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RESUMO 

A estatística das principais causas das intoxicações mostra que os depressores 

do sistema nervoso central (SNC) têm uma participação significativa. No Centro de 

Controle de Intoxicações da Unicamp, em 1995, 30% das intoxicações foram por 

medicamentos, sendo a metade por depressores do SNC. A avaliação do paciente 

intoxicado, freqüentemente inclui, além de exames clínicos, análises laboratoriais para 

identificação de agentes tóxicos presentes em amostras biológicas. Os procedimentos 

analíticos com esta finalidade utilizam diversas técnicas, entre elas as cromatográficas. O 

objetivo do presente trabalho foi desenvolver e otimizar um método de triagem para 

diagnóstico laboratorial das intoxicações por medicamentos que causam depressão do 

SNC, através da cromatografia em fase gasosa, para ser utilizado em análises de urgência 

em Centros de Controle de Intoxicações. Foram selecionados 21 fármacos depressores do 

SNC a partir de critérios de freqüência e importância clínico-toxicológica. As técnicas de 

extração apresentaram recuperação relativa entre 66,4 e 92,6% para a urina e entre 36,7 e 

82,6% para o plasma. O estudo de precisão apresentou coeficiente de variação entre 4,3 e 

13,7% para as amostras de urina e entre 7,8 e 19,4% para o plasma. A sensibilidade foi 

testada para concentrações próximas aos níveis terapêuticos (1 a 5 g/mL) tendo sido 

considerada satisfatória e a análise de extratos de “brancos” de referência apresentou 

cromatograma sem interferentes. O tempo de análise foi compatível com a necessidade 

clínica (menor que duas horas) para análise concomitante dos 21 fármacos. Pode-se 

concluir que o método de triagem por cromatografia gasosa proposto foi adequado para o 

diagnóstico laboratorial das intoxicações agudas por medicamentos que causam síndrome 

de depressão do SNC. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após a segunda guerra mundial houve um aumento acentuado na 

produção de novas substâncias químicas. Como conseqüência, aumentou a 

exposição do homem à xenobióticos e, também, o número de intoxicações. 

O tratamento adequado de intoxicações supõe conhecimentos de 

propriedades dos agentes tóxicos, de toxicocinética e de efeitos sobre o organismo, 

que não eram disponíveis frente a nova realidade, quando os diversos nomes desses 

produtos não eram sequer bem conhecidos
23

. 

Devido a esses fatos e ao grande número de intoxicações foram criadas, a 

partir da década de 50, instituições denominadas Centro de Controle de Intoxicações 

(CCI), para atuar em todas as áreas que dizem respeito as intoxicações: diagnóstico, 

tratamento de pacientes intoxicados, controle, pesquisa e fornecimento de 

informações a profissionais da saúde e ao público em geral
5
. 

A avaliação do paciente intoxicado freqüentemente inclui, além de exame 

físico e anamnese, que devem ser realizados cuidadosamente, uma solicitação de 
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exame laboratorial para triagem de xenobióticos em amostras biológicas do paciente 

ou de algum material encontrado próximo ao mesmo
76

. 

Toxicologia analítica na área clínica é útil para monitorar a efetividade de 

regimes de tratamento, identificar claramente a natureza e a quantidade da 

substância tóxica absorvida, prever sinais e sintomas e auxiliar no julgamento da 

necessidade de tratamento específico ou sintomático
62

. 

A identificação do agente que está causando a intoxicação auxilia no 

diagnóstico e permite uma terapêutica mais adequada. Além disso, em algumas 

situações, o clínico necessita de um diagnóstico diferencial, isto é, saber se um 

determinado quadro clínico está sendo provocado por drogas ou não
73

. A 

confirmação da ausência de um agente tóxico também pode ser necessária para o 

clínico
62

. 

Um dos procedimentos mais importantes no tratamento de pacientes 

intoxicados é remover algum material ainda não absorvido e aumentar a sua 

eliminação. O laboratório de toxicologia clínica pode auxiliar através da 

monitorização da quantidade de agente tóxico na circulação ou medindo o que é 

excretado. Além disso, o laboratório pode prover dados necessários para estimativa 

da dose total ou efetividade do tratamento através de mudanças nos parâmetros 

cinéticos do agente tóxico
62

. 
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Intoxicações por determinados xenobióticos possuem tratamento 

específico com a utilização de antídotos e antagonistas. Desta forma, a confirmação 

do agente tóxico pode permitir a utilização mais segura dessas medicações
27

. 

O grande desafio de um Laboratório de Análises Toxicológicas consiste 

na avaliação química de fluídos biológicos como sangue, urina e conteúdo gástrico, 

para verificar a presença de um agente tóxico. Isso requer uma triagem ampla e um 

bom entendimento entre o analista e o clínico
37

. 

Assim, o procedimento para triagem de fármacos e drogas em material 

biológico deve ser essencialmente rápido e abrangente. A urgência que essas 

triagens requerem tem feito com que os laboratórios procurem continuamente novos 

métodos para aumentar a exatidão da identificação do agente tóxico, diminuir a 

quantidade necessária de amostra, reduzir o tempo envolvido na análise e expandir o 

número de substâncias detectadas
26

. 

Outro dado que deve ser considerado consiste no conhecimento da 

freqüência sobre os agentes etiológicos das intoxicações, informações sobre a 

história, suspeita clínica, sinais e sintomas apresentados pelo paciente que podem 

auxiliar substancialmente o analista na pesquisa do agente tóxico envolvido. 

De acordo com estes dados, tem sido observado que os medicamentos  

são responsáveis por grande parte das notificações nos Centros de Assistência 

Toxicológica. Em 1993, o Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI-
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SP) realizou 11.344 atendimentos, sendo os medicamentos os principais agentes 

envolvidos nas exposições agudas, responsáveis por 49,2% (5.577) dos casos
1
. 

Ainda na cidade de São Paulo, o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CEATOX) 

registrou, no período de agosto de 1991 a junho de 1995, 4.575 casos de 

intoxicações por medicamentos
49

. O Centro de Informações Anti-Veneno da Bahia  

(CIAVE-Ba) registrou, no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994, 2.779 

casos de intoxicações medicamentosas, representando 20,4% do total de 

atendimento realizadas pelo Centro. Os medicamentos mais freqüentemente 

relatados foram os ansiolíticos e anticonvulsivantes
19

. O Centro de Controle de 

Intoxicações de São José do Rio Preto registrou no período de janeiro a dezembro de 

1993, 865 casos de intoxicações, sendo que os medicamentos foram os agentes mais 

freqüentes com 32,14% dos casos
44

.  

Entre os medicamentos envolvidos nas intoxicações os psicofármacos, 

incluindo ansiolíticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos e os antidepressivos 

tricíclicos representaram 32% das exposições aos medicamentos no CCI-SP em 

1993
1
. 

Ocorrências semelhantes têm sido observadas em outras cidades fora do 

Brasil
27

. 
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A principal fonte de exposição a esses fármacos é possivelmente, 

decorrente dos medicamentos prescritos ao próprio paciente. Desta forma, a 

intoxicação poderia ocorrer devido a prescrição inadequada ou por uso indevido, 

acidentalmente por ingestão de doses excessivas ou ainda, que ocorre em 

significativo número de casos, pela tentativa de suicídio. Outros indivíduos que não 

o próprio paciente, principalmente crianças, tornam-se expostos domiciliarmente. 

Outro fator que colabora com o aumento da freqüência da exposição a esses 

produtos é a venda de medicamentos psicotrópicos sem receita médica e o baixo 

índice terapêutico observado para a maioria deles. 

No Brasil existem 13 Centros de Toxicologia que possuem laboratório
33

, 

sendo que, na maioria destes, as metodologias disponíveis para triagens 

toxicológicas são muito precárias. Poucos empregam a cromatografia a gás e 

nenhum, até a presente data, a utiliza em procedimentos de triagens
53

. 

Do exposto, tendo em vista que as intoxicações por medicamentos estão 

entre as principais causas de atendimento nos Centros de Controle de Intoxicações; 

que os depressores do sistema nervoso central constituem, em muitos Centros, a 

primeira causa de atendimento e, a necessidade de se estabelecer um método de 

triagem que possibilite um diagnóstico etiológico com maior acurácia e rapidez, este 

trabalho teve como objetivo propor uma metodologia analítica para auxiliar no 
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diagnóstico das intoxicações agudas por medicamentos que causam síndrome 

depressiva. 

 



 

7 

 

2. GENERALIDADES 

 

2.1. Intoxicações por medicamentos 

 

2.1.1. Aspectos clínicos  toxicológicos  

 

“Toxicologia de medicamentos é uma área de atuação da toxicologia 

que estuda os efeitos nocivos produzidos pela interação de medicamentos com o 

organismo, decorrentes do uso inadequado ou da suscetibilidade individual”
56

. 

 

“Intoxicação é um processo patológico causado por substâncias 

endógenas ou exógenas e caracterizado por desequilíbrio fisiológico, em 

conseqüência das alterações bioquímicas no organismo. Esse processo é 

evidenciado por sinais e sintomas ou mediante dados laboratoriais”
56

. 
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Nas intoxicações agudas por medicamentos, assim como por outros 

agentes, o atendimento rápido e correto é importante para o prognóstico e tratamento 

do paciente.  

O atendimento envolve medidas de suporte vital, tratamento sintomático, 

aplicação de medidas de descontaminação gastrintestinal, aumento da depuração e, 

em alguns casos, a utilização de antídotos e antagonistas. Fatores como idade do 

paciente, via de absorção envolvida, circunstância em que ocorreu a exposição, 

natureza do agente tóxico,  sua toxicidade, características toxicocinéticas e 

quantidade absorvida devem ser considerados
10

. 

A remoção da porção ainda não absorvida pode ser realizada por indução 

de emese, lavagem gástrica e administração de carvão ativado e catárticos. O carvão 

ativado adsorve o fármaco diminuindo sua absorção. O aumento da eliminação 

geralmente é feito através da hidratação do paciente com conseqüente  aumento da 

diurese
27

. A alteração do pH urinário promovendo a ionização da droga faz com que 

diminua a reabsorção tubular renal e aumente a sua eliminação
66

.  

Para auxiliar a eliminação de substâncias já absorvidas podem ser 

utilizadas, em casos mais graves e quando possível, a diálise peritonial, hemodiálise 

ou hemoperfusão. Entretanto estes procedimentos não são indicados para 

substâncias com grande volume de distribuição e alta ligação protéica
66

. 
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Segundo SCHVARTSMAN
64

, “a experiência clínica relacionada ao 

atendimento do paciente intoxicado já permitiu a identificação de vários conjuntos 

de sinais e sintomas, denominadas síndromes tóxicas, nos quais é indispensável 

incluir a substância química como possível agente etiológico”. Algumas síndromes 

tóxicas descritas por este autor são: 

Síndrome da acidose metabólica: acidose metabólica acompanhada por distúrbios 

neurológicos e/ou gastrintestinais. O diagnóstico diferencial deve considerar 

metanol, etilenoglicol ou salicilatos. 

Síndrome alucinógena: alterações súbitas do comportamento ou distúrbios 

psíquicos de aparecimento repentino, particularmente em adolescentes. Sugerem 

como etiologia bastante provável, o abuso de drogas. 

Síndrome anticolinérgica: pele seca, hipertermia, sede, disfagia, pupila dilatada, 

taquicardia, urgência e retenção, delírio, alucinação, falência respiratória. Ocorre nas 

intoxicações por atropina, escopolamina, derivados e análogos, vegetais 

beladonados e medicamentos como anti-histamínicos e antidepressivos tricíclicos. 

Síndrome anticolinesterásica: caracterizada principalmente por miose, bradicardia, 

acúmulo de secreções, defecação, urese e emese. Sugere possível intoxicação por 

organofosforados e carbamatos, acetilcolina e pilocarpina. 
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Síndrome simpatomimética: excitação do SNC, convulsão, hipertensão, 

taquicardia. Pode ser causada por teofilina, cafeína, LSD, fenciclidina, anfetaminas, 

cocaína, fenilpropanolamina. 

Síndrome nicotínica: taquicardia, hipertensão, fasciculação muscular e paralisia. 

Ocorre nas intoxicações por inseticidas (nicotínicos) e tabaco. 

Síndrome convulsiva: crises convulsivas são complicações comuns de grande 

número de intoxicações, principal manifestação na intoxicação por estricnina, 

inseticidas organoclorados e isoniazida. (A teofilina e os antidepressivos tricíclicos 

também levam a esta síndrome). 

Síndrome extrapiramidal: em reações extrapiramidais devem ser pesquisados 

fenotiazínicos, butirofenonas e alguns antieméticos. (A intoxicação aguda por 

metoclopramida leva a síndrome extra piramidal) 

Síndrome hepato-renal: apesar da etiopatogenia complexa das afecções destes 

órgãos, é conveniente incluir no diagnóstico diferencial a possível intoxicação, 

principalmente por acetaminofeno, fósforo inorgânico e tetracloreto de carbono. 

Síndrome metemoglobinêmica: caracterizada por cianose peculiar, distúrbios 

neurológicos e sangüíneos. A intoxicação deve ser considerada em virtude do grande 

e diversificado número de substâncias químicas metehemoglobinizantes. (Entre elas  

destacam-se a anilina, a dapsona, os nitratos e os nitritos). 
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Síndrome narcótica: miose puntiforme, depressão neurológica e respiratória sugere 

intoxicação por opiáceos, principalmente drogas de abuso, sedativos da tosse e 

alguns antidiarréicos. Codeína, heroína, propoxifeno, pentazocina, são alguns dos 

prováveis agentes envolvidos. 

Síndrome depressiva: torpor e coma, em seus diferentes graus, de aparecimento 

súbito, sugerem possível intoxicação por etanol, barbitúricos e benzodiazepínicos. 

Numerosas substâncias possuem atividade depressora do sistema nervoso 

central. Além dos fármacos depressores do SNC, dezenas de outras substâncias 

utilizadas com finalidade terapêutica, pertencentes a classes farmacológicas 

distintas, produzem síndrome depressiva como efeito tóxico
35

. 

Os medicamentos  sedativos-hipnóticos, incluindo os barbitúricos e os 

benzodiazepínicos, em doses altas, podem causar sonolência, confusão, coordenação 

diminuída, ataxia, depressão respiratória, apnéia e coma. Os antidepressivos 

tricíclicos em doses tóxicas causam sintomas iniciais de depressão do SNC com 

manifestações de letargia, desorientação, ataxia, depressão respiratória, hipotermia e 

agitação. Severa toxicidade pode ser associada com alucinações, coma e 

convulsões
66

. 

De acordo com a classificação REED
27

, o paciente em coma pode 

apresentar as seguintes características: 
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Coma grau 0:  sonolência, capacidade de responder perguntas. 

Coma grau 1: comatoso, resposta a estímulos dolorosos e reflexos intactos. 

Coma grau 2: comatoso, sem resposta a estímulo doloroso, sem depressão 

respiratória e circulatória e reflexos intactos. 

Coma grau 3: comatoso, ausência de reflexos e sem depressão respiratória e 

circulatória. 

Coma grau 4: comatoso, ausência de reflexos e com problemas respiratórios e 

circulatórios. 

 

2.1.2. Aspectos toxicocinéticos 

A aplicação de princípios de farmacocinética nas exposições a agentes 

tóxicos pode ser útil na determinação de procedimentos terapêuticos
66

. 

Os padrões de absorção, distribuição, biotransformação e excreção de 

fármacos e drogas  podem sofrer alterações quando ocorrem exposições à grandes 

quantidades dessas substâncias. O conhecimento dessas alterações pode auxiliar no 

prognóstico da toxicidade e na instituição de terapia otimizada
66, 68

. 

Cálculo da carga corpórea do fármaco e seu tempo de meia vida e o 

conhecimento da via de excreção e de outras características cinéticas  podem ser 

importantes em decisões como o uso de carvão ativado, lavagem gástrica, 

hemodiálise e hemoperfusão
66

. 
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Dados sobre a farmacocinética de substâncias em doses excessivas são 

relativamente escassos devido a dificuldades no seu estudo. A maioria das 

informações tem sido obtidas através de observações clínicas de casos individuais 

ou de pequenos grupos e em estudos com animais de experimentação
68

. 

Alterações na absorção 

Muitas variáveis podem afetar a absorção e a biodisponibilidade das 

substâncias quando usadas em doses excessivas, entre elas incluem-se variáveis da 

substância, do paciente, e da interação entre eles, as variáveis fisiopatológicas
68

. 

Um fármaco ingerido em doses excessivas, devido a sua própria massa, 

pode ter a fase de absorção prolongada e conseqüentemente um pico de 

concentração sérica tardio ou alargado. Por outro lado, um fármaco administrado em 

grande volume de fluído pode estimular o esvaziamento gástrico e acelerar a 

absorção. Uma suspensão pode ser absorvida de forma mais rápida e completa que 

uma preparação sólida
68

.  

