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RESUMO 

 

ROVERI, F. L. Desenvolvimento de método de triagem de substâncias 

psicoativas em amostras de cabelo através de técnicas imunológicas. 2016. 

130f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

O consumo abusivo de substâncias psicoativas é um problema de saúde pública, 

sendo as análises toxicológicas uma importante ferramenta para seu controle. 

Atualmente, o cabelo está entre as mais utilizadas matrizes biológicas para análise de 

substâncias psicoativas, devido principalmente ao seu amplo período de deteção. As 

análises toxicológicas de drogas de abuso podem ser conduzidas através de técnicas 

de triagem seguidas por técnicas confirmatórias para os resultados positivos. No 

presente trabalho, foi avaliada a adaptação do método de triagem para substâncias 

psicoativas em cabelo a partir do kit para imunoensaio em sangue DOA I WB P com a 

tecnologia Biochip - Randox Laboratórios®. As análises foram realizadas para as 

classes das anfetaminas, benzodiazepínicos, barbitúricos, cocaína, opiáceos e 

canabinoides. Os ensaios imunológicos seguiram a partir da análise de amostras 

reais, adicionadas e artificiais sendo todas previamente confirmadas por técnica de 

cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Pelos 

resultados obtidos pôde-se observar que o kit não apresenta capacidade de analisar a 

classe de canabinoides. Já para os opiáceos, barbitúricos e anfetamina a aplicação 

do imunoensaio se mostrou promissora, entretanto a falta de amostras reais positivas 

impossibilitou a validação do método. Para cocaína, possíveis fontes de 

contaminação podem ter alterado os resultados impossibilitando a sua avaliação. 

Benzodiazepínicos, MDMA e metanfetamina apresentaram efeito matriz significativo, 

não havendo diferenciação entre amostras positivas e negativas.  Desta forma, a 

validação e aplicação do método de imunoensaio para amostras de cabelo não foi 

possível devido ao elevado efeito de matriz apresentado pelo kit e a falta de amostras 

reais positivas impossibilitando a validação de parâmetros como sensibilidade, 

especificidade e exatidão. 

 

Palavras chave: análise em cabelo, matrizes alternativas, triagem, drogas de abuso, 

imunoensaio. 



 

ABSTRACT 

 

ROVERI, F. L. Development of screening method for the detection of 

psychoactive substances in hair samples using immunological techniques. 

2016. 120f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

The abuse of psychoactive substances is a public health problem and toxicological 

analysis is an important tool for its control. Currently, hair is among the most widely 

used biological matrices psychoactive substance analysis, mainly for its detection 

window. The toxicological analysis of drugs of abuse may be conduted by screening 

techniques followed by confirmation techniques for positive results. In the present 

work, an adaptation of a screening method for psychoactive substances in hair was 

evaluated from the DOA I WB P blood immunoassay kit with a Biochip - Randox 

Laboratories® technology. The analysis were performed for the drug classes of 

amphetamines, benzodiazepines, barbiturates, cocaine, opiates and cannabinoids. 

The immunological assays followed the analysis of real, spiked and artificial samples 

that have been previously confirmed by gas chromatography coupled to mass 

spectrometry (GC-MS) technique. From the results obtained it was observed that the 

kit does not sufficient capacity for analysis of cannabinoids. As for opiates, 

barbiturates and amphetamines, the immunoassay application proved to be promising. 

However, a lack of real samples made it impossible to validate the method. For 

cocaine, finding sources of contamination may have altered the results, making it 

impossible to evaluate. Benzodiazepines, MDMA and methamphetamine showed 

significant matrix effect, with no difference between positive and negative samples. 

Thus, a validation and application of the immunoassay method for hair samples was 

not possible due to the high matrix effect for the kit and a lack of actual samples 

making it extremely difficult to validate parameters such as sensitivity, specificity and 

accuracy. 

  

Key words: hair analysis, alternative matrices, screening, drugs of abuse, 

mmunoassay. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Há mais de 200 anos, a sociedade vem sofrendo os impactos relacionados ao 

consumo abusivo de substâncias psicoativas (CONE, 2001). Segundo a United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC, 2016a) estima-se que em 2014, cerca de 247 

milhões pessoas, (5,2% da população mundial) com idade entre 15-64 anos tenham 

usado alguma substância psicoativa ao menos uma vez na vida. Já no Brasil, a última 

estimativa oficial sobre a prevalência do uso de drogas foi em 2012, apontando o uso 

de tranquilizantes (12,1%), maconha (11,1%) e cocaína (8,2%) como as mais 

utilizadas, seguidos do consumo de outros estimulantes (4,1%), esteroides (1,4%), 

opiáceos (1,3%) e ecstasy (1,2%) (INPAD, 2014). 

