromatográfica. 

Segundo Kimura (2003) os dados macroscópicos mais comumente encontrados nos achados 

de necropsia, em animais intoxicados por aldicarb foram: presença de petéquias e sufusões em 

timo, severa congestão e hemorragia pulmonar. Evidencia-se também padrão lobular em fígado. 

O conteúdo estomacal apresenta grânulos enegrecidos, arredondados e friáveis e a mucosa 

apresenta-se hiperêmica. O baço possui hemorragia subcapsular, além de focos hemorrágicos em 

pâncreas, e severa congestão córtico-medular renal e por fim, nota-se diminuição na coagulação 

sanguínea. O exame histopatológico confirma as alterações notadas macroscopicamente. 

Como ilustração deste estudo, os anexos B ao D mostram três resultados de laudos emitidos 

pelo Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP que sugerem óbito por intoxicação por Temik .

Os anexos E ao G mostram os resultados cromatográficos obtidos após análise qualitativa das 

mesmas amostras referentes aos laudos supra citados; as alterações nos tempos de retenção 
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devem-se ao fato de que as análises foram realizadas em dias alternados e, portanto, foi utilizada 

fase móvel diferente. O anexo H representa o resultado cromatográfico do aldicarb após extração 

da amostra comercial Temik .

Embora ocorra esta alta correlação, existem casos onde não são verificadas as presenças dos 

agentes que levaram ao óbito. Um exemplo disto é a amostra de n  597/02, onde o agente não foi 

encontrado no conteúdo estomacal, entretanto o resultado revelou-se positivo para o aldicarb 

quando analisado cromatograficamente. 

Como podemos verificar houve uma alta correlação entre os achados de necrópsia sugestivos 

de intoxicação e a presença do agente tóxico nas amostras analisadas cromatograficamente, 

portanto a metodologia analítica, utilizada para a identificação do aldicarb em conteúdo 

estomacal, fígado e sangue, mostrou-se efetiva, sendo útil para diagnóstico de intoxicação por 

este praguicida.
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6 CONCLUSÃO 

Os presentes resultados permitem concluir que: 

- a padronização e validação da metodologia cromatográfica  proposta  para  separar e 

identificar o aldicarb em sangue de cães e gatos, mensuradas através de parâmetros como 

determinação da curva de calibração, linearidade, precisão, recuperação, seletividade e 

limites de quantificação e detecção, permitem afirmar  que esta metodologia analítica  pode 

ser empregada para o diagnóstico de intoxicação  exógena por este referido praguicida. 
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ANEXO A 

Estudo preliminar realizado com amostras de fígado, conteúdo estomacal e sangue, oriundas do 

Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP para a confirmação da presença de aldicarb em 

animais que foram a óbito e que apresentavam quadro sugestivo de intoxicação por este agente. 

Amostra Biológica No. Entrada Resultado 

Fígado 122/02 Positivo 

Fígado 159/02 Negativo 

Fígado 030/02 Positivo 

Fígado 127/02 Positivo 

Fígado 111/02 Positivo 

Fígado 024/02 Positivo 

Conteúdo estomacal 350/02 Positivo 

Conteúdo estomacal 132/02 Positivo 

Conteúdo estomacal 369/02 Negativo 

Conteúdo estomacal 119911 Negativo 

Conteúdo estomacal 42057 Negativo 

Conteúdo estomacal 597/02 Positivo 

Conteúdo estomacal 118324 Negativo 

Conteúdo estomacal 137982 Positivo 

Conteúdo estomacal 156/02 Negativo 

Sangue 140531 Negativo 

Sangue 401/03 Positivo 

Sangue 118324 Negativo 

Sangue 346/03 Negativo 

Sangue 340/03 Negativo 

Sangue 383/03 Negativo 
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ANEXO B 

Laudo Toxicológico emitido pelo Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP referente a amostra  

de fígado, com número de entrada 0024/02. 
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ANEXO C 

Laudo Toxicológico emitido pelo Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP referente à amostra 

de conteúdo estomacal, com número de entrada 0597/02. 
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ANEXO D 

Laudo Toxicológico emitido pelo Serviço de Patologia Animal/HOVET-USP referente à amostra 

de sangue, com número de entrada 401/03. 
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ANEXO E 

Mostra o resultado cromatográfico obtido após análise qualitativa da amostra 0024/02 
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ANEXO F 

Mostra o resultado cromatográfico obtido após análise qualitativa da amostra 0597/02. 
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ANEXO G 

Mostra o resultado cromatográfico obtido após análise qualitativa da amostra 0401/03. 
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ANEXO H 

Mostra o resultado cromatográfico obtido após extração do aldicarb da amostra comercial 

Temik .