Muitas classes de substâncias farmacologicamente ativas retardam o 

esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal. Isto ocorre com antidepressivos 

tricíclicos, fenotiazínicos e anti-histamínicos, os quais possuem propriedades 

anticolinérgicas que são exacerbadas pela dose excessiva. A diminuição da 

motilidade pode aumentar a absorção total do fármaco pelo aumento do tempo de 

contato com a superfície absortiva intestinal. Por outro lado, fármacos como 
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aspirina, teofilina e laxantes, que causam irritação gástrica, emese ou aumento da 

motilidade intestinal podem ter a sua absorção diminuída quando em doses altas
68

. 

Bloqueadores de canais de cálcio e narcóticos, por produzirem hipotensão 

e hipotermia em doses altas, podem ter absorção tardia ou diminuída em 

conseqüência do decréscimo da perfusão mesentérica
68

. 

Alterações na distribuição 

Uma substância pode acumular-se em um tecido no qual é relativamente 

inerte, isto é, em sítios que não são alvos principais de toxicidade ou de 

metabolismo com formação de compostos tóxicos. Este compartimento de depósito 

(por exemplo tecido adiposo) pode retardar ou evitar uma ação tóxica. As proteínas 

plasmáticas podem funcionar como outro depósito protetor, pois as substâncias, 

quando ligados à essas proteínas, podem ser consideradas fisiologicamente inativas 

e confinadas ao compartimento central
68

. 

Competição por sítios de ligação protéica com outros xenobióticos ou em 

doenças hepáticas causam diminuição da disponibilidade de sítios de ligação, 

resultam em um aumento de fármaco livre, podendo aumentar o risco dos efeitos 

tóxicos
68

. 

O comportamento distributivo de uma substância pode ser descrito em 

termos de seu volume e taxa de distribuição. Esses parâmetros se alteram em doses 

excessivas e, conseqüentemente, também podem alterar o padrão de distribuição. 
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Em fármacos com alta taxa de ligação protéica (antidepressivos tricíclicos, fenitoína, 

ácido valpróico, entre outros) pequenas mudanças na fração livre podem resultar em 

alterações significantes da atividade e do potencial tóxico dos mesmos
68

. 

Alterações de pH podem afetar o grau de ionização de salicilatos e a taxa 

de ligação protéica de alguns fármacos, como os antidepressivos tricíclicos. Acidose 

é comum em casos de exposição excessiva a esses medicamentos, elevando o riso de 

toxicidade
68

. 

A exposição crônica a alguns fármacos, em altas doses, pode causar 

alterações no volume de distribuição e produzir manifestações tóxicas, mesmo com 

níveis séricos relativamente baixos. Isso ocorre com salicilatos, teofilina e lítio. 

Alterações na biotransformação e eliminação 

O metabolismo é primariamente uma função hepática. Após absorção de 

fármacos e drogas, as enzimas mitocondriais e citosólicas iniciam uma seqüência de 

reações químicas designadas a aumentar a hidrossolubilidade, reduzir a capacidade 

de difusão através das membranas celulares e facilitar a eliminação
68

. 

O potencial de proteção do metabolismo pré-sistêmico, um processo 

saturável, é vencido durante a exposição a doses excessivas de substâncias que 

possuem um grande metabolismo de primeira passagem, tais como os opióides
68

. 

Algumas reações de biotransformação produzem substâncias mais ativas 

e/ou tóxicas do que o composto original. Isto ocorre com antidepressivos tricíclicos, 
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diazepam, flurazepam, glutetimida, meperidina, propoxifeno, entre outros. Em doses 

excessivas ocorre manifestação de efeitos tóxicos, os quais são acentuados pela 

produção de substâncias farmacologicamente ativas
68

. 

A taxa de eliminação de muitos fármacos, particularmente na sua faixa 

terapêutica, segue o padrão de eliminação de primeira ordem, ou seja, concentração 

- dependente. Entretanto, na intoxicação pode ocorrer saturação de enzimas e 

depleção do conjugado, resultando em uma cinética de ordem-zero (saturável ou 

cinética de Michaelis-Menten). Isto ocorre com salicilatos, teofilina e fenitoína. 

Substâncias que seguem a cinética de Michaelis-Menten, na intoxicação, são 

invariavelmente associadas com eliminação tardia
52,68

. 

A contribuição renal para a excreção de certos fármacos, como 

fenobarbital e aminoglicosídeos, na forma inalterada, ganha uma maior importância 

na intoxicação, devido à saturação dos mecanismos hepáticos
68

. 

Alguns fármacos possuem tempo de meia vida aumentado em doses 

excessivas: acetaminofeno, amitriptilina, cafeína, clorpromazina, diazepam, 

fenobarbital, salicilatos, dapsona, entre outros
66

. 

A taxa de eliminação de alguns fármacos (carbamazepina e fenobarbital) 

é maior em intoxicações crônicas do que em agudas, por ativação do sistema oxidase 

de função mista
68

. 
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2.2. Centros de Controle de Intoxicações 

 

O primeiro Centro de Controle de Intoxicações surgiu em 1953, em 

Chicago (EUA), denominado “Poison Control Center”, criado pelo ‘Illinois Chapter 

of American Academy of Pediatrics” e por outras entidades ligadas à área, com 

objetivo de fornecer aos profissionais, informações e orientações sobre a conduta 

terapêutica nas intoxicações exógenas, e desenvolver programas de prevenção de 

acidentes toxicológicos
23

. 

O número de Centros cresceu rapidamente nos Estados Unidos, sendo 

que em 1961 já haviam 462 Centros e em 1978, 661 Centros
23,70

. Informações 

obtidas junto a Internet na “Home Page”da “American Association of Poison 

Control Centers”, mostram que haviam, no ano de 1996, 118 Centros de Controle de 

Intoxicações nos Estados Unidos da América. 

Vários outros países também criaram Centros de Toxicologia, entre eles, 

o Canadá em 1957, o México em 1966, a Argentina em 1962 e o Uruguai em 1975
5
. 

Na Europa, em 1949, já existiam serviços de toxicologia clínica, em 

Budapeste (Bulgária) e em Leeds (Inglaterra). Neste mesmo ano uma organização 

farmacêutica holandesa implantou um arquivo contendo informações sobre produtos 

comerciais, para servir como fonte de referência para farmacêuticos que atuassem na 

área de envenenamento
36

. 
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Em 1959 criou-se uma unidade de tratamento intensivo de intoxicações, 

no “Hospital Fernand Widal”, em Paris (França). Em 1963, na Grã Bretanha, surgiu 

o “National Poison Information Service”. Em 1964 criou-se o “European 

Association of Poison Control Center”
36

. 

Os Centros de Emergências Toxicológicas foram introduzidos no Brasil 

em 1963 por SCHVARTSMAN e MARCONDES, funcionando inicialmente como 

serviço anexo ao pronto socorro de pediatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade 

de Medicina da Universidade São Paulo. Posteriormente, em 1971, a prefeitura da 

cidade de São Paulo inaugurou o Centro de Controle de Intoxicações com o objetivo 

de assistir as intoxicações exógenas pediátricas, atuar nos campos de prevenção, 

pesquisa e informação toxicológica. A partir de maio de 1980,  passou a atender 

também adultos intoxicados
5
. 

Em 1976, a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente do Estado do Rio 

Grande do Sul criou o Centro de Informação Toxicológica com a finalidade de 

elaborar um fichário de informações toxicológicas sobre substâncias químicas 

potencial e efetivamente tóxicas, coletar dados epidemiológicos e fomentar 

programas educativos
5
. 

Em 1980, o Ministério da Saúde criou o Sistema Nacional de 

Informações Toxico-Farmacológicas (SINITOX), coordenado e administrado pela 

Fundação Oswaldo Cruz, com a finalidade de criar, apoiar e integrar os centros 
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regionais, devendo também desenvolver programas de educação e prevenção de 

acidentes toxicológicos, além de propiciar reciclagem e treinamento de profissionais 

da área da saúde
5,33

. 

Em julho de 1996, segundo divulgação da 33, o Brasil contava com 30 

Centros de Assistência Toxicológica em atividade. Na região norte há um Centro em 

Manaus, no nordeste há Centros em Fortaleza, Iguatu, Natal, João Pessoa, Recife e 

Salvador. A região sul conta com Centros em Curitiba, Londrina, Maringá, 

Florianópolis e Porto Alegre. A região Centro - Oeste possui Centros em Campo 

Grande, Cuiabá e Goiânia. A região sudeste possui Centros nas cidades de Belo 

Horizonte, Uberlândia, Vitória, Rio de Janeiro, Niterói, dois na cidade de São Paulo, 

Campinas, Ribeirão Preto, Botucatu, São José dos Campos, São José do Rio Preto, 

Taubaté, Presidente Prudente e Santos. O CCI de Campinas iniciou suas atividades 

em abril de 1983 e está integrado à Faculdade de Ciências Médicas e ao Hospital das 

Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM - Unicamp). 

 

2.2.1. Dados estatísticos das intoxicações por medicamentos 

Segundo o Grupo de Estudos Epidemiológicos em Toxicologia (GEET) 

composto por seis Centros de Toxicologia ligados a Hospitais Universitários, das 

cidades de Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Londrina (PR), Maringá (PR), 

Ribeirão Preto (SP) e Florianópolis (SC), nos anos de 1994, 1995 e 1996, 
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observaram-se, respectivamente, um total de 15.024, 17.905 e 20.992 atendimentos. 

Cerca de 30% desses atendimentos envolveram medicamentos. Com exceção de 

acidentes envolvendo animais peçonhentos, os medicamentos foram os agentes 

causais mais freqüentes. 

A TABELA 1 apresenta a relação de agentes tóxicos envolvidos nos 

casos atendidos. 

Os grupos de medicamentos notificados em casos de atendimentos 

toxicológicos estão descritos na TABELA 2. 

 

2.2.2. Laboratórios de Centros de Toxicologia 

Os Centros de Controles de Intoxicações mais desenvolvidos possuem 

um setor de análises toxicológicas para desenvolver, padronizar e implantar técnicas  

analíticas, com a finalidade de auxiliar no diagnóstico, na conduta terapêutica e/ou 

no prognóstico das intoxicações, através da identificação e/ou quantificação de 

agentes tóxicos em material biológico
5,28,54

. 
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TABELA 1 - Principais agentes tóxicos envolvidos no atendimento de Centros de 

Toxicologia de seis Hospitais Universitários
*
, nos anos de 1994, 1995 e 

1996. 

 
AGENTE TÓXICO 1994 

 N.º CASOS         % 

1995 

 N.º CASOS        % 

1996 

N.º CASOS          % 

Toxina animal       4.549 30,3 5.632 31,5 5.977 28,5 

Medicamento                 4.474 29,8 5.380 30,0 5.970 28,4 

Praguicida       2.084 13,9 2.508 14,0 2.869 13,6 

Produto de uso doméstico       1.279  8,5 1.687   9,4 1.844 8,8 

Produto de uso industrial          662  4,4 665   3,7 858 4,1 

Plantas          546  3,6 479   2,7 556 2,6 

Metal          307  2,0 247  1,4 596 2,8 

Drogas de abuso          257  1,7 304  1,7 1210 5,8 

Toxina em alimento          220  1,5 326  1,8 250 1,2 

Produto de uso veterinário            60  0,4 51  0,3 61 0,3 

Desconhecido          228  1,5 462  2,6 523 2,5 

Não classificado          358  2,4 164  0,9 278 1,3 

TOTAL     15.024        100 17.905   100 20.992 100 
*Centro de Controle de Intoxicações de Campinas (SP), Serviço de Toxicologia de Belo Horizonte (MG), Centro de Informação 

Toxicológica de Londrina (PR), Centro de Controle de Intoxicações de Maringá (PR), Centro de Controle de Intoxicações de Ribeirão 

Preto (SP) e Centro de Informação Toxicológica de Florianópolis (SC). Fonte: CCI-Unicamp 

 

Devido a impossibilidade de prever quando emergências toxicológicas 

vão ocorrer, o laboratório deve funcionar ininterruptamente
62

. 

Segundo o SINITOX, no Brasil, apenas alguns poucos Centros contam 

com laboratório de toxicologia próprio, sendo que alguns utilizam serviços de outros 

laboratórios, nada podendo fazer no aspecto da análise toxicológica.  



Generalidades 

22 

 

TABELA 2 - Principais classes de fármacos, segundo a classificação adotada pelo  

GEET, notificadas nos Centros de Toxicologia  de seis Hospitais 

Universitários, no ano de 1995. 

 
CLASSIFICAÇÃO DE FÁRMACOS N.º  DE  CASOS 

a
 

   G1        G2        G3         G4       G5        G6      TOTAL 

Anticonvulsivantes, sedativos e hipnóticos 276 1119 77 78 298 142 1990 

Analgésicos, antiinflamatórios e 

imunodepressores 

127 239 21 44 44 90 565 

Antimicrobianos 78 170 23 43 27 49 390 

Medicamentos  não classificados  285   16 18 319 

Antipsicóticos 36 158 12 12 37 26 281 

Antidepressivos 41 171 14 7 17 19 269 

Medicamentos para o trato respiratório 60 92 14 24 38 32 260 

Medicamentos cardiotônicos e antihipertensivos 42 134 14 6 31 26 253 

Tópicos para olho, nariz, ouvido e garganta 66 59 7 2 12 10 156 

Anti-histamínicos 40 32 11 8 19 21 131 

Medicamentos para o trato gastrintestinal 35 47 8 6 10 18 124 

Ferro, vitaminas, eletrólitos e minerais 25 54 8 12 9 11 119 

Hormônios 26 26 16 9 5 35 117 

Tópicos dermatológicos 37 08 13 04 19 28 109 

Diuréticos 13 47 4 5 1 4 74 

Anorexígenos e estimulantes do  SNC 12 15 5 7 1 15 55 

Anticolinérgicos 8 25 1  3 11 48 

Anti-parkinsonianos 10 17 1  5 3 36 

Drogas homeopáticas 10 5 3 5  3 26 

Hipoglicemiantes 4 7 3  5 1 20 

Opióides 4 5 1   3 13 

Anticoagulante, antitrombolítico 2 3 1  1 5 12 

Anestésicos 3 1    6 10 

Relaxante muscular 01 03    01 05 

Antineoplásicos 02  01    03 

 TOTAL 957 2720 258 272 598 575 5.380 
a G1 = Centro de Controle de Intoxicações de Campinas (SP), G2 = Serviço de Toxicologia de Belo Horizonte (MG), G3 = Centro de 
Informação Toxicológica de Londrina (PR), G4 = Centro de Controle de Intoxicações de Maringá (PR), G5 = Centro de Controle de 

Intoxicações de Ribeirão Preto (SP) e G6 = Centro de Informação Toxicológica de Florianópolis (SC). Fonte: CCI-Unicamp 
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2.3. Diagnóstico laboratorial das intoxicações 

 

A metodologia e os equipamentos usados nos laboratórios de toxicologia 

clínica podem ser até similares aos encontrados em laboratórios de outras áreas da 

Toxicologia, como por exemplo, a forense. A grande diferença entre os laboratórios 

é a finalidade da análise. Em toxicologia clínica, os resultados devem ser 

comunicados aos médicos dentro de minutos à poucas horas, para auxiliarem no 

diagnóstico diferencial e tratamento, muitas vezes sacrificando a exatidão em favor 

da rapidez. Em outras áreas, como na toxicologia forense, os procedimentos devem 

ser cuidadosos e em replicatas para assegurar exatidão máxima
62

. 

O diagnóstico laboratorial das intoxicações agudas por medicamentos é 

feito através da identificação de xenobióticos e, se possível, também pela 

quantificação dos mesmos
55

. A fase de identificação inclui procedimentos de 

triagem e de confirmação
26,62

. 

Testes preliminares rápidos foram desenvolvidos para triagem de alguns 

fármacos, drogas e outros xenobióticos em fluídos biológicos. Em geral, esses testes 

consistem na adição de determinados reativos em pequenas alíquotas de urina, 

sangue ou conteúdo gástrico, onde o desenvolvimento de cor indica a presença de 

uma substância ou grupo de substâncias estruturalmente relacionadas
18

. 
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Os métodos normalmente utilizados para triagem incluem técnicas 

cromatográficas, tais como cromatografia em camada delgada (CCD), cromatografia 

gasosa (CG) e cromatografia líquida de alta resolução (CLAR), e imunoensaios (IE), 

como técnicas imunoenzimáticas (EMIT) e imunofluorescência polarizada 

(IFP)
21,27,73

. 

As técnicas imunoenzimáticas apresentam boa sensibilidade, permitem o 

uso de volumes menores de amostra e rápida emissão de resultados. Entretanto 

possuem menor especificidade e maior custo em relação às cromatográficas
27

. 

Para a confirmação dos resultados da triagem com uma grande exatidão, 

é indicada a análise por espectrometria de  massa (EM) acoplada a cromatografia 

gasosa (CG-EM) ou líquida (CLAR-EM). Na impossibilidade de se utilizar a EM 

pode-se proceder a confirmação através de técnicas diferentes das utilizadas na 

triagem. Essa segunda opção permite uma melhora na exatidão dos resultados. 

As técnicas utilizadas devem possuir boa sensibilidade, sobretudo para 

alguns xenobióticos capazes de causar intoxicações em doses baixas, e boa 

especificidade, para evitar, respectivamente, resultados falso-negativos e falso-

positivos
27

. 