Embora os padrões de consumo sejam muito diferentes ao redor do mundo, o 

impacto desta prática sobre a saúde e a segurança dos indivíduos e na estrutura social 

de uma nação tem sido universalmente negativo. Desta forma, a sociedade vem 

lutando para controlar e até mesmo banir este consumo indevido com atividades 

relacionadas à legislação e ao tratamento de usuários como, por exemplo, políticas de 

redução de danos (CONE, 2001). 

Neste cenário, as análises toxicológicas podem contribuir para controlar ou até 

mesmo coibir o abuso dessas substâncias, sendo empregadas em diferentes 

contextos, como no monitoramento em ambientes de trabalho e clínicas de reabilitação, 

em casos judiciais de custódia de filhos, no controle antidopagem, em investigações 

criminais, entre outros (CURTIS; GREENBERG, 2008).   

As análises toxicológicas são comumente realizadas em matrizes biológicas 

convencionais como sangue e urina; entretanto muitos estudos têm demonstrado a 

utilidade de amostras biológicas alternativas, como por exemplo, o cabelo (CONE, 

2001). Desta forma, as análises realizadas em amostras de cabelo, como uma matriz 

alternativa ou complementar, têm se expandido em todo o espectro das investigações 

toxicológicas (COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012).  

O cabelo é um tecido resistente, estável, menos afetado por adulterantes ou pela 

abstinência de curto prazo e tem a vantagem sobre matrizes convencionais de ser 

capaz de confirmar a exposição em longo prazo - semanas a meses - dependendo do 

comprimento do cabelo analisado (COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012). 
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As primeiras substâncias analisadas nesta matriz foram os metais pesados  por 

meio de espectroscopia de absorção atômica. As análises para as substâncias 

orgânicas, especialmente fármacos, apareceram vários anos mais tarde, devido à falta 

de sensibilidade das técnicas analíticos (BALIKOVA, 2005; VILLAIN et al., 2004). Em 

1979, Baumgartner et al. (1979) publicaram o primeiro trabalho sobre a utilização de 

radioimunoensaio (RIA) para detecção de morfina em cabelo, dando início às análises 

de substâncias psicoativas em amostras de cabelo.   

A partir deste ponto as análises em cabelo cresceram substancialmente e 

consequentemente, novas técnicas analíticas vêm sendo desenvolvidas, 

principalmente as que empregam cromatografia acoplada à espectrometria de massas 

(BALIKOVA, 2005). Entretanto, visto que a grande maioria dos resultados são 

reportados como negativos, existe um grande apelo para o desenvolvimento de 

metodologias que sejam mais baratas e simples para procedimentos de triagem, como 

por exemplo os testes de imunoensaio. Porém, poucos são os trabalhos sobre esta 

ferramenta em ensaios de triagem e menor ainda é a comercialização desta tecnologia 

no Brasil (BAUMGARTNER et al., 2012). 

Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho foi a avaliação da aplicação do 

método de triagem para substâncias psicoativas em cabelo a partir da adaptação do kit 

para imunoensaio em sangue Drugs of Abuse I Whole Blood Plus (DOA I WB P) com a 

tecnologia Biochip - Randox Laboratórios®. 

 



3 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  O impacto do abuso de substâncias psicoativas no Brasil e no mundo 

 

Nos últimos anos, o consumo indevido de substâncias psicoativas tem sido 

tratado pela comunidade internacional como um grande problema para o 

desenvolvimento sustentável das nações. Eventos relacionados ao cultivo, tráfico até o 

abuso dessas substâncias atingem a sociedade em todas as suas ramificações, sejam 

elas sociais, políticas ou econômicas (OPAS, 2012; UNODC, 2016a). 

Segundo a UNODC (2016a) estima-se que em 2014, 247 milhões de pessoas 

fizeram uso de alguma uma substância psicoativa ao menos uma vez na vida. Entre 

essas pessoas, 29 milhões apresentaram algum transtorno de saúde, sendo o HIV 

responsável por 1,6 milhões de casos. Já o número de mortes relacionado ao uso de 

drogas atingiu mais de 200 mil pessoas entre 15 e 64 anos no mesmo ano (UNODC, 

2016a). 

O uso indevido de substâncias psicoativas também está relacionado não só a 

casos de morte prematura como a redução drástica de qualidade de vida pelos 

usuários. Degenhardt et al. (2013) revelam que, em 2013, 3,6 milhões de anos de vida 

foram perdidos por morte prematura e 16,4 milhões de anos de vida foram vividos com 

incapacidade no mundo. 