A obtenção de resultados corretos depende da coleta de amostras 

apropriadas, das limitações do teste e da prevenção do erro laboratorial
76

. Conhecer 

as limitações das diversas técnicas disponíveis é dever do analista. 
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2.3.1. Amostras biológicas utilizadas nos procedimentos de triagem 

Amostras para triagens de fármacos devem incluir sangue, urina e, se 

possível, conteúdo gástrico. Entre essas amostras a urina é a mais útil para a 

detecção qualitativa de substâncias químicas
18,76

.
 
 

A TABELA 3  descreve quais são as amostras biológicas e seus 

respectivos volumes, bem como as técnicas cromatográficas com diferentes tipos de 

detetores que têm sido mais utilizados para triagens toxicológicas envolvendo CG e 

CLAR. As amostras de sangue total, plasma e urina foram as mais utilizadas nas 

referências citadas. Soro, plasma e conteúdo gástrico também têm sido utilizados 

com bons resultados. Também é útil a análise de líquidos e comprimidos 

encontrados junto ao paciente. 

Normalmente as análises toxicológicas de urgência são realizadas logo 

após a obtenção das amostras, tornando-se desnecessária a adição de conservantes, 

que poderiam provocar interferência nas análises. Nenhum preservativo deve ser 

adicionado nas amostras para triagens toxicológicas
18

. É recomendável que as 

amostras sejam guardadas em geladeira até o momento da análise e, quando for 

necessário transportar amostras, estas devem ser acondicionas em caixas de isopor 

com gelo. 

A coleta de amostras apropriadas é fundamental para que o resultado da 

análise seja correto e, desta forma, útil para o clínico. Um estudo realizado por 

MAHONEY
47

, em um hospital de Boston, no período de outubro de 1984 a janeiro 
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de 1985, analisando 176 pacientes consecutivos, demonstrou que amostras utilizadas 

nas triagens toxicológicas foram soro, em 164 (93%) casos, soro e urina em 14 (8%) 

e conteúdo gástrico em 6 (4%). 

  

Urina 

A urina é a amostra ideal para triagem qualitativa e usualmente é 

disponível em grandes volumes. Via de regra contém concentrações maiores de 

fármacos ou drogas que o sangue. A presença de produtos de biotransformação na 

urina também pode ser utilizada para auxiliar a identificação, principalmente se 

forem utilizadas técnicas cromatográficas, capazes de separar o precursor de seu 

metabólito
18

. 

A amostra de urina deve ser coletada preferencialmente antes de qualquer 

medicamento ser administrado ao paciente (diuréticos, tranqüilizantes), pois estes 

podem causar interferência nas análises. Qualquer medicamento administrado ao 

paciente para tratamento deve ser reportado ao laboratório
18,75

. 
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TABELA 3 - Amostras biológicas, volume e técnicas utilizadas em triagens 

toxicológicas 

 
AMOSTRA VOLUME (mL) TÉCNICA REFERÊNCIA 

Conteúdo gástrico 0,1 CG-DNP 48 

Conteúdo gástrico 0,5 CG-DIC 26 

Conteúdo gástrico 1 CLAR-DAD 43 

Plasma 0,5 CG-DNP e DIC 21 

Plasma 1 CG-DNP 13, 71 

Plasma 1 CG-DSN 24 

Plasma 1,2 CG-DIC 15 

Plasma 2 CG-DNP 48 

Plasma 2 CG-DIC 14 

Sangue total 0,25 CLAR-DAD 25 

Sangue total 1 CG-DTA 55 

Sangue total 1 CG-DIC 16,17, 65  

Sangue total 1 CG-DNP 13 

Sangue total 1 CG-DSN 24 

Sangue total 1 CLAR-DAD 43 

Sangue total 2 CG-DNP 74 

Sangue total 2 CLAR-UV 41 

Sangue total 3 CG-DIC 3 

Soro 0,5 CG-DNP 67 

Soro 1 CG-DIC 26 

Soro 1 CG-DNP 32 

Soro 2 CG-DNP 48 

Urina 1 CLAR-UV 41 

Urina 1 CG-DNP 13, 32, 48, 69 

Urina 1 CLAR-DAD 45 

Urina 1 CLAR-DAD 43 

Urina 1,2 CG-DIC 15  

Urina 2 CG-DIC 14, 26 

CG = cromatografia gasosa, CLAR = cromatografia líquida de alta resolução, DNP = detetor de nitrogênio e 

fósforo, DIC = detetor de ionização de chama, DTA = detetor de termoionização alcalina, DAD = detetor de 

varredura de fotodiodo, DSN = detetor seletivo de nitrogênio e UV = ultra violeta. 
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A hidratação do paciente intoxicado normalmente faz parte do tratamento 

e facilita a obtenção de amostras de urina.  

Em alguns pacientes é necessário a introdução de sondas urológicas e, 

nesses casos, a amostra pode ser contaminada com lubrificante o qual 

freqüentemente contém lidocaína como anestésico local
18

. 

Sangue 

Para as triagens toxicológicas têm-se utilizado sangue total, soro ou 

plasma. O sangue, assim como a urina deve ser coletado antes do paciente ser 

medicado. A amostra deve ser manipulada com cuidado para evitar hemólise.  

O anticoagulante mais indicado para obtenção de sangue total ou plasma 

é a heparina. 

Em alguns casos, principalmente em crianças, ocorre uma dificuldade na 

obtenção de volume suficiente desta amostra para análises toxicológicas, uma vez 

que outros exames bioquímicos e hematológicos também podem estar sendo 

requisitados. 

Conteúdo gástrico 

Conteúdo gástrico inclui vômito, aspirado e/ou lavado gástrico. É 

importante a obtenção da primeira porção do lavado, uma vez que as porções 

posteriores são consideravelmente diluídas. Essa amostra é bastante útil para 

análises qualitativas pois normalmente os fármacos e drogas estão presentes em altas 

concentrações e não estão biotransformados
2,18

. 
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Quando a lavagem gástrica é feita logo após a ingestão de xenobióticos, 

pode ser possível reconhecer a presença de cápsulas e comprimidos  não 

degradados
18

, bem como obter informações quanto ao aspecto, cor e odor de 

diversos tipos de formulações ainda não absorvidas pelo trato gastrintestinal. 

A lavagem gástrica é usualmente realizada como parte do tratamento de 

pacientes intoxicados, uma vez que a maioria das intoxicações é por via oral. Apesar 

disso, nem sempre o conteúdo gástrico está disponível para o laboratório, sendo 

muitas vezes negligenciada a sua importância. Além disso, em alguns casos, a 

lavagem gástrica não é indicada por ter passado muito tempo após a ingestão, ou 

ainda, por ser esta apenas uma suspeita e a análise requisitada para um diagnóstico 

diferencial.   

2.3.2.  Procedimentos analíticos para extração de fármacos das amostras 

biológicas 

 

O esquema geral para determinação de xenobióticos em matriz biológica 

é usualmente dividido em dois estágios: (1) isolamento da substância a ser analisada 

pelo tratamento adequado da amostra e (2) análise para identificação e/ou 

quantificação da mesma e eventuais produtos de biotransformação
17

. 

O estágio de preparação da amostra tem como objetivo aumentar a 

especificidade da análise através da remoção da maior parte da matriz biológica, 

enquanto o composto de interesse é concentrado
51

. 
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A extração possui um papel muito importante na toxicologia analítica 

porque na maioria dos casos a determinação não pode ser feita sem que os 

compostos de interesse sejam isolados da espécime biológica. Em análises 

toxicológicas sistemáticas, como são os procedimentos de triagem, é desejável um 

procedimento de extração com recuperação aceitável
17

, nem sempre havendo 

recuperação alta, dada a abrangência necessária para o propósito. 

O tipo de extração pode influir grandemente a capacidade de detecção e 

identificação devido a recuperação variável e interferência da matriz
9
. 

Não é possível fornecer informações objetivas sobre o melhor método de 

extração para uma substância, sem considerar a amostra biológica empregada. 

Dados de solubilidade, constante de dissociação e coeficiente de partição da 

substância a ser extraída dessa matriz também são necessários para a escolha do pH 

da extração e do volume necessário para uma extração de sucesso
18

. 

Extração líquido - líquido 

A extração líquido - líquido tem sido muito utilizada e é considerada uma 

técnica tradicional para preparação da amostra, não requerendo materiais ou mesmo 

equipamentos especiais para a sua realização. Possui a vantagem de oferecer uma 

grande variedade de procedimentos, os quais têm sido estudados teoricamente, 

otimizados e amplamente testadas na prática
57

. 

Esta técnica de extração envolve a extração direta do xenobiótico de uma 

matriz biológica, por uso de um solvente imiscível com a água. O isolamento da 
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substância de interesse é decorrente de sua partição entre a fase orgânica e o meio 

aquoso, sendo esta influenciada pelo tipo do solvente extrator, valor de pH da fase 

aquosa e a relação de volume entre fase orgânica e aquosa.  

Vários sistemas de extração líquido - líquido têm sido utilizados para 

triagem de substâncias ácidas, básicas e neutras em amostras biológicas, como 

mostram  as TABELAS 4 e 5.  

TABELA 4 - Sistemas de extração líquido - líquido para substâncias ácidas e 

neutras. 

 

pH  DA 

EXTRAÇÃO 

 MEIO PARA AJUSTE DO pH SOLVENTE EXTRATOR REFERÊNCIA 

ácido cloreto de amônio saturado acetato de etila 55 

ácido cloreto de amônio saturado acetato de etila 65 

2,0 ácido clorídrico 1 N diclorometano 26 

4,5  diclorometano 67 

5,0 - 5,5 fosfato (sólido) acetato de etila 20 

5 - 6 hidróxido de sódio ou ácido 

clorídrico 0,03M 

clorofórmio 2 

5,0 acetato 0,5 M éter - isopropanol 7:3 6 

5,2 acetato diclorometano 40 

5,8 fosfato clorofórmio 21 

6,0  clorofórmio 60 

7,2  hexano - éter 1:1 48 
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TABELA 5 - Sistemas de extração líquido - líquido para substâncias básicas e 

neutras 

 

pH  DA 

EXTRAÇÃO 

MEIO PARA AJUSTE DO pH SOLVENTE EXTRATOR REFERÊNCIA 

básico carbonato de sódio álcool isoamílico 2% em hexano 32 

básico hidróxido de sódio 1 N éter etílico 11 

básico hidróxido de sódio 1 N éter etílico 71 

8,0 fosfato 2 M butanol - acetato de etila 2:8 41 

9,0 borato de sódio saturado diclorometano 26 

9,0 borato clorofórmio ou acetato de butila 9 

9,0 borato n-clorobutano 74 

9,0 - 9,5 carbonato/bicarbonato (sólido) acetato de etila 20 

9,2 tris 2 M cloreto de butila 24 

9,3 acetato/amônia diclorometano 40 

9,5 tris 2 M álcool isoamílico 1% em hexano 69 

9,5 hidróxido de amônia conc. +  

carbonato/bicarbonato (sólido) 

álcool isoamílico 1% em cloreto de 

butila 

39 

9,5 carbonato de potássio 1 M n-hexano - acetato de etila 7:3 43 

11,0 bicarbonato acetato de butila 22 

11,7  hexano-éter 1:1 48 

 

 

Extração em fase sólida 
 

A extração em fase sólida (EFS) é baseada em uma interação molecular 

específica e consiste na mistura do fluído biológico com um adsorvente e posterior 

eluição do composto de interesse com um solvente apropriado
14

. O sucesso dessa 

técnica depende da afinidade relativa da substância a ser extraída com a matriz 

biológica e com o adsorvente e da facilidade de eluição dessa substância com o 

solvente extrator
51

.  
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Nos últimos anos, a extração em fase sólida tem sido utilizada em 

laboratórios de toxicologia como um  excelente recurso para extrair xenobióticos de 

matrizes biológicas
14

. Várias classes de substâncias podem ser efetivamente 

extraídas e separadas, de acordo com suas propriedades físico-químicas, através 

desta técnica
13

. Um grande número de adsorventes e solventes podem ser escolhidos 

para várias aplicações
14

. 

A extração sólido-líquida usando resina XAD-2


, Celite 560


 e sílica 

ligada a octadocil (C18) tem sido usada para remover drogas livres e conjugadas e 

esteróides da urina
40

. Colunas Bond Elut Certify


 foram testadas para EFS de uma 

grande faixa de drogas ácidas, neutras e básicas, as quais foram extraídas com uma 

boa recuperação
17

. Colunas Bond Elute Certify


 e Clean Screen DAU


 foram 

testadas com relação a reprodutibilidade apresentando bons resultados
16

. 

As colunas de fase-sólida comercialmente disponíveis têm provido 

algumas melhorias na remoção de substâncias de fluídos biológicos incluindo 

redução do volume do solvente extrator, maior rapidez na análise devido a 

eliminação de etapas de centrifugação e filtração, aumento da eficiência da extração, 

ausência de formação de emulsões, menor contato entre a amostra e o analista, 

volume de evaporação diminuído e fácil automação quando comparado a tradicional 

extração com solvente
45,63

. Outras vantagens são a maior seletividade, a limpeza do 

extrato e resultados mais reprodutíveis
14

. 



Generalidades 

34 

 

Os dois maiores mecanismos de retenção do composto de interesse no 

suporte sólido são a adsorção e a partição
30

.  Os adsorventes podem ser divididos em 

três classes de acordo com a natureza de interação entre a substância de interesse e o 

solvente: polares, não polares e de troca iônica
45

. 

No mecanismo de adsorção a capacidade adsortiva de um dado 

adsorvente depende, em parte, das condições de fabricação, do tratamento e da 

composição do adsorvente
30

. 

O carvão pode ser utilizado como adsorvente e possui alta capacidade de 

retenção de moléculas polares de baixo peso molecular
30

.  

Polímeros porosos têm sido utilizados como alternativa, sendo que sua 

estrutura homogênea resulta em grande reprodutibilidade. Alguns exemplos de 

polímeros porosos utilizados em extração em fase sólida são copolímeros estireno-

divinilbenzeno (Polisorb S


, Amberlite XAD-2


 e XAD-4


, PRP-1


), polímeros 

acrilatos (Amberlite XAD-7


, Amberlite XAD-8


, Separon SE


), óxido 2,6-difenil-

p-fenileno (Tenax GC


), etinilvinilbenzeno-divinilbenzeno (Porapak Q


), ésteres 

amida (poliuretano) e adsorventes orgânicos poliméricos sem grupos funcionais 

(Walfatit Y77


)
30

. 

A dessorção do composto do adsorvente ocorre principalmente com a 

adição de um pequeno volume de líquido. O coeficiente de partição de um dado 

sistema polímero-eluente influência a eluição do composto
30

. 
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No mecanismo de partição as fases utilizadas são fases quimicamente 

ligadas onde ocorre a formação de uma película líquida de material orgânico, ligada, 

que recobre a superfície de grupos hidroxilas. A interação com os grupos orgânicos 

pode ser cadeia de hidrocarbonetos simples (fase reversa), cadeias de 

hidrocarbonetos ligados a grupo funcional polar (fase ligada polar) ou fase ligada de 

troca iônica
30

. 

Pode ser necessário o ajuste do pH da amostra para assegurar que o 

composto fique na forma adequada para a retenção na fase sólida. Polímeros 

constituídos de acrilatos podem ser afetados por pH extremamente altos. O pH 

recomendado é entre 2 e 8
30

. 

2.3.3. Técnicas cromatográficas para a identificação de fármacos 

As técnicas cromatográficas têm sido amplamente utilizadas para a 

identificação de fármacos em amostra biológicas
21,25,26,27,38,41, 42,43,45

. 

A CCD possui custo relativamente baixo, mas tem limitações quanto a 

especificidade. A interpretação dos resultados deve ser feita por analistas 

experientes
27

.  

A CG tem sido freqüentemente utilizada para identificação e análise de 

drogas em fluídos biológicos. Possui um custo maior, quando comparado a CCD, 

porém apresenta maior sensibilidade
21,26,27

 e, quando utilizada em conjunto com a 
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CCD ou com diferentes tipos de detetores cromatográficos, aumenta a 

especificidade do método. 

Cromatografia líquida de alta resolução tem sido utilizada em triagens  

toxicológicas
25,38,41,42,43,45

. Um sistema automatizado para triagem denominado  

REMEDi
 

(“Rapid emergency drug identification”), envolvendo CLAR com 

detector de varredura ultravioleta, tem sido empregado em laboratórios de 

toxicologia clínica como técnica complementar na identificação de fármacos em 

amostras biológicas, expandindo a faixa de fármacos  por imunoensaios e outras 

técnicas cromatográficas
41

. Sistemas com detecção de varredura de fotodiodo 

UV/Vis também têm sido utilizados
42,43,45

. 

A CLAR possui  sensibilidade e especificidade similar a CG, com 

possibilidade de análise de compostos não voláteis
27,38

. 

As técnicas cromatográficas podem apresentar restrições na análise de 

determinadas substâncias devido a necessidade da derivação dos extratos para 

aumentar a estabilidade e volatilidade das amostras. Com o surgimento da coluna 

capilar de sílica fundida, que possui alta estabilidade e inércia, a etapa de derivação 

tem sido desnecessária para análise de algumas dessas substâncias
21,46

. 

O uso de cromatografia gasosa com colunas capilares de sílica fundida 

tem se transformado em uma técnica comum para triagem de fármacos e drogas em 

extratos biológicos
24

, sendo um avanço tecnológico sobre o uso de coluna 
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empacotada e CCD, apresentando melhor sensibilidade, reprodutibilidade e 

resolução
26

. Essas características são valiosas em triagens toxicológicas, onde o 

objetivo é identificar, em uma única análise, o maior número de compostos 

potencialmente tóxicos que possam estar presentes nas amostras biológicas, em 

baixos níveis de concentração
55,61

. 

Várias colunas têm sido utilizadas para as triagens, variando o tipo e a 

espessura da fase móvel e o diâmetro e o comprimento da coluna. 

A TABELA 6 apresenta as características de algumas colunas utilizadas 

para triagens toxicológicas citadas em trabalhos de diversos autores. 

As colunas “widebore”, de sílica fundida,  acopladas à detetores de 

nitrogênio e fósforo (DNP) têm permitido a identificação de um grande número de 

fármacos em fluídos biológicos
7,21

. 

Quando se trabalha com cromatografia em fase gasosa para análise de 

uma grande variedade de fármacos, com características de retenção diferentes é 

necessário utilizar a programação de temperatura
13,18

 para se obter uma boa 

separação dos mesmos. A programação de temperatura, permite a aplicação desta 

técnica em análises de misturas complexas de substâncias
58

. 

Para que dados de retenção cromatográfica possam ser comunicados entre 

laboratórios é preciso que se utilize um meio de registro que seja independente do 

instrumento usado na análise. Tempo de retenção relativo (TRR), que é o tempo de 
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retenção absoluto (TR) de uma amostra relativo a um composto de referência, tem 

sido utilizado. Entretanto o conceito de índice de retenção (IR) tem se mostrado 

mais universal em sua aplicação. Esse sistema utiliza uma série homóloga de n-

parafinas para fornecer pontos de referência em uma escala
18,58

. 

Membros sucessivos de uma série homóloga migram ao longo da coluna 

com uma velocidade que diminui logaritmicamente com o aumento do número de 

carbonos, em uma dada temperatura (isotérmica) e o tempo de retenção aumenta 

exponencialmente
58

. 

Entretanto, se a temperatura da coluna é aumentada linearmente com o 

tempo (programação de temperatura), o tempo de retenção aumenta linearmente 

com o aumento do número de carbonos
58

. 

O IR, quando calculado em sistemas cromatográficos isotérmicos, 

também chamado de Índice de Retenção de KOVATS, representa um parâmetro 

mais fidedigno pois suas propriedades logarítmicas anulam variações das condições 

experimentais tais como comprimento e carga da coluna e taxa de fluxo
58

. 

Em contraste, o IR calculado para sistemas com programação de 

temperatura, que não possuem propriedades logarítmicas, não anula todas as 

variações das condições experimentais tais como o fluxo e a rampa de 

aquecimento
58

. 
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TABELA 6 - Características das colunas cromatográficas utilizadas para 

triagem toxicológica em fluídos biológicos e encontradas na 

literatura especializada 

 
NOME 

COMERCIAL  

FASE ESTACIONÁRIA 

        COMPOSIÇÃO                             ESPESSURA (m)                                                      

COMP 

(m) 
DI 

(mm) 

REFERÊNCIA 

BP-1 dimetilpolisiloxana 0,5 12 0,33 32 

BP-5 5% fenil 95% dimetilpolisiloxana 1,0 12 0,53 24 

CPSIL 19CB 7% cianopropil 7% fenil 86 % 

dimetilpolisiloxana 

0,20 25 0,32 71 

CPSIL 5 dimetilpolisiloxana 0,4 25 0,32 7 

CPSIL 5CB dimetilpolisiloxana 5,2 10 0,53 7 

DB-1 dimetilpolisiloxana 0,25 15 0,25 65 

DB-1 dimetilpolisiloxana 0,25 30 0,26 48 

DB-17 50% fenil, 50% 

dimetilpolisiloxana 

0,25 15 0,25 48 

DB-1701 7% cianopropil 7% fenil 86 % 

dimetilpolisiloxana 

0,25 12 0,32 32 

DB-1701 7% cianopropil 7% fenil 86 % 

dimetilpolisiloxana 

0,25 15 0,25 69 

HP-1 dimetilpolisiloxana 0,88 30   0,53 13 

HP-1 dimetilpolisiloxana 2,65 10 0,53 3 

HP-17 50% fenil 50% 

dimetilpolisiloxana 

0,5 12,5 0,32 74 

NB-1701 7% cianopropil 7% fenil 86 % 

dimetilpolisiloxana 

0,1 25 0,32 55 

NB-54 5% fenil 95% dimetilpolisiloxana 0,1 25 0,32 55 

SBP-1 dimetilpolisiloxana 10 30 0,75 21 

SBP-1 dimetilpolisiloxana 1,0 30 0,75 7 

SBP-20 20% fenil, 80% 

dimetilpolisiloxana 

10 30 0,75 21 

SE-54 5% fenil 95% dimetilpolisiloxana 0,52 25 0,32 61 

SE-54 5% fenil 95% dimetilpolisiloxana 0,52  0;32 26 

Ultra-1  dimetilpolisiloxana 0,5 12,5 0,32 74 

Ultra-1 dimetilpolisiloxana 0,17 25 0,32 71 

COMP. = comprimento da coluna, DI = Diâmetro Interno 
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Em cromatografia gasosa o IR é grandemente utilizado como meio de 

identificação de substâncias. O IR oferece muitas vantagens sobre TRR: permite 

calibração completa de toda faixa de eluição, é menos suscetível a alterações das 

condições cromatográficas (idade da coluna, temperatura, flutuação do fluxo do 

gás), permite informação relacionada com a estrutura e são mais reprodutíveis, 

facilitando troca de informação entre laboratórios
48

. 

Alguns autores utilizam duas colunas de polaridades diferentes para 

obterem o IR, isto é a diferença entre os valores encontrados. O IR tem se 

mostrado um parâmetro a mais para a identificação dos compostos. O 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de colunas capilares de sílica fundida tem 

possibilitado a inserção de duas colunas em um único injetor capilar e a obtenção de 

dois cromatogramas com uma única injeção
32,74

. 

A matriz biológica e o método de extração não tem influência 

significativa no valor de IR (precisão e exatidão). Por outro lado a concentração do 

fármaco pode afetar o valor do IR
9
. 

Segundo FRANKE et al.
31

, as colunas capilares com diâmetro interno de 

0,22 e 0,32 mm possuem baixa capacidade de carga, sendo que cargas maiores do 

que 100 e 400 ng, respectivamente, causam aumento do tempo de retenção. Colunas 

“widebore”, com 0,53 mm de diâmetro interno, suportam cargas de pelo menos 

1000 ng e colunas empacotadas de até 20 g. 



Generalidades 

41 

 

Perdas de reprodutibilidade podem ocorrer nos resultados 

cromatográficos, os quais são conseqüências de injeções repetidas de extratos 

contendo substâncias não voláteis. Mudanças no desempenho cromatográfico a 

longo prazo são inevitáveis quando amostras biológicas são analisadas, e o controle 

dessas mudanças é a condição mais importante para o sucesso do procedimento de 

triagem. O IR é um caminho comum para compensar as alterações no TR
55

. 

Os detetores mais utilizados nas triagens, como pode ser observado na 

TABELA 3, são o detetor de ionização de chama (DIC) e o detetor de nitrogênio e 

fósforo (DNP). 

Cromatografia gasosa com DIC permite uma detecção universal para 

triagem geral de fármacos. O DIC também permite uma avaliação da limpeza do 

extrato, pela ausência ou presença de substâncias endógenas
13

. 

A introdução de DNP tem permitido maior sensibilidade e especificidade, 

diminuindo a necessidade de extensiva purificação, devido a maioria dos compostos 

lipídicos interferentes não serem detectados
13,67,74

. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

 

Desenvolver um método para o diagnóstico laboratorial das intoxicações 

agudas por medicamentos que causam depressão do SNC, utilizando a 

cromatografia a gás, visando a implantação desta técnica nas triagens toxicológicas 

em laboratórios de Centros de Controle de Intoxicações. 

 

3.2. Específico 

 

Otimizar o método para que o mesmo possua boa sensibilidade e 

especificidade, seja rápido o suficiente para utilização em análises de urgência e 

também sirva como referência para outras técnicas de triagens. 
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4. PLANO DE TRABALHO 

4.1. Selecionar os fármacos a serem padronizados utilizando como critério a 

freqüência de exposição nas intoxicações agudas, as prioridades clínicas e a 

viabilidade analítica decorrente de suas características físico-químicas e das 

propriedades toxicocinéticas. 

4.2.  Selecionar, entre os métodos analíticos relatados na literatura, a metodologia a 

ser padronizada para a identificação de fármacos em material biológico com 

finalidade clínico - toxicológica. 

4.3. Padronizar a metodologia otimizando as condições cromatográficas, 

determinando os IR dos fármacos e avaliando a capacidade de detecção dos 

mesmos. 

4.4.  Aplicar a metodologia para análise de plasma e urina de um grupo controle de 

indivíduos que não utilizaram medicamentos, para estudo de interferentes. 

4.5.  Aplicar a metodologia para análise de plasma e urina de pacientes com 

suspeita de intoxicação por medicamentos depressores do sistema nervoso 

central. 

4.6.  Interpretar os resultados 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Material 

 

5.1.1. Soluções - padrão 

5.1.1.1. Soluções - estoque de padrões de fármacos 

 

Soluções contendo 1 mg/mL de cada fármaco em metanol p.a. (Merck 

21566) ou o correspondente em base livre. Os padrões dos fármacos utilizados, grau 

USP, foram amitriptilina, bromazepam, cafeína anidra, carbamazepina, 

clomipramina, clonazepam, clordiazepóxido, clorpromazina, diazepam, dipirona, 

fenitoína, fenobarbital, flunitrazepam, flurazepam, haloperidol, imipramina, 

lorazepam, midazolam, N-desmetildiazepam, nafazolina, nitrazepam, nortriptilina e 

prometazina, gentilmente cedidos por indústrias farmacêuticas (ANEXO 1). 

Solução de padrão interno de cafeína anidra (ACHÉ) 1 mg/mL em 

metanol  p.a. (Merck 21566). 
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5.1.1.2. Solução estoque de padrões de referência 

 

Solução de n-heptadecano (C17), Carlo Erba 446761, 500 g/mL em n-

hexano p.a.(Merck 4368). 

Solução de n-triacontano (C30), Polyscience Corporation, 500 g/mL em 

n-hexano p.a. (Merck 4368). 

5.1.1.3. Soluções de trabalho 

 

Soluções contendo 100 g/mL de cada fármaco, em metanol p.a. (Merck 

21566). 

Solução de n-alcanos contendo 100 g/mL de n-heptadecano (C17)  e 

200 g/mL de n-triacontano (C30) em n-hexano p.a. (Merck 4368). 

5.1.2. Reagentes e outros materiais 

Tampão fosfato sólido pH 5,0 - 5,5
20

: misturar 99 partes de fosfato de 

potássio monobásico p.a. (Ecibra 1287) com 1 parte de fosfato de sódio bibásico p.a. 

(Vetec 317), previamente triturados e secos por duas horas à 220ºC. Secar 

novamente a cada semana. Guardar em dessecador. 

Tampão carbonato/bicarbonato sólido pH 9,5 - 10,0
20

: misturar 3 partes 

de bicarbonato de sódio p.a. (Merck 6329) com 2 partes de carbonato de potássio 
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p.a. (Ecibra 0210), previamente triturados e secos por duas horas à 220ºC. Secar 

novamente a cada semana. Guardar em dessecador. 

Diclorometano p.a. (Merck 21617) destilado antes do uso, para extração 

em meio ácido. 

Álcool isopropílico p.a. (Ecibra 225) 1% em diclorometano destilado, 

para extração em meio alcalino. 

Sulfato de sódio anidro p.a. (Merck  6649) triturado e seco por duas horas 

à 220ºC diariamente. Guardar em dessecador. 

Gases especiais para cromatografia gasosa: hélio, nitrogênio, hidrogênio 

e ar sintético (Air Liquide, São Paulo). 

5.1.3. Equipamentos e acessórios 

Cromatógrafo à gás modelo 6890 com injetor split / splitless e detector de 

ionização de chama (Hewlett-Packard, Wilmington, EUA). 

Integrador modelo 3395 (Hewlett-Packard, Wilmington, EUA). 

Coluna CP-Sil-5 CB


 (metilsilicona) com 15 m de comprimento, 0,53 

mm de diâmetro interno e 1,5 m de filme (Chrompack, Amsterdã, Holanda). 

Microsseringa de 10 l (Hewlett-Packard, Wilmington, EUA). 

Septos com resistência a temperatura de até 300ºC (Hewlett-Packard, 

Wilmington, EUA). 
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Anilhas de grafite (Hewlett-Packard, Wilmington, EUA). 

Balança eletrônica modelo AE 166 (Mettler, Suíça). 

Centrifugador modelo 204-NR (Fanem, Brasil). 

Agitador de tubos modelo AT56 (Phoenix, Brasil). 

Banho de água modelo 102/4 (Fanem, Brasil). 

5.1.4. Vidraria 

Toda vidraria utilizada foi previamente lavada com detergente Extran 

neutro (Merck 7553). 

Balões volumétricos de 5, 10, 50 e 100 mL 

Pipetas de Pasteur 

Pipetas graduadas e volumétricas 

Tubos de ensaio de 70 x 100 mm 

Tubos de vidro cônico com tampa esmerilhada, com capacidade de 15 

mL 

5.1.5. Amostras biológicas 

Foram coletadas 5 ml de sangue heparinizado e/ou 5 ml de urina. 

Nenhum conservante foi adicionado nas amostras. O plasma foi separado logo após 

a coleta. As amostras foram coletadas a qualquer hora do dia, sem necessidade de 

jejum, conforme descrição abaixo: 
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Grupo Controle - 10 voluntários, sendo 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino,  

que não utilizaram  medicamentos nas últimas 72 horas que precederam a coleta. Foi 

observado se o voluntário era ou não, fumante, usuário de café, chá preto ou chá 

mate, refrigerantes com cafeína e produtos de chocolate. Para estudos dos 

procedimentos de extração foram utilizadas amostras de sangue e urina de um dos 

voluntários que fez abstenção de medicamentos e também de alimentos que 

contivessem cafeína durante toda a fase do experimento. 

A TABELA 7 apresenta o perfil dos voluntários com relação ao sexo, 

idade, uso de cigarros e de produtos xantínicos.  

 

TABELA 7 - Perfil dos voluntários com relação ao sexo, idade, uso de 

cigarros e de produtos xantínicos 
 

VOLUNTÁRIO SEXO IDADE USUÁRIO DE 

CIGARROS 

USUÁRIO DE 

PRODUTOS 

XANTÍNICOS 

SMM F 34 N N 

EOPE F 22 N S 

CMB F 21 N S 

ACB F 21 S S 

RCMME F 43 N S 

FHRPF M 21 S S 

FAG M 22 S S 

PRPE M 20 N S 

PAPE M 23 S S 

ADMM M 40 N S 

F=feminino,  M=masculino, S=sim e N=não 
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Grupo de pacientes - 5 pacientes com suspeita de intoxicação por medicamentos 

que causa síndrome de depressão do sistema nervoso central. Foram considerados os 

relatos de exposição aos fármacos de interesse e os seguintes sinais clínicos: 

sonolência, ataxia e coma nos seus diversos graus, de acordo com a classificação de 

REED. 

A TABELA 8 mostra o perfil dos pacientes com relação ao sexo e idade 

e amostras biológicas coletadas. 

As amostras foram coletadas após consentimento formal por escrito, 

assinado pelo próprio paciente ou  pelo voluntário ou seu responsável (ANEXOS 2 e 

3)  de acordo com protocolo do presente trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. 

 

TABELA 8 - Perfil dos pacientes com relação ao sexo e idade e amostras 

biológicas coletadas 
 

VOLUNTÁRIO SEXO IDADE AMOSTRA BIOLÓGICA 

D.F.C. M 39 plasma 

I.T.M.L. F 23 plasma 

C.F.J. M 26 plasma e urina 

J.A.M. F 27 plasma 

M.A.B. F 38 plasma e urina 

F=feminino e   M=masculino 
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5.2. Métodos 

 

5.2.1. Seleção dos fármacos a serem padronizados 

A seleção dos fármacos a serem padronizados foi feita considerando três 

critérios:  

1) Dados sobre ocorrência das intoxicações por medicamentos.  

2) Prioridades clínico-toxicológicas. 

3) Viabilidade analítica para identificação dos fármacos de interesse. 

 

5.2.1.1. Determinação da freqüência de fármacos (princípios ativos) presentes nos 

medicamentos envolvidos nas intoxicações agudas 

 

Foram utilizados os dados estatísticos sobre as ocorrências de 

intoxicações por medicamentos para estabelecer prioridades no desenvolvimento da 

pesquisa dos métodos analíticos. 