As causas de morte e incapacidade também podem ser relacionadas aos 

acidentes de trânsito ocasionados pela influência de álcool e drogas. Em 2013, de 

acordo com o relatório Drug Use and Road Safety, o consumo de drogas ilícitas foi 

responsável por cerca de 40 mil acidentes rodoviários em todo o mundo, sendo o uso 

de anfetaminas responsável por metade dos casos (WHO, 2016). Apesar das 

evidências negativas desta prática, cerca de 10 milhões de pessoas relataram conduzir 

sob a influência destas substâncias nos Estados Unidos em 2014 (CBHSQ, 2015). 

Casos de violência também já foram relacionados ao uso de álcool e drogas 

embora esta relação ainda não seja tão compreendida. Isso porque essas substâncias 

podem influenciar atos de violência de diferentes maneiras, sendo reportadas como 

“facilitadoras” seja de violência interpessoal, como os casos de violência doméstica, 

infantil ou urbana, de violência "econômico-compulsivo", onde os indivíduos cometem 
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crimes para sustentar o próprio consumo ou de violência relacionada ao tráfico em atos 

para impor pagamento, punições, etc. (UNODC, 2013). 

Outro seguimento atingido pelo uso inapropriado de substâncias psicoativas é o 

ambiente de trabalho. Alguns fatores como queda de produção, atrasos, absenteísmos, 

acidentes e indenizações prejudicam a sustentabilidade das empresas e aumentam os 

gastos com saúde e previdência (UNODC, 2016b). 

Estatísticas da Organização Mundial do Trabalho (OIT) apontam o Brasil entre 

os cinco primeiros do mundo em número de acidentes no trabalho no ano de 2013. 

Deste total, cerca de 20% dos casos está relacionado a pessoas sob influência de 

alguma substância psicoativa (OIT, 2015). 

Diante desta problemática, o desenvolvimento e a implantação de programas 

para prevenção, controle e monitoramento do uso dessas substâncias pela população 

são temas de constante discussão. Qualquer política adotada deve basear-se em 

estratégias que visem à qualidade de vida, à preservação das relações interpessoais, à 

segurança e à produtividade dos indivíduos (OPAS, 2012). 

Embora as políticas de prevenção sejam uma das principais ações frente ao 

combate antidrogas, o Ministério da Saúde vem também apoiando a formação de 

políticas públicas que visem a chamada “Redução de Danos” (RD). A RD tem como 

objetivo reduzir os danos associados ao uso de substâncias psicoativas e contribuir 

para transformação da visão do mundo e a postura da sociedade diante do problema 

das drogas (PASSOS; SOUZA, 2011). 

 

  2.2. Principais substâncias psicoativas consumidas no Brasil 

 

O primeiro passo para se estabelecer políticas de saúde pública que visem o 

combate contra as drogas é saber quais delas afligem a população em estudo e como 

afligem. Apesar da escassez de dados, no Brasil, a última estimativa oficial sobre a 

prevalência do uso de drogas foi em 2012, apontando o uso de tranquilizantes (12,1%), 

maconha (11,1%) e cocaína (8,2%) como as mais utilizadas, seguidos do consumo de 

outros estimulantes (4,1%), esteroides (1,4%), opiáceos (1,3%) e ecstasy (1,2%) 

(INPAD, 2014).   

As anfetaminas são substâncias estimulantes do sistema nervoso central (SNC), 

utilizadas principalmente para o tratamento de obesidade e narcolepsia. Tanto a 
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anfetamina quanto a metanfetamina atuam sobre a liberação de neurotransmissores 

como dopamina e norepinefrina, sendo responsáveis por efeitos como aumento da 

atividade motora, euforia, excitação, insônia, anorexia etc (CIRIMELE, 2007; RANG et 

al., 2012). A 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), embora seja um derivado 

anfetamínico, é responsável pela liberação principalmente de serotonina, o que 

caracteriza seus efeitos psicodélicos e alucinógenos (DIEHL; CORDEIRO; 

LARANJEIRA, 2011; RANG et al., 2012). Os compostos anfetamínicos, excluindo a 

MDMA, constituem o segundo grupo mais comumente utilizado de substâncias ilícitas 

em todo o mundo, com a estimativa de aproximadamente 35,7 milhões de usuários em 

2014. Já a MDMA apresentou cerca de 19,4 milhões de usuários no mesmo ano 

(UNODC, 2016a). 

Já os barbitúricos pertencem à família de fármacos derivados do ácido 

barbitúrico responsáveis pela depressão do SNC. Dependendo da sua fórmula e 

dosagem, podem apresentar efeito sedativo, hipnótico, anticonvulsivo ou anestésico 

(RANG et al., 2012). No Brasil, casos de intoxicação por barbitúricos, especialmente 

por fenobarbital, foram reportados pelos Centros de Controle de Intoxicação (CCI) das 

cidades de São Paulo e Londrina. Em São Paulo, o uso de fenobarbital foi responsável 

por 3,83% dos casos de intoxicação em 2001 (BONILHA et al., 2005). Já em Londrina, 

foi responsável por 43,4% dos casos de tentativa de suicídio por anticonvulsivantes no 

período entre 1997 a 2007. (BERNARDES; TURINI; MATSUO, 2010). Nos Estados 

Unidos, de acordo com dados publicados em 2011 pela Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration – SAMHSA (2011), foram realizados aproximadamente 

18 mil atendimentos de emergência envolvendo o uso não prescrito de barbitúricos. 