Estes dados foram obtidos junto ao Centro de Controle de Intoxicações de 

Campinas a partir de fichas de notificação, do ano de 1994, das intoxicações por 

medicamentos (ANEXO 4). Foram coletadas a freqüência de notificação de todos os 

fármacos descritos nas fichas, em caso de envolvimento de mais de um fármaco na 

intoxicação. 
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5.2.1.2. Classificação dos fármacos mais envolvidos nas intoxicações agudas de 

acordo com as prioridades clínico-toxicológicas 

 

Os fármacos envolvidos em pelo menos 5 notificações no período de 

1994, totalizando 81 substâncias, foram submetidos a uma avaliação quanto a sua 

verdadeira importância clínica. 

Esta seleção foi feita através de pontuação, de zero a três (ordem 

crescente de prioridade), conferida por médicos de especialidades que normalmente 

requisitam o laboratório de análises toxicológicas. Para tanto foi elaborada uma 

ficha (ANEXO 5), a qual foi distribuída para 31 médicos das áreas de toxicologia 

(8), emergência (7), pediatria (6), neurologia (5) e psiquiatria (5), com pedido de 

sugestão para incluírem outros medicamentos que julgassem importantes, os quais 

foram submetidos ao mesmo sistema de pontuação. 

A seguir foram calculadas as médias aritméticas dos pontos atribuídos a 

cada fármaco dentro de cada especialidade e a soma de todos os pontos atribuídos ao 

mesmo. 

Os fármacos depressores que obtiveram maior pontuação foram 

selecionados para a padronização. Alguns fármacos, como o flurazepam e o 

nitrazepam, considerados importantes do ponto de vista toxicológico, e, 

normalmente citados na literatura, também foram incluídos na padronização. 
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5.2.1.3. Viabilidade analítica das técnicas de identificação cromatográfica  para os 

fármacos selecionados pelos critérios de freqüência e prioridades clínico-

toxicológicas 

 

Foram estudados, através de literatura, as características físico-químicas, 

os dados  cromatográficos e de toxicocinética dos fármacos selecionados. 

Alguns fármacos considerados clinicamente importantes não são 

passíveis de serem analisados através de métodos cromatográficos. Outros, apesar de 

serem analisados, possuem características muito especiais o que determina a 

utilização de métodos específicos. 

De acordo com esses critérios foram selecionados 21 fármacos, entre os 

apresentados nos resultados dos ítens acima, da classe dos depressores do SNC. 

5.2.2. Padronização da técnica cromatográfica 

A proposição da metodologia analítica foi feita através do estudo das 

publicações sobre métodos de triagem considerando-se a finalidade da análise e a 

disponibilidade de reagentes e equipamentos, na maioria dos laboratórios dos Centro 

de Controle de Intoxicações.  
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5.2.2.1. Otimização das condições cromatográficas 

As condições cromatográficas foram determinadas a partir de testes com 

padrões de fármacos e dos n-alcanos. Foram testadas diferentes programações de 

temperatura para separação da maioria dos fármacos.  

Para realização dos testes foi utilizada uma solução única contendo 50 

g/mL dos fármacos: cafeína, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, lorazepam, 

diazepam, N-desmetildiazepam, bromazepam e clonazepam. Estes foram escolhidos 

por se distribuírem por toda a faixa do cromatograma. Os n-alcanos utilizados para o 

cálculo do índice de retenção (IR) foram o C17 e o C30 pois possuem, 

respectivamente,  tempo de retenção menor e maior do que os fármacos estudados. 

Também foi testada a razão de “split” e os parâmetros do integrador para 

se obter a sensibilidade adequada. O injetor foi mantido em 270°C e o detector em 

290°C. Foi utilizado hélio como gás de arraste, com o fluxo recomendado para as 

características da coluna. 

5.2.2.2. Determinação do Índice de Retenção (IR) dos fármacos selecionados 

A determinação dos índices de retenção foi realizada através de injeção 

de 1 L de solução 100 g/mL de cada fármacoem metanol, juntamente com 0,2 L 

de solução de n-alcanos. Os índices foram obtidos, através da fórmula abaixo
58

, pelo 

cálculo de média aritmética de três injeções. 
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    IR =  100 (Pz+n  - Pz)  .             TR(x) - TR(Pz)      + 100 Pz        onde, 

                                                TR(Pz+n)  - TR(Pz) 

 

IR = índice de retenção 

Pz+n = número de carbonos do n-alcano de maior peso molecular 

Pz = número de carbonos do n-alcano de menor peso molecular 

X = padrão do fármaco ou amostra 

TR = tempo de retenção 

 

5.2.3. Padronização dos procedimentos de extração 

Foram propostos dois métodos de extração, sendo um para fármacos 

ligeiramente ácidos ou neutros e outro para fármacos de caráter básico ou neutros 

que podem ser aplicados para amostras de plasma e urina. 

As FIGURAS 1 e 2 mostram os fluxogramas analíticos dos 

procedimentos de extração. 
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                                       1 mL de plasma ou urina 

 

                   + 200 mg tampão fosfato pH 5,5 

                   + 3 mL diclorometano 

    

                                     extração (vortex por 2 minutos) 

 

 

                                    centrifugação (490 g por 5 minutos) 

 

 

 

 

                     fase aquosa                                   fase orgânica  

    

                                                   + 100 mg Na2SO4 seco 

                        desprezar                                                    agitação e transferência 

                                                                                            de tubo 

 

                                                                            extrato anidro 

                                                                                          

                                                                                           evaporação 48°C 

 

                                                                                 resíduo                                                                            
 

  

                                                                                 retomada com  metanol 
a
 

                                                         injetar 1 L no CG    

     
    a

 50 L para plasma e 100 L para urina 

 

 

FIGURA 1 - Fluxograma analítico do procedimento para extração de 

substâncias ácidas e neutras em amostras de plasma e/ou urina.  
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                                    1 mL de plasma ou urina 

 

               + 200 mg tampão carbonato/bicarbonato pH 9,5 

                  + 3 mL isopropanol 1% em diclorometano 

 

                                   extração (vortex por 2 minutos) 

 

 

                                  centrifugação (490 por 5 minutos) 

 

 

 

 

                  fase aquosa                                  fase orgânica  

    

                                            + 100 mg Na2SO4 seco 

                  desprezar                                                   agitação e transferência 

                                                                                    de tubo 

 

                                                                       extrato anidro 

                                                                                     

                                                                                     evaporação 48°C 

 

                                                                          resíduo 

                                                                                     retomada com  metanol 
a
  

                                                                                     

                                               injetar 1 L no CG  

 
    a

 50 L para plasma e 100 L para urina 

         

 

FIGURA 2 - Fluxograma analítico do procedimento para extração de 

substâncias básicas e neutras em amostras de plasma e/ou urina.  
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Foram utilizadas amostras de plasma e urina referência normal “branco” 

e amostras adicionadas com 10 g/mL dos seguintes fármacos: cafeína, fenitoína, 

carbamazepina, imipramina, amitriptilina, diazepam e N-desmetildiazepam, para 

estabelecimento da metodologia. 

 

5.2.3.1. Estudo de exatidão e precisão 

 

O estudo de exatidão foi feito através da porcentagem de recuperação de 

amostras adicionadas. Foi realizado através da comparação das  áreas de picos de 

padrões dos fármacos injetados diretamente (sem extração) com as áreas de picos 

dos padrões obtidos após extração do fármaco adicionado em plasma e urina. Foi 

utilizado também um padrão interno (cafeína) para que o cálculo da porcentagem de 

recuperação fosse feito com base na relação de área  fármaco / padrão interno.  

Os padrões utilizados para o estudo do procedimento de extração de 

substâncias ácidas e neutras foram diazepam, fenitoína, fenobarbital e N-

desmetildiazepam. 

Padrões para procedimento de extração de substâncias básicas e neutras: 

carbamazepina, diazepam, imipramina e N-desmetildiazepam. 

A partir das soluções estoques dos fármacos e de cafeína, foram 

preparadas, em quintuplicata, soluções contendo os fármacos em concentrações 
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diferentes, correspondentes a doses terapêuticas e tóxicas, e 100 g/mL de cafeína 

em metanol. Foi injetado 1 L de cada solução no cromatógrafo. 

A partir das soluções estoques dos fármacos e de cafeína foram 

preparadas, em quintuplicata adicionados de plasma e urina contendo 10 g/mL de 

cafeína e concentrações terapêuticas e tóxicas dos fármacos em plasma.  Estas 

soluções foram utilizadas para extração, de acordo com o procedimento de extração 

adequado. Para o plasma foram testados três volumes diferentes de solvente 

extrator: 3, 5 e 10 mL.  

Os resíduos dos extratos foram retomados em metanol e uma alíquota de 

1 L de cada extrato foi injetado no cromatógrafo. 

Foram calculadas as relações das áreas para todas as injeções e a partir 

delas a porcentagem de recuperação. 

 

5.2.3.2. Estudo da sensibilidade 

 

O estudo da sensibilidade foi realizado através da análise de amostras de 

plasma e urina adicionadas de fármacos em concentrações próximas aos níveis 

plasmáticos terapêuticos ou tóxicos. Os fármacos utilizados foram carbamazepina, 

diazepam, fenobarbital, fenitoína, N-desmetildiazepam e imipramina. Para o N-

desmetildiazepam utilizou-se a mesma concentração do diazepam. 
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5.2.4. Estudo de interferentes 

As amostras de plasma e urina coletadas de voluntários que não fizeram 

uso de nenhum medicamento nas últimas 72 horas foram submetidas ao método 

proposto, logo após a coleta ou dentro de um período de 24 horas. 

 

5.2.5.  Aplicação do método para análise de plasma e urina de pacientes com 

suspeita de intoxicação aguda por medicamentos depressores do SNC. 

 

As amostras de plasma e urina coletadas de pacientes, nas condições 

referidas no item 5.1.5, que chegaram no Hospital das Clínicas da Unicamp com 

suspeita de intoxicação aguda por medicamentos, foram submetidas ao método 

proposto logo após a coleta ou dentro de um período de 24 horas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Seleção dos fármacos a serem padronizados 

 

6.1.1.  Determinação da freqüência de fármacos (princípios ativos) presentes 

nos medicamentos envolvidos nas intoxicações agudas 

 

 

Os fármacos mais freqüentemente envolvidos com intoxicações 

medicamentosas conforme dados obtidos nas fichas de notificações do CCI-

Unicamp e sua respectiva freqüência estão relacionados na TABELA 9. 

Durante a consulta das fichas de notificações observou-se que as 

intoxicações ocorreram tanto com especialidades farmacêuticas contendo um único 

princípio ativo, como com associações e às vezes, com mais de um tipo de 

medicamento. Um total de 253 fármacos diferentes foram notificados. 
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TABELA 9 - Relação dos fármacos descritos nas fichas de notificação do Centro de 

Controle de Intoxicações da Unicamp no ano de 1994, que obtiveram 

freqüência maior ou igual a cinco. 

 

     FÁRMACO             FREQ.          FÁRMACO                   FREQ.             FÁRMACO           FREQ. 

Diazepam  121 Teofilina  14 Clorpromazina 7 

Fenobarbital 79 Hidroclorotiazida  13 Dimeticona 7 

Ácido acetil salicílico 46 Biperideno  12 Periciazina 7 

Carbamazepina 43 Clorexidina  12 Vitamina B1  7 

Dipirona 39 Feniltoloxamina 12 Ampicilina 6 

Haloperidol 38 Timerosal 12 Benzidamina 6 

Clonazepam  37 Benzoato de benzila  12 Captopril 6 

Fenilpropanolamina  33 Fenoterol 11 Isometepteno 6 

Diclofenaco 32 Levonogestrel 11 Lorazepam 6 

Bromazepam  29 Vitamina B6 11 Mebendazol 6 

Amitriptilina  26 Difenilhidantoína 10 Metildopa 6 

Fenilefrina  24 Flunitrazepam 10 Nicotinamida 6 

Cafeína  21 Metronidazol 10 Tioridazina 6 

Metoclopramida  21 Prometazina  10 Vitamina B2 6 

Paracetamol 20 Amoxacilina 9 Ácido valpróico 5 

Nafazolina  19 Ciproheptadina 9 Clordiazepóxido 5 

Anfepramona  18 Fempiridina 9 Clorpropamida  5 

Bromofeniramina  17 Nifedipina  9 Cloxazolam  5 

Dapsona  17 Vitamina B12 9 Fenoxazolina 5 

Difenidramina  17 Ácido mefenâmico  8 Furosemida 5 

Etinilestradiol 16 Cinarizina  8 Mazindol 5 

Salbutamol sulfato  15 Clomipramina 8 Mepiramina 5 

Trimetropina  15 Dextroclorofeniramina 8 Midazolam 5 

Hioscina  14 Digoxina 8 Propranolol 5 

Imipramina  14 Piroxicam 8 Ranitidina  5 

Sulfametoxazol 14 Alprazolam 7 Trihexifenidil 5 

Sulfato ferroso  14 Carbinoxamina 7 Vitamina C 5 
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6.1.2.  Classificação dos fármacos mais envolvidos nas intoxicações agudas de 

acordo com as prioridades clínico-toxicológicas 

 

A seleção dos fármacos segundo a prioridade clínica apresentou variações 

nas pontuações obtidas para cada princípio ativo em cada especialidade médica. A 

TABELA 10 mostra os trinta fármacos mais pontuados, o total de pontos para cada 

um deles e a média aritmética obtida dentro de cada especialidade clínica, em ordem 

decrescente. Observou-se que a maioria dos fármacos são depressores do sistema 

nervoso central. 

 

6.1.3.  Viabilidade analítica das técnicas de identificação cromatográfica para 

os fármacos selecionados pelos critérios de freqüência e prioridades 

clínico-toxicológicas 

 

Os fármacos descritos na TABELA 10 que causam síndrome de 

depressão no sistema nervoso central foram selecionados para o presente estudo. 

O ácido valpróico foi excluído da padronização por possuir um caráter 

ácido acentuado, não podendo ser analisado pelo procedimento proposto. 

N-desmetildiazepam e nortriptilina foram incluídos por serem produtos 

de biotransformação do diazepam e da amitriptilina, respectivamente, encontrados 

em quantidades significativas nas amostras. 
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TABELA 10 - Fármacos com prioridade clínica entre os medicamentos envolvidos 

nas intoxicações, média aritmética segundo especialidade clínica e 

pontuação total 

 

FÁRMACOS MÉDIA DA PONTUAÇÃO 
a
 

TOX.      EMER.       PED.        PSIQ.       NEUR. 

PONTUAÇÃO 

TOTAL 

1. Fenobarbital  3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 92 

2. Carbamazepina  2,8 3,0 2,8 2,6 2,6 86 

3. Diazepam 2,8 3,0 3,0 2,4 2,6 86 

4. Haloperidol  3,0 2,7 3,0 2,4 2,8 84 

5. Clonazepam 2,8 3,0 2,5 2,4 2,6 83 

6. Difenilhidantoína  2,5 2,6 3,0 2,6 2,6 82 

7. Amitriptilina 2,6 2,9 1,7 2,8 2,8 79 

8. Imipramina 2,8 2,9 2,3 2,8 2,7 78 

9. Bromazepam  2,6 3,0 2,3 1,2 2,8 73 

10. Lorazepam 2,4 2,6 2,3 2,2 1,8 69 

11. Clorpromazina 2,4 2,4 2,3 2,4 2,0 68 

12. Ácido acetil salicílico  2,9 2,9 2,7 0,4 1,5 67 

13. Metoclopramida 2,8 2,6 3,0 0,4 1,3 64 

14. Midazolam 2,1 2,4 1,5 2,6 1,3 60 

15. Ácido valpróico 2,3 1,9 1,8 1,4 2,0 59 

16. Teofilina  2,6 2,4 2,8 0,4 0,5 59 

17. Dapsona  2,8 2,3 2,5 0,6 0,7 58 

18. Flunitrazepam 2,4 2,0 1,5 2,2 1,7 58 

19. Clomipramina 2,0 2,6 1,3 1,8 2,0 57 

20. Digoxina  2,3 2,6 3,0 0,4 0,3 57 

21. Paracetamol 2,5 2,4 2,0 0,4 1,3 56 

22. Prometazina  1,6 2,3 2,2 2,0 0,7 54 

23. Nafazolina   2,8 1,6 3,0 0,2 0,3 53 

24. Clordiazepóxido  2,0 2,0 1,0 1,8 1,5 51 

25. Dipirona  2,3 2,3 1,5 0,4 1,3 50 

26. Propranolol 2,0 2,1 1,0 1,4 1,5 50 

27. Salbutamol 2,3 2,6 2,0 0,2 0,3 50 

28. Anfepramona 2,4 2,6 1,0 0,2 1,3 48 

29. Fenilefrina 2,4 1,9 1,8 1,0 0 48 

30. Clorpropamida  2,3 2,4 0,8 0,8 1,0 47 
a  Especialidades clínicas: TOX.= toxicologia, EMER. = emergência, PED. = pediatria, PSIQ. = psiquiatria e  NEUR. = 

neurologia. 
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A dipirona foi padronizada devido a sua grande utilização em pronto-

socorros, sendo muitas vezes administrada antes da coleta da amostra, podendo 

causar interferências. A cafeína foi também selecionada devido ao hábito comum de 

ingestão de alimentos que contém este fármaco. 

Foram portanto padronizados 23 fármacos: amitriptilina, bromazepam, 

cafeína, carbamazepina, clomipramina, clonazepam, clordiazepóxido, 

clorpromazina, diazepam, dipirona, fenitoína, fenobarbital, flunitrazepam, 

flurazepam, haloperidol, imipramina, lorazepam, midazolam, N-desmetildiazepam, 

nafazolina, nitrazepam, nortriptilina e prometazina. 

 

6.2. Padronização da técnica cromatográfica 

 

6.2.1. Otimização das condições cromatográficas 

Os parâmetros cromatográficos estabelecidos foram: 

 Temperatura da coluna (programação de temperatura): 

temperatura inicial: 170°C, isotérmica por 2 minutos 

velocidade de aquecimento: 5°C/minuto 

temperatura final: 280°C, isotérmica por 3 minutos 

 Fluxo dos gases 

hélio: 4,2 mL/minuto (gás de arraste) 
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hidrogênio: 30 mL/minuto 

ar sintético: 300 mL/minuto 

nitrogênio (gás auxiliar): 20 mL/minuto 

 Razão de “split”: 1/10 

Os parâmetros de integração estabelecidos foram: 

 Atenuação: 0 

 Limiar de detecção: 2 

 Largura do pico: 0.04 minutos 

 Velocidade do papel: 0,5 cm/min. 

A FIGURA 3 mostra um cromatograma contendo a mistura de padrões 

utilizada para o estabelecimento das condições cromatográficas acima mencionadas.  

 

6.2.2. Determinação do Índice de Retenção (IR) dos fármacos selecionados 

As TABELAS 11 e 12 mostram os índices de retenção dos fármacos 

selecionados obtidos na padronização cromatográfica, dentro das condições 

propostas e os encontrados na literatura, em ordem alfabética do fármaco e ordem 

crescente de IR 

  



Resultados 

66 

 

 

 

 

FIGURA 3 - Perfil cromatográfico de padrões de fármacos 50 g/mL em 

metanol e n-alcanos: 1=C17, 2 = cafeína, 3=fenobarbital, 

4=carbamazepina, 5=fenitoína, 6=lorazepam, 7=diazepam, 8=N-

desmetildiazepam, 9=bromazepam, 10=clonazepam e 11=C30. 

Volume injetado = 1 L. 
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TABELA 11 -  Índices de retenção dos padrões dos fármacos obtidos na coluna CP-

Sil 5 CB,  e os encontrados na literatura, em ordem alfabética 

 

PRÍNCIPIO ATIVO IR
a
 IR DA LITERATURA 

        REF. 18                  REF. 59 

Amitriptilina   2199 2196 2205 

Bromazepam 2591 2663 2670 

Cafeína 1773 1810 1820 

Carbamazepina 2283 2290 2285 

Clomipramina 2427 2406 2455 

Clonazepam 2804 2885 2840 

Clordiazepóxido  2784 2799 2820 

Clorpromazina   2502 2486 2500 

Diazepam 2430 2425 2430 

Dipirona 1959  1995 

Fenitoína 2306 2330 2350 

Fenobarbital  1920 1957 1965 

Flunitrazepam 2596 2645 2620 

Flurazepam 2780 2785 2780 

Haloperidol  2919 2942 2940 

Imipramina   2227 2223 2215 

Lorazepam 2404 2402 2440 

Midazolam 2591  2580 

N-desmetildiazepam 2483 2496 2520 

Nafazolina   1990  2100 

Nitrazepam 2728   

Nortriptilina 2214   

Prometazina 2278  2270 
a
= Média de três determinações 
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TABELA 12 -  Índices de retenção dos padrões dos fármacos obtidos na coluna CP-

Sil 5 CB,  e os encontrados na literatura, em ordem crescente de IR 

  
 

PRÍNCIPIO ATIVO IR
a 
 IR DA LITERATURA 

       REF. 18                  REF.  59 

Cafeína 1773 1810 1820 

Fenobarbital  1920 1957 1965 

Dipirona 1959  1995 

Nafazolina   1990  2100 

Amitriptilina   2199 2196 2205 

Nortriptilina 2214   

Imipramina   2227 2223 2215 

Prometazina 2278  2270 

Carbamazepina 2283 2290 2285 

Fenitoína 2306 2330 2350 

Lorazepam 2404 2402 2440 

Clomipramina 2427 2406 2455 

Diazepam 2430 2425 2430 

N-desmetildiazepam 2483 2496 2520 

Clorpromazina   2502 2486 2500 

Midazolam 2591  2580 

Bromazepam 2591 2663 2670 

Flunitrazepam 2596 2645 2620 

Nitrazepam 2728   

Flurazepam 2780 2785 2780 

Clordiazepóxido  2784 2799 2820 

Clonazepam 2804 2885 2840 

Haloperidol  2919 2942 2940 
a 
= Média de três determinações 
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6.3. Padronização dos procedimentos de extração 

As técnicas de extração de substâncias ácidas e neutras, ou básicas e 

neutras, de amostras de plasma e urina mostraram-se adequadas para a finalidade 

proposta, pela sua praticidade, rapidez e custo. Os extratos obtidos são “limpos”, isto 

é, praticamente isentos de interferentes e de água. 

As FIGURAS 4, 5, 6 e 7 mostram os perfis cromatográficos de extratos 

ácidos e básicos de plasma e urina coletados de voluntário que não fez uso de  

medicamentos nas últimas 72 horas que precederam a coleta.  

As FIGURAS 8 e 9 mostram os perfis cromatográficos de extratos ácidos 

de plasma e urina adicionados de fármacos (cafeína, amitriptilina, imipramina, 

carbamazepina, fenitoína, diazepam e N-desmetildiazepam) na concentração de 10 

g/mL e n-alcanos C17 e C30. 

As FIGURAS 10 e 11 mostram os perfis cromatográficos de extratos 

básicos de plasma e urina adicionados de fármacos (cafeína, amitriptilina, 

imipramina, carbamazepina, fenitoína, diazepam e N-desmetildiazepam) na 

concentração de 10 g/mL e n-alcanos C17 e C30. 
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FIGURA 4 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de plasma coletado de 

voluntário (que não fez uso de nenhum medicamento e de 

bebidas ou alimentos que contivessem cafeína nas últimas 72 

horas que precederam a coleta) e n-alcanos: 1=C17, 2=C30, 

I=impureza e C=colesterol. Volume injetado = 1 L. 
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FIGURA 5 - Perfil cromatográfico de extrato básico de plasma coletado de 

voluntário (que não fez uso de nenhum medicamento e de 

bebidas ou alimentos que contivessem cafeína nas últimas 72 

horas que precederam a coleta) e n-alcanos: 1=C17, 2=C30, 

I=impureza e C=colesterol. Volume injetado = 1 L. 
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FIGURA  6 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de urina coletada de 

voluntário (que não fez uso de nenhum medicamento e de 

bebidas ou alimentos que contivessem cafeína nas últimas 72 

horas que precederam a coleta) e n-alcanos: 1=C17, 2=C3 e 

I=impureza. Volume injetado = 1 L 
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FIGURA 7 - Perfil cromatográfico de extrato básico de urina coletada de 

voluntário (que não fez uso de nenhum medicamento e de 

bebidas ou alimentos que contivessem cafeína nas últimas 72 

horas que precederam a coleta) e n-alcanos: 1=C17, 2=C30 e 

I=impureza. Volume injetado = 1 L 
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FIGURA 8 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de plasma adicionado de 

fármacos na concentração de 10 g/mL e n-alcanos: 1=C17, 2 = 

cafeína, 3=artefato da carbamazepina,  4=amitriptilina, 

5=imipramina, 6=carbamazepina, 7=fenitoína, 8=diazepam, 9=N-

desmetildiazepam, 10=C30, I = impureza e C=colesterol. Volume 

injetado = 1 L. 
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FIGURA 9 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de urina adicionada de 

fármacos na concentração de 10 g/mL em metanol e n-alcanos: 

1=C17, 2 = cafeína, 3=artefato da carbamazepina,  

4=amitriptilina, 5=imipramina, 6=carbamazepina, 7=fenitoína, 

8=diazepam, 9=N-desmetildiazepam, 10=C30 e I = impureza. 

Volume injetado = 1 L. 
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FIGURA 10 - Perfil cromatográfico de extrato básico de plasma adicionado de 

fármacos na concentração de 10 g/mL em metanol e n-alcanos: 

1=C17, 2 = cafeína, 3=artefato da carbamazepina,  

4=amitriptilina, 5=imipramina, 6=carbamazepina, 7=diazepam, 

8=N-desmetildiazepam, 9=C30, I = impureza e C=colesterol. 

Volume injetado = 1 L. 

  



Resultados 

77 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 - Perfil cromatográfico de extrato básico de urina adicionada de 

fármacos na concentração de 10 g/mL em metanol e n-alcanos: 

1=C17, 2 = cafeína, 3=artefato da carbamazepina,  

4=amitriptilina, 5=imipramina, 6=carbamazepina, 7=diazepam, 

8=N-desmetildiazepam, 9=C30 e I = impureza. Volume injetado = 

1 L. 
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6.3.1. Estudo de exatidão e precisão 

As TABELAS 13 e 14 apresentam os resultados do estudo de exatidão e 

precisão das técnicas propostas para a extração dos fármacos adicionados em 

amostras de plasma e urina, em duas concentrações diferentes. Para o diazepam e a 

imipramina, não foram detectadas as concentrações terapêuticas testadas, sendo 

então utilizadas duas concentrações tóxicas. 

A TABELA 15 apresenta os resultados de exatidão e precisão da técnica 

de extração, propostos para o diazepam e imipramina, quando volumes maiores de 

solventes extratores foram utilizados. 

6.3.2. Estudo de sensibilidade 

O método proposto foi eficiente para detectar os seis fármacos 

adicionados em amostras de plasma e urina, sendo que a carbamazepina, o 

fenobarbital e a fenitoína  foram detectados em concentrações na faixa terapêutica e 

o diazepam, N-desmetildiazepam e a imipramina em concentrações tóxicas. 

A TABELA 16 mostra as concentrações de fármacos detectadas pelo 

procedimento proposto. 
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TABELA 13 - Recuperação relativa,  desvio padrão e coeficiente de variação da 

técnica de extração, para quatro fármacos adicionados em plasma e 

urina, em duas concentrações diferentes, e extraídos em meio ácido. 
 

FÁRMACOS Concentração Recuperação 

Relativa (%)
a
 

Coeficiente de 

Variação (%)
a
 

Diazepam    

   plasma   5 g/mL 38,4 12,5 

   plasma 10 g/mL 37,8 18,9 

   urina 5 g/mL 87,1 4,3 

   urina 10 g/mL 84,1 4,8 

Fenitoína    

   plasma    10 g/mL 54,0 19,4 

   plasma    30 g/mL 72,2 13,8 

   urina    10 g/mL 68,7 8,9 

   urina    30 g/mL 66,4 13,7 

Fenobarbital    

   plasma   10 g/mL 42,1 13,3 

   plasma   30 g/mL 65,7 8,9 

   urina   10 g/mL 79,9 6,2 

   urina   30 g/mL 80,5 6,6 

N-desmetildiazepam    

   plasma 5 g/mL 82,6 14,3 

   plasma 10 g/mL 81,5 10,6 

   urina 5 g/mL 77,3 11,2 

   urina 10 g/mL 70,9 5,9 
a
 = Média de 5 determinações 
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TABELA 14 - Recuperação relativa,  desvio padrão e coeficiente de variação da 

técnica de extração, para quatro fármacos adicionados em plasma e 

urina, em duas concentrações diferentes, e extraídos em meio alcalino 
 

FÁRMACOS Concentração Recuperação 

Relativa (%)
a
 

Coeficiente de 

Variação (%)
a
 

Carbamazepina    

   plasma        10 g/mL 39,1 7,8 

   plasma      30 g/ml 40,5 10,8 

   urina      10 g/mL 82,3 4,7 

   urina      30 g/ml 85,6 5,2 

Diazepam    

   plasma        5 g/mL 37,8 16,9 

   plasma    10 g/mL 36,7 12,4 

   urina      5 g/mL 92,6 8,8 

   urina    10 g/mL 82,1 4,4 

Imipramina    

   plasma       2,5 g/mL 39,9 12,5 

   plasma        5 g/mL 47,7 10,4 

   urina    2,5  g/mL 78,4 7,2 

   urina        5 g/mL 90,5 9,7 

N-desmetildiazepam    

   plasma        5 g/mL 76,3 13,5 

   plasma    10 g/mL 76,8 12,7 

   urina      5 g/mL 81,6 8,3 

   urina    10 g/mL 76,8 6,5 
a
 = Média de 5 determinações 

 

  



Resultados 

81 

 

TABELA 15 - Recuperação relativa,  desvio padrão e coeficiente de variação da 

técnica de extração para diazepam e imipramina adicionados em 

plasma e extraídos em pH ácido e básico respectivamente utilizando-

se volumes maiores de solventes extratores 
 

Fármaco adicionado em plasma Volume do 

solvente extrator 

(mL) 

Recuperação 

Relativa (%)
a
 

Coeficiente de 

Variação (%)
a
 

Diazepam 10g/mL 3 37,8 18,9 

 5 63,6 7,5 

 10 69,7 5,3 

Imipramina 5 g/mL 3 47,7 10,4 

 5 49,6 9,4 

 10 53,5 7,6 
a
 = Média de 5 determinações 

 

 

 

TABELA 16 - Concentrações de fármacos detectadas em plasma e urina, e os níveis 

terapêuticos e tóxicos descritos na literatura 
 

Fármacos adicionados em 

plasma e urina 

Concentração  

(g/mL) 

Níveis plasmáticos 

terapêuticos a 

(g/mL) 

Níveis plasmáticos 

tóxicos a 

(g/mL) 

Carbamazepina 5,0  4 - 10  acima de 9 

Diazepam 2,5  0,3 - 0,6 acima de 1,5  

Fenitoína 5,0  10 - 20 acima de 30 

Fenobarbital 5,0  10 - 25  acima de 30 

N-desmetildiazepam 2,5  0,2 -0,8 acima de 1,5 

Imipramina  1,0  0,1 - 0,3 acima de 1 
a
 = GOODMAN & GILMAN (1996) 
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6.4. Estudo de Interferentes 

 

A análise dos extratos das amostras resultaram em cromatogramas sem 

picos significantes. Em algumas amostras pode-se observar um pico cromatográfico 

com IR semelhante ao de cafeína. Nas amostras de plasma foi observada a provável 

presença de colesterol. A cafeína e o colesterol foram alvo nas investigações devido 

a comparação dos IRs dos picos suspeitos das amostras ( 1773 e 3060) com os IRs 

da literatura (1810 e 3086). A injeção do padrão de cafeína apresentou um pico com 

IR igual ao do pico suspeito (1773). O IR do colesterol da amostra foi calculado a 

partir do tempo de retenção através da injeção de extrato de plasma juntamente com 

os n-alcanos C30 e C32 (n-dotriacontano).  Outros picos presentes na maioria das 

amostras foram considerados impurezas dos reagentes. 

A nicotina, que possui índice de retenção 1348
18

, não interferiu nas 

análises pois, nas condições utilizadas, as substâncias de interesse apresentam uma 

outra faixa de eluição (IRs acima de 1700).  

A TABELA 17 apresenta os IRs dos picos encontrados na maioria das 

amostras de plasma de urina. 
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TABELA 17 - IR de picos presentes nos cromatogramas de extratos ácidos e 

básicos de sangue e urina  
 

IRs 

  PLASMA ÁCIDO       PLASMA BÁSICO          URINA ÁCIDO           URINA BÁSICO 

1775 1775 1775 1775 

1904 1904   

2074 2074 2074 2074 

2304 2304 2304 2304 

2532 2532 2532 2532 

 

Ao julgar pela análise dos IRs poder-se-ia concluir que a substância com 

IR igual a 2304 seria um interferente na análise para determinação de fenitoína em 

amostras de plasma e urina de pacientes intoxicados. Todavia, a intensidade do pico 

presente nas amostras é irrelevante para poder causar qualquer tipo de alteração na 

interpretação da análise. 

 

6.5.  Aplicação do método proposto para análise de amostras de plasma e  

urina de pacientes com suspeita de intoxicação aguda por 

medicamentos depressores do SNC 

 

As amostras dos pacientes foram analisadas pelo método proposto sem 

apresentar dificuldades de ordem prática. O procedimento de extração, incluindo o 

tempo de evaporação do solvente extrator, foi realizado em aproximadamente 30 

minutos. A análise cromatográfica para cada extrato foi feita, em média, em 27 

minutos.  
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Os cromatogramas dos extratos ácidos e básicos dessas amostras 

apresentaram picos significantes, com  IRs semelhantes, ou não, aos dos padrões dos 

fármacos estudados. Picos com tempo de retenção inferior ao do n-alcano C17 não 

foram considerados como sendo causador de síndrome depressiva do SNC, sendo 

referidos como impurezas ou substâncias não identificadas. 

Esses cromatogramas apresentaram também picos não significantes, ou 

seja, semelhantes aos picos encontrados nos cromatogramas das amostras do grupo 

controle, que também foram considerados impurezas ou substâncias normais das 

amostras. 

A TABELA 18 e a FIGURA 12 apresentam os resultados obtidos e o 

perfil cromatográfico da análise de 1 L de extrato ácido de plasma do paciente 

D.F.C., 39 anos, sexo masculino, o qual deu entrada no pronto-socorro do 

HC/Unicamp sonolento e com confusão mental, com história de ser usuário de 

fenobarbital. 
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TABELA 18 - Tempo de retenção (TR), índice de retenção (IR) e provável  

identificação dos picos obtidos no cromatograma do extrato 

ácido de plasma do paciente D.C.F. 

 

TR IR PROVÁVEL 

IDENTIFICAÇÃO 

1,670  NI 

7,351 1920 fenobarbital 

9,569 2075 I 

12,855 2305 fenitoína 

23,569  colesterol 

NI=não identificado, I=impureza 
 

 

A TABELA 19 e as FIGURAS 13 e 14 apresentam os resultados obtidos 

e o perfil cromatográfico da análise de 1 L de extrato ácido e básico de plasma do 

paciente I.T.M.L., 23 anos, sexo feminino, a qual deu entrada no pronto-socorro do 

HC/Unicamp em coma, com suspeita de ingestão de fenobarbital e carbamazepina. 

 

A TABELA 20 e as FIGURAS 15 e 16 apresentam os resultados obtidos 

e o perfil cromatográfico da análise de extrato de 1 L ácido de plasma e urina do 

paciente C.F.J., 26 anos, sexo masculino, o qual  entrada no pronto-socorro do 

HC/Unicamp desacordado, com suspeita de intoxicação. 
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FIGURA 12 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de plasma do paciente 

D.C.F., 39 anos, sexo masculino, com quadro de intoxicação por 

depressores do sistema nervoso central: 1=C17, 2=fenobarbital, 

3=fenitoína, 4=C30, I= impurezas, C= colesterol e NI=substância 

não identificada. Volume injetado = 1 L  
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TABELA 19 -Tempo de retenção (TR), índice de retenção (IR) e provável 

identificação dos picos obtidos no cromatograma do extrato ácido e básico de 

plasma da paciente I.T.M.L. 

 

TR IR PROVÁVEL 

IDENTIFICAÇÃO 

Extrato ácido   

5,818 1878 NI 

7,239 1919 fenobarbital 

7,765 1955 artefato da carbamazepina 

9,455 2074 I 

12,493 2287 carbamazepina 

15,964 2532 I 

23,413  colesterol 

Extrato básico   

7,780 1956 artefato da carbamazepina 

9,452 2073 I 

12,433 2283 carbamazepina 

15,984 2532 I 

23,415   

NI=não identificado, I=impureza 

 

A TABELA 21 e a FIGURA 17 apresentam os resultados obtidos e o 

perfil cromatográfico da análise de 1 L de extrato ácido de plasma da paciente 

J.A.M., 27 anos, sexo feminino,  a qual  entrada no pronto-socorro do HC/Unicamp 

desacordada com suspeita de ingestão de benzodiazepínicos. 
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FIGURA 13 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de plasma do paciente 

I.T.M.L., 23 anos, sexo feminino, com quadro de intoxicação por 

depressores do sistema nervoso central: 1=C17, 2=fenobarbital, 

3=artefato da carbamazepina, 4=carbamazepina, 5=C30, I= 

impurezas, C= colesterol e NI=substância não identificada. 

Volume injetado = 1 L 
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FIGURA 14 - Perfil cromatográfico de extrato básico de plasma do paciente 

I.T.M.L., 23 anos, sexo feminino, com quadro de intoxicação por 

depressores do sistema nervoso central: 1=C17, 2=artefato da 

carbamazepina, 3=carbamazepina, 4=C30, I= impurezas, C= 

colesterol e NI=substância não identificada. Volume injetado = 1 

L 
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TABELA 20 - Tempo de retenção (TR), índice de retenção (IR) e provável  

identificação dos picos obtidos no cromatograma do extrato ácido 

de plasma e urina do paciente C.F.J. 

 

TR IR PROVÁVEL 

IDENTIFICAÇÃO 

Extrato de plasma   

6,437 1855  NI 

7,362 1919 fenobarbital 

9,585 2075 I 

11,560 2213 NI 

16,128 2533 I 

23,572  colesterol 

Extrato de urina   

6,430 1855 NI 

7,350 1919 fenobarbital 

7,898 1957 NI 

9,579 2075 I 

11,559 2214 NI 

16,123 2533 I 

NI=não identificado, I=impureza 
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FIGURA 15 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de plasma do paciente 

C.F.J., 26 anos, sexo masculino, com quadro de intoxicação por 

depressores do sistema nervoso central: 1=C17, 2=fenobarbital 

3=C30, I= impurezas, C= colesterol e NI=substância não 

identificada. Volume injetado = 1 L 
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FIGURA 16 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de urina do paciente 

C.F.J., 26 anos, sexo masculino, com quadro de intoxicação por 

depressores do sistema nervoso central: 1=C17, 2=fenobarbital 

3=C30, I= impurezas, C= colesterol e NI=substância não 

identificada. Volume injetado = 1 L. 
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TABELA 21 - Tempo de retenção (TR), índice de retenção (IR) e provável 

identificação dos picos obtidos no cromatograma do extrato 

ácido de plasma da paciente J.A.M. 

 

TR IR TENTATIVA DE 

IDENTIFICAÇÃO 

7,224 1918 fenobarbital 

19,416 2773 flurazepam 

 

A análise cromatográfica de extratos ácidos e básicos de plasma e urina 

do paciente M.A.B., 38 anos, sexo feminino, a qual deu entrada no pronto-socorro 

do HC/Unicamp com suspeita de ingestão de diazepam, apresentou um perfil 

cromatográfico semelhante aos “brancos de referência”, não sendo detectada 

nenhuma substância, a não ser aquelas consideradas impurezas e colesterol. 
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FIGURA 17 - Perfil cromatográfico de extrato ácido de plasma do paciente 

J.A.M., 27 anos, sexo feminino, com quadro de intoxicação por 

depressores do sistema nervoso central: 1=C17, 2=fenobarbital 

3=flurazepam, 4=C30, I= impurezas e NI=substância não 

identificada. Volume injetado = 1 L. 
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7. DISCUSSÃO 

Vários métodos têm sido desenvolvidos para triagem de substâncias 

químicas em amostras biológicas com a finalidade de auxiliar o diagnóstico de 

intoxicações agudas. Entre eles destacam-se os métodos cromatográficos e os 

imunoenzimáticos 
21,27,73

.  

O ideal seria o laboratório estar capacitado para oferecer análises para 

qualquer substância que possa estar causando a intoxicação
72

. Devido a grande 

variedade de substâncias e as diferentes propriedades químicas das mesmas não é 

possível um único método que seja eficiente para a análise de todas 

concomitantemente
27

.  

Uma triagem completa, cobrindo diferentes tipos de agentes tóxicos, 

envolveria diferentes métodos, o que necessitaria de um grande período de tempo 

para emissão de resultados. Além do que, não existem metodologias analíticas 

disponíveis para todas as substâncias
72

. Considerando o caráter emergencial das 

análises para auxílio no diagnóstico de intoxicações agudas, as 
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triagens toxicológicas podem ser direcionadas de acordo com os dados clínicos do 

paciente, restringindo-se, desta maneira, o número de substâncias a serem 

pesquisadas. Desta forma, a emissão dos resultados poderá ser realizada em tempo 

compatível com a necessidade do clínico. 

Para que isso seja possível o médico deve fornecer ao laboratório 

informações específicas do paciente, tais como sinais vitais, nível de consciência, 

anormalidade do comportamento (agitação, alucinação) e resultados laboratoriais 

pertinentes conhecidos
75

. 

Através de estatísticas do serviço é possível identificar quais são as  

substâncias mais freqüentemente envolvidas nas emergências toxicológicas e que o 

Laboratório deve estar capacitado para analisar
72

.  

Os dados apresentados na TABELA 7 (fármacos que obtiveram 

freqüência de notificação maior ou igual a cinco, no CCI-Unicamp, no ano de 1994) 

coincidem com dados citados na literatura
37,47,77

. Os fármacos depressores do 

sistema nervoso central apresentaram as maiores freqüências. 

Alguns fármacos podem provocar intoxicações graves enquanto outros, 

apesar de serem freqüentemente relacionados nas notificações de Centros de 

Toxicologia, não apresentam uma importância clínica tão relevante. 

Diante deste quadro, alguns autores recomendam que a seleção de 

agentes tóxicos a serem analisados seja consenso entre o analista e o clínico
37,73

. 
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Devido a intoxicação ser um processo dinâmico, a lista de substâncias de interesse 

deve ser periodicamente revisada e atualizada
37

. 

 Para que haja uma otimização da triagem o clínico e o analista devem ter 

um estreito relacionamento
4,37

. O clínico por sua vez deve conhecer quais são as 

substâncias pesquisadas em uma triagem toxicológica, bem como a especificidade e 

a sensibilidade da metodologia utilizada
75,77

. 

A TABELA 8 demonstra a prioridade clínica, expressada através de 

pontuações, de algumas especialidades da medicina que tem utilizado as análises 

toxicológicas do Laboratório de Toxicologia do CCI/Unicamp para auxílio 

diagnóstico. Os fármacos depressores do sistema nervoso central foram, uma vez 

mais, os que obtiveram maiores pontuações. 

Uma vez definido quais são os fármacos que causam intoxicações mais 

graves e com maior freqüência é necessário estabelecer condições adequadas para  

as técnicas analíticas disponíveis para análise da maioria das substâncias de 

interesse, lembrando que outros fármacos poderão eventualmente ser adicionados na 

padronização se houver necessidade. Cabe ao laboratório definir quais técnicas vão 

ser utilizadas
37,72

. 

A cromatografia gasosa com uso de coluna “megabore” e detector de 

ionização de chama tem se mostrado adequada para triagem de fármacos em 

amostras biológicas. 
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Os parâmetros da programação de temperatura determinam os valores do 

IR das substâncias. Através de ajustes desses parâmetros foi possível conseguir 

valores de IR para os fármacos de interesse próximos aos citados na literatura 

especializada, como mostra a TABELA 9. Dessa forma pode-se utilizar dados da 

literatura
18,59

 para auxiliar na identificação das substâncias, inclusive considerando a 

presença dos produtos de biotransformação e outros fármacos que o laboratório não 

dispõe de padrões.   

Algumas substâncias possuem índices de retenção muito próximos, não 

sendo possível a separação das mesmas com a coluna utilizada, não obstante a 

rampa de 5°C/minuto ter permitido uma boa separação entre a maioria dos 

compostos de interesse. Isso ocorreu com a clomipramina e diazepam, com 

flunitrazepam, midazolam e bromazepam e com flurazepam e clordiazepóxido. Para 

diferenciar a clomipramina do diazepam deve-se observar a presença de N-

desmetildiazepam, metabólito do diazepam. A diferenciação entre flunitrazepam, 

midazolam e bromazepam e entre flurazepam e clordiazepóxido é de grande 

importância para confirmação dos dados epidemiológicos, não sendo, nestes casos, 

de extrema importância para o tratamento, uma vez que são todos benzodiazepínicos  

e a conduta terapêutica nas intoxicações por esses agentes é similar. O uso de 

antídoto específico (flumazenil) nas intoxicações por benzodiazepínicos deve ser 

criterioso, pois outros agentes que causam síndrome depressiva, como os 

antidepressivos tricíclicos,  contra-indicam o uso deste antídoto. Por este fato a 
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diferenciação destes dois grupos de fármacos, através da triagem, mostrou-se 

bastante útil para orientação da conduta terapêutica. 

O tempo necessário para a separação cromatográfica foi de 27 minutos, o 

que é bastante razoável em análises de urgência, sobretudo pelo fato de vários 

fármacos serem analisados concomitantemente.  

As amostras selecionadas para o trabalho foram o plasma e a urina. 

Testes qualitativos como os de triagem podem ser efetuados com diversas amostras 

biológicas. No caso a urina tem sido a amostra de escolha em muitos procedimentos 

pela facilidade de trabalho, e pelo fato da maioria dos fármacos serem excretado 

pela via renal, onde pode alcançar concentrações mais altas que as observadas no 

plasma. É um fator limitante o fato da concentração na urina não guardar uma 

relação com a concentração no sítio de ação e, portanto, com o efeito. A facilidade 

de coleta de amostras de sangue, soro e plasma, que não depende muito da 

colaboração do paciente, tem feito com que estas amostras sejam as mais utilizadas 

(TABELA 3). Em casos de urgência, estas amostras são mais rapidamente obtida do 

que a de urina, o que tem contribuído para sua maior utilização
47

. 

Os procedimentos de extração utilizados envolvem ajuste do pH com 

tampão sólido, proposto por COOPER
20

, com posterior extração com diclorometano 

(extrações ácidas) e álcool isopropílico 1% em diclorometano (extrações básicas). 
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O ajuste do pH com sistemas tampões garante que o pH final da matriz 

biológica seja sempre constante, no pH adequado para a extração, auxiliando para 

que ocorra uma boa precisão do procedimento. O uso tampão sólido facilita a 

extração pois faz com que o meio fique mais polar, o volume da fase aquosa sofra 

apenas uma pequena alteração e a formação de emulsões seja diminuída. 

O tampão fosfato utilizado conferiu um pH final de 5,5 para as amostras 

de plasma e de urina. Este pH foi adequado para extração de fenobarbital e fenitoína, 

de caráter ácido, bem como para os benzodiazepínicos, de caráter neutro. Também 

permitiu extração parcial de substâncias como carbamazepina, imipramina e 

amitriptilina, de caráter básico (FIGURAS 4 e 5). 

O tampão carbonato/bicarbonato conferiu um pH final de 9,5 para as 

amostras de plasma e urina. Este pH foi eficiente para extração das substâncias 

básicas de interesse (FIGURAS 6 e 7). 

Os solventes extratores foram escolhidos entre os mais citados na 

literatura, e quando necessário, substituídos por outros similares com menor 

toxicidade e maior volatilidade.  

O diclorometano, assim como outros solventes orgânicos halogenados,  

produz danos nos detetores, mas é de grande eficiência para extração dos fármacos 

de interesse. Um recurso usualmente utilizado é a evaporação do solvente após a 

extração e posterior reconstituição do resíduo com solvente não halogenado. O 
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metanol tem sido muito utilizado para essa finalidade uma vez que a maioria das 

substâncias de interesse são solúveis nesse solvente
18

. 

Esse sistema de evaporação do solvente extrator e reconstituição do 

resíduo permite uma “concentração” da substância de interesse pois o volume do 

solvente extrator utilizado é menor que o volume inicial da amostra. 

Deve ser mencionado que a evaporação final do extrato deve ser branda e 

à temperatura ambiente, pois, alguns fármacos podem degradar e outros, mais 

voláteis, tais como as anfetaminas eventualmente presentes em um extrato sob 

análise, podem ser perdidas durante a fase de evaporação
14

. 

Alguns autores tem optado por solventes extratores não halogenados que 

podem ser injetados diretamente no cromatógrafo não necessitando da etapa de 

evaporação
6,41,43,48,55,65

. A redução dessa etapa confere maior rapidez da análise, mas 

requer detetores mais sensíveis, como o DNP. 

Para o estudo de recuperação foi utilizada a cafeína como padrão interno 

por ser uma substância de fácil aquisição e por ter propriedade químicas que lhe 

permitem ser extraída tanto em meio ácido como em meio alcalino. No entanto, 

considerando que a maioria das amostras podem conter cafeína, ela somente pode 

ser utilizada com finalidade específica, pois exigiu do voluntário uma abstenção 

rigorosa e prolongada de produtos xantínicos. 
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A recuperação relativa e a reprodutibilidade dos métodos de extração, em 

geral, foram melhores para os fármacos adicionados em urina do que para os 

adicionados em plasma (TABELAS 13 e 14). Isso se deve ao fato de que urina é 

uma matriz essencialmente aquosa, enquanto o plasma contém frações lipídicas que 

facilitam a permanência dos fármacos na amostra. O plasma teve uma tendência 

maior de formar emulsões do que a urina. Durante a extração de amostras de urina a 

formação de emulsões foi mínima. 

Verificou-se que o aumento do volume do solvente extrator melhora a 

recuperação e a reprodutibilidade dos fármacos adicionados em plasma (TABELA 

15). Porém, ocorre também um aumento do tempo necessário para a evaporação do 

solvente, o que não é desejado por se tratar de análise de urgência. 

Considerando que o objetivo deste trabalho foi o de padronizar um 

método de triagem qualitativo para ser aplicado em análises de urgência e que a 

sensibilidade (TABELA 16) foi adequada para detecção dos fármacos em doses 

tóxicas e alguns até em doses terapêuticas, optou-se por manter um volume de 

solvente extrator menor para que o processo de evaporação do mesmo não seja 

muito demorado, mesmo que isto prejudique em parte a recuperação e a 

reprodutibilidade da extração. A decisão sobre o uso de volume maior de solvente 

extrator fica a critério do analista, tendo em vista a urgência do resultado. 
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Os extratos possuem resíduos ácidos ou básicos, não voláteis, que ficam 

aderidos na fase estacionária da coluna, formando sítios de adsorção. Estes sítios 

poderão reter determinadas substâncias. Por exemplo, após injeção de extratos 

básicos poderão se formar sítios de adsorção alcalinos, que reterão substâncias de 

caráter ácido. Portanto, substâncias de caráter ácido acentuado não poderão ser 

analisadas nessa coluna, com uma boa eficiência.  

Por este motivo o ácido valpróico foi excluído da padronização. 

Substâncias ácidas como o fenobarbital e a fenitoína puderam ser analisadas, porém, 

foi observado que após a injeção de vários extratos básicos, os picos dessas 

substâncias apresentaram uma diminuição da altura e um alargamento na base, 

caracterizando uma maior retenção. Para as substâncias neutras e básicas não foi 

observada mudanças no perfil cromatográfico. 

A perda da reprodutibilidade em resultados cromatográficos, como 

conseqüência de injeções de extratos de matrizes biológicas contendo materiais não 

voláteis, é inevitável
55

. É recomendada a análise de amostras em “branco” e 

amostras adicionadas de padrões para controle da resposta analítica
12

. Os índices de 

retenção também devem ser conferidos. 

As análises de plasma e urina de voluntários que não utilizaram 

medicamentos resultaram em cromatogramas praticamente isentos de picos. A 

presença de algumas impurezas nesses extratos é aceitável, uma vez que as amostras 

biológicas são matrizes complexas. Os índices de retenção dessas impurezas foram 
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determinados e catalogados, sendo importante para que estas não sejam confundidas 

com possíveis agentes tóxicos.  

A análise de amostras de plasma e urina de pacientes com sintomas de 

depressão do sistema nervoso central resultaram, para alguns pacientes, em 

cromatogramas com picos com índices de retenção similares aos de alguns padrões 

de fármacos depressores, tais como fenobarbital, fenitoína e carbamazepina.  

A interpretação do resultado da triagem deve ser feita cuidadosamente, 

considerando as limitações do método utilizado com relação a sensibilidade (falso 

negativo) e especificidade (falso positivo)
27

. 

Quando não se encontra picos significantes no cromatograma, o resultado 

da triagem não deve ser referido como “negativo para medicamentos” e sim “não 

detectado tais fármacos” e o limite de detecção deve ser informado
29

. 

Testes qualitativos podem somente determinar a presença ou ausência de 

substâncias na amostra testada. Portanto o resultado da análise não pode ser o único 

parâmetro para o diagnóstico. Muitos erros podem ser cometidos através da 

atribuição dos sintomas do paciente à substância, sem o conhecimento da sua 

concentração
50

. 

O paciente D.F.C., segundo informações colhidas, é usuário de 

fenobarbital e a análise de plasma apresentou picos cromatográficos semelhantes aos 
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padrões de fenobarbital e fenitoína. Os sinais e sintomas apresentados pelo paciente 

foram  altamente sugestivos de intoxicação por estes fármacos. 

O resultado da análise de amostras de plasma do paciente I.T.M.L foi 

concordante com a suspeita clínica de ingestão de fenobarbital e carbamazepina. O 

pico referido como artefato da carbamazepina esteve presente também nas análises 

de amostras adicionadas com este padrão.  

A análise de plasma e urina do paciente C.F.J. indicou a possível 

presença de fenobarbital e também outras substâncias não identificadas. O 

fenobarbital foi melhor detectado no plasma (maior área do pico) do que na urina, 

enquanto as substâncias não identificadas foram mais evidentes no extrato de urina. 

O resultado de análise de plasma do paciente J.A.M. confirmou a  

suspeita de ingestão de benzodiazepínicos (flurazepam ou clordiazepóxido) e 

também sugeriu uma possível ingestão de fenobarbital concomitantemente. 

A suspeita de ingestão de benzodiazepínicos pelo paciente M.A.B. não 

foi confirmada pela análise de amostras de plasma e urina. Nenhuma substância foi 

detectada, a não ser aquelas consideradas impurezas e colesterol. 

É importante lembrar que o diazepam e o N-desmetildiazepam puderam 

ser detectados no plasma e na urina na concentração de 2,5 g/mL, como mostra o 

resultado do estudo de sensibilidade do método, e que o nível plasmático tóxico para 

alguns pacientes é acima de 1,5 g/mL.  No entanto, como o método proposto é 
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direcionado para intoxicações agudas, decorrentes em grande parte de tentativas de 

suicídio, nas quais normalmente observam-se concentrações muito altas dos 

fármacos no plasma e na urina, este fato não é relevante. 

O resultado da triagem toxicológica fornece ao clínico um parâmetro a 

mais para o fechamento do diagnóstico. A confirmação e a quantificação do fármaco 

em amostras de soro ou plasma para correlacionar de maneira mais fidedigna o 

achado laboratorial com o quadro clínico do paciente é um procedimento ideal após 

a triagem. 

As amostras de plasma de pacientes que na triagem indicaram a presença 

de fenobarbital, fenitoína e carbamazepina foram analisadas para confirmação e 

quantificação pela técnica de imunofluorescência polarizada (IFP) - TDxFlex 

ABBOTT junto ao Laboratório de Toxicologia do Centro de Controle de 

Intoxicações da Unicamp. 

Os resultados das análises por IFP foram concordantes com os resultados 

da triagem cromatográfica para as amostras testadas. 



Conclusões 

107 

 

8.CONCLUSÕES 

8.1. A técnica cromatográfica mostrou-se adequada para a triagem, permitindo a 

separação da maioria dos 21 fármacos depressores do SNC selecionados. Em 3 

casos houveram co-eluição de fármacos que possuem IR muito próximos, o 

que todavia, não invalidou a utilização do método pois em um dos casos pode-

se utilizar um produto de biotransformação para a diferenciação dos compostos 

e nos outros 2 casos as substância são do mesmo grupo e possuem 

características clínico-toxicológicas semelhantes; 

8.2.  O tempo requerido para a identificação cromatográfica simultânea dos 21 

depressores foi de aproximadamente 30 minutos, adequado portanto para as 

análises de urgência; 

8.3.  O procedimento de extração dos fármacos de amostras de plasma e urina 

apresentou exatidão e precisão adequadas, sendo executada, até a fase final de 

evaporação, em aproximadamente 30 minutos; 
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8.4. A sensibilidade da técnica, nas condições padronizadas, mostrou-se adequada 

para os fármacos testados. Três, entre os seis fármacos estudados, foram 

detectados na faixa de concentração terapêutica no estudo de sensibilidade; 

8.5. Os resultados da triagem por cromatografia a gás foram compatíveis com os 

sinais e sintomas apresentados pelos pacientes; 

8.6. O método proposto foi adequado para as análises de urgência.



 

* De acordo com a norma NBR 6023/89 preconizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). As abreviaturas dos títulos dos periódicos seguem o Chemical Abstracts Service Source Index 

(CASSI) 1996.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Padrões de fármacos utilizados, grau USP, cedidos por indústrias 

farmacêuticas 

 

 

Amitriptilina, cloridrato (PRODOME) Flunitrazepam (ROCHE) 

Bromazepam (ROCHE) Flurazepam , monocloridrato (ROCHE) 

Cafeína anidra (ACHÉ) Haloperidol (CRISTÁLIA) 

Carbamazepina (BIOGALÊNICA) Imipramina, cloridrato (CRISTÁLIA) 

Clomipramina (BIOGALÊNICA) Lorazepam (NOVAQUÍMICA) 

Clonazepam (ROCHE) Midazolam Base (ROCHE) 

Clordiazepóxido, cloridrato (FARMASA) N-desmetildiazepam (ROCHE) 

Clorpromazina, cloridrato (CRISTÁLIA) Nafazolina (FRUMTOST) 

Diazepam (ROCHE) Nitrazepam (CRISTÁLIA) 

Dipirona (BOEHRINGER) Nortriptilina (SANDOZ) 

Fenitoína (ACHÉ) Prometazina, cloridrato (CRISTÁLIA) 

Fenobarbital (CRISTÁLIA )  
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ANEXO 2 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS INFORMAÇÃO PARA O GRUPO 

CONTROLE 

 

“CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA COMO TÉCNICA DE TRIAGEM PARA 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INTOXICAÇÕES AGUDAS POR 

MEDICAMENTOS DEPRESSORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL” 

 

 

Nome do voluntário:  

Idade:                                                    RG:       

Endereço: 

 

Nome do responsável legal (se voluntário menor):  

 

Idade:                                                       RG: 

Grau de parentesco:                                 Prova documental: 

Endereço:  

 

Eu, abaixo assinado, aceito participar voluntariamente de um estudo para testar 

um novo método para auxiliar o diagnóstico das intoxicações por medicamentos.  

Estou ciente que para participar deste estudo serei submetido a coleta única de 5 

ml de sangue e/ou 5 ml de urina. 

Fui informado que não há necessidade de jejum e que não será administrado 

nenhum medicamento em meu organismo em decorrência  desta pesquisa.  
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Fui informado que os pacientes intoxicados por alguns tipos de medicamentos 

poderão ser beneficiados com esse novo método porque nos casos de intoxicações é 

importante a análise de amostras de sangue e urina para auxiliar no diagnóstico.  

Sei que posso sair do estudo a qualquer momento. Sei ainda que meus dados 

pessoais serão mantidos em sigilo pelo pesquisador. 

Se tiver dúvidas sobre o exame poderei procurar a farmacêutica-bioquímica 

Sueli Moreira de Mello no Laboratório de Toxicologia do Centro de Controle de 

Intoxicações, telefone (019) 788-7373. 

Poderei ainda entrar em contato com a Secretaria do Comitê de Ética em 

Pesquisa para alguma reclamação pelo telefone (019) 788-7232 . 

Eu li/ouvi o conteúdo deste termo, e recebi esclarecimentos sobre minhas 

dúvidas oralmente. 

 

 

Campinas, ______/ _________________ de 1997. 

 

 

___________________                                  ________________________ 

Assinatura do voluntário                                 Assinatura do responsável legal 

 

 

 

 

 

 Sueli Moreira de Mello 

Farmacêutica - bioquímica 

Centro de Controle de Intoxicações - FCM / Unicamp 

Pesquisador responsável 
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ANEXO 3 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS INFORMAÇÃO PARA O GRUPO DE 

PACIENTES 

 

“CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA COMO TÉCNICA DE TRIAGEM PARA 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INTOXICAÇÕES AGUDAS POR 

MEDICAMENTOS DEPRESSORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL” 

 
 

 

Nome do paciente:  

Idade:                                  RG:                            HC: 

Endereço: 

 

Nome do responsável legal (se paciente menor):  

 

Idade:                                                       RG: 

Grau de parentesco:                                 Prova documental: 

Endereço:  

 

 

Eu, abaixo assinado, aceito participar voluntariamente de um estudo para testar 

um novo método para auxiliar o diagnóstico das intoxicações por medicamentos.  

Estou ciente que para participar deste estudo serei submetido a coleta única de 5 

ml de sangue e/ou 5 ml de urina. 

Fui informado que não há necessidade de jejum, que não será administrado 

nenhum medicamento em meu organismo em decorrência  desta pesquisa e que o meu 

tratamento não será prejudicado.  
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Serei beneficiado com esse exame porque nos casos de intoxicações por 

medicamentos é importante a análise de amostras de sangue e urina para auxiliar no 

diagnóstico. Fui informado que terei acesso ao resultado da análise realizada. 

Sei que posso sair do estudo a qualquer momento e isso não vai prejudicar o 

meu tratamento na Unicamp. Sei ainda que meus dados pessoais serão mantidos em sigilo 

pelo pesquisador. 

Se tiver dúvidas sobre o exame poderei procurar a farmacêutica-bioquímica 

Sueli Moreira de Mello no Laboratório de Toxicologia do Centro de Controle de 

Intoxicações, telefone (019) 788-7373. 

Poderei ainda entrar em contato com a Secretaria do Comitê de Ética em 

Pesquisa para alguma reclamação pelo telefone (019) 788-7232 . 

Eu li/ouvi o conteúdo deste termo, e recebi esclarecimentos sobre minhas 

dúvidas oralmente. 

 

Campinas, ______/ _________________ de 1997. 

 

_____________________                               __________________________ 

Assinatura do paciente                                     Assinatura do responsável legal 

 

 

 Sueli Moreira de Mello 

Farmacêutica - bioquímica 

Centro de Controle de Intoxicações - FCM / Unicamp 

Pesquisador responsável 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 
CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA COMO TÉCNICA DE TRIAGEM PARA 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INTOXICAÇÕES AGUDAS POR 
MEDICAMENTOS DEPRESSORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 
SELEÇÃO DOS FÁRMACOS DE ACORDO COM A PRIORIDADE CLÍNICA 

 

Prezado Doutor,  

 

A tabela em anexo contém os fármacos descritos nas fichas de notificação do 

Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp - Campinas, no ano de 1994 que obtiveram 

freqüência igual ou maior que cinco. 

Faz-se necessária a seleção de quais fármacos deverão ser incluídos na 

padronização da triagem toxicológica de medicamentos, para posterior implantação de nova 

metodologia no Laboratório de Toxicologia do Centro de Controle de Intoxicações. 

Tal seleção será feita através de pontuação, com peso de zero a três, que deverá 

considerar critérios clínicos e a importância da identificação do fármaco em amostras 

biológicas para o diagnóstico da intoxicação ou diferencial. 

Solicito a V.Sa. que atribua a cada fármaco o peso que julgar adequado de 

acordo com a tabela  abaixo: 

Peso Inclusão do fármaco 

0 Praticamente desnecessário 

1 Pouco importante 

2 Importante 

3 Muito importante 

 

 

Médico       Unidade  

Especialidade ou titulação     Data 

 

 

 

Atenciosamente,  

 

Sueli Moreira de Mello 

Farmacêutica - bioquímica 

Centro de Controle de Intoxicações - FCM / Unicamp 

Pesquisador responsável 
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Relação dos princípios ativos descritos nas fichas descritos nas fichas de notificação do 

Centro de Controle de Intoxicações no ano de 1994, de acordo com a freqüência e a 

prioridade clínica 

 

PRINCÍPIO ATIVO FREQÜÊNCIA PESO 

Ácido acetil salicílico 46  

Ácido mefenâmico 8  

Ácido valpróico 5  

Alprazolam 7  

Amitriptilina (cloridrato) 26  

Amoxacilina 9  

Ampicilina 6  

Anfepramona (cloridrato) 18  

Benzidamina (cloridrato) 6  

Benzila (benzoato) 11  

Biperideno 12  

Bromazepam 29  

Bromofeniramina (maleato) 17  

Cafeína 21  

Captopril 6  

Carbamazepina 43  

Carbinoxamina 7  

Cinarizina 8  

Ciproheptadina (cloridrato) 9  

Clomipramina (cloridrato) 8  

Clonazepam 37  

Clordiazepóxido 5  

Clorexidina (diaceato) 12  

Clorpromazina (cloridrato) 7  

Clorpropamida 5  

Cloxazolam 5  

Dapsona 17  

Dextroclorofeniramina (maleato) 8  

Diazepam 121  

Diclofenaco 32  

Difenidramina 17  

Difenilhidantoína 10  

Digoxina 8  

Dimeticona 7  

Dipirona 39  

Etinilestradiol 16  

Fempiridina (cloridrato) 9  

Fenilefrina (cloridrato) 24  

Fenilpropanolamina 33  

Feniltoloxamina (citrato) 12  

Fenobarbital 79  

Fenoterol (bromidato) 11  

Fenoxazolina (cloridrato) 5  

Flunitrazepam 10  
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PRINCÍPIO ATIVO FREQÜÊNCIA PESO 

Furosemida 5  

Haloperidol 38  

Hidroclorotiazida 13  

Hioscina (N-butilbrometo) 14  

Imipramina (cloridrato) 14  

Isomepteno (mucato) 6  

Levonogestrel 11  

Lorazepam 6  

Mazindol 5  

Mebendazol 6  

Mepiramina 5  

Metildopa 6  

Metoclopramida (cloridrato) 21  

Metronidazol 10  

Midazolam 5  

Nafazolina (cloridrato) 19  

Nicotinamida 6  

Nifedipina 9  

Paracetamol 20  

Periciazina 7  

Piroxicam 8  

Prometazina (cloridrato) 10  

Propranolol (cloridrato) 5  

Ranitidina 5  

Salbutamol (sulfato) 15  

Sulfametoxazol 14  

Sulfato ferroso 14  

Teofilina 14  

Tioridazina (cloridrato) 6  

Trihexafenidil 5  

Timerosal 12  

Trimetropina 15  

Vitamina B1 (tiamina) 7  

Vitamina B2 (riboflavina) 6  

Vitamina B6 (piridoxina - cloridrato)  11  

Vitamina B12 (cianocobalamina) 9  

Vitamina C (ácido ascórbico)  5  

 

 