Os benzodiazepínicos também são fármacos depressores do SNC, sendo estes 

os medicamentos psicotrópicos mais prescritos no mundo. Estão entre seus principais 

efeitos a redução de ansiedade e agressividade, indução de sono e sedação, efeito 

anticonvulsivante e amnésia anterógrada (DIEHL; CORDEIRO; LARANJEIRA, 2011; 

RANG et al., 2012). Devido a estes efeitos esta classe de medicamentos também é 

utilizada como “drogas facilitadoras de crime”, pois incapacitam as vítimas, como, por 

exemplo, em casos de abuso sexual (CHÈZE; VILLAIN; PÉPIN, 2004). No Brasil, 

segundo dados do Boletim de Farmacoepidemiologia do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), em 2011 foram vendidos mais de 

19,4 milhões de unidades de benzodiazepínicos (BRASIL, 2011). Em 2011, os Estados 

http://www.infoescola.com/medicina/barbituricos/
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Unidos apontaram essa classe de medicamentos como a responsável por 66 mil casos 

de suicídio e 357 mil casos de atendidos em centros de emergência (SAMHSA, 2011).  

A Cannabis sativa, uma das mais antigas plantas cultivadas no mundo tem seus 

efeitos eufóricos devido principalmente ao seu princípio psicoativo o Δ9-

tetraidrocanabinol, também conhecido como THC (UHL, 2007). O THC atua 

principalmente no SNC, produzindo uma mescla de efeitos psicodélicos e depressores, 

como sensações de relaxamento e bem-estar, impressões de consciência sensorial 

aguçada, com sons e visões mais intensos, entre outros (DIEHL; CORDEIRO; 

LARANJEIRA, 2011; RANG et al., 2012). Estima-se que aproximadamente 183 milhões 

de pessoas já utilizaram Cannabis de alguma forma, o que corresponde a 3,8% da 

população mundial (UNODC, 2016a). No Brasil, este valor chega a 11,1% da 

população (INPAD, 2014).  

Outra planta de interesse é a Erythroxylon coca, que tem como produto de 

extração de suas folhas a cocaína. Seu abuso se deve a sua ação estimulante no SNC 

através da ação inibitória na recaptação de neurotransmissores como a dopamina e a 

norepinefrina, ocasionado assim efeitos simpatomiméticos e psicomotores 

potencializados. Estes efeitos podem ser traduzidos em euforia, loquacidade, aumento 

da atividade motora, ampliação do prazer, entre outros (FERREIRA; MARTINIB, 2001; 

RANG et al., 2012). Em 2014, a UNODC (2016a) relatou 18,3 milhões de usuários de 

cocaína ao redor do mundo. No Brasil, o uso de crack  já atinge cerca de 3,2 milhões 

de pessoas. A estimativa em número absoluto leva à suposição de que o Brasil é, 

provavelmente, o segundo maior mercado consumidor dessa substância, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos (ABDALLA et al., 2014). 

Sobre os opiáceos, como a morfina e a codeína, são os medicamentos mais 

eficazes disponíveis para o tratamento de dor severa. No entanto, por possuírem 

elevado potencial de abuso, podem ser utilizados de maneira ilícita, assim como a 

heroína (CURTIS; GREENBERG, 2008). Este potencial de abuso pode ser relacionado 

aos efeitos de analgesia e sedação, mas principalmente aos efeitos de euforia que esta 

classe de substâncias provoca (YEGLES; WENNING, 2007; RANG et al., 2012). O uso 

de opiáceos, incluindo heroína e os medicamentos de uso prescrito, é estimado em 33 

milhões de pessoas no mundo (UNODC, 2016a). No Brasil, a prevalência em 2012 

chegou a 1,3% da população (INPAD, 2014). 
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Outras informações relevantes sobre as classes de interesse são apresentadas 

na tabela 1 incluindo estrutura química, fórmula molecular e demais propriedades 

físico-químicas.  

Vale ressaltar que estas informações não somente são apresentadas para os 

compostos inalterados, como também para alguns de seus produtos de 

biotransformação, devido à importância nas análises toxicológicas, sendo eles a 3,4-

metilenodioxianfetamina (MDA) para o MDMA, o nordiazepam e o oxazepam para o 

diazepam, o ácido 11-nor-Δ9-tetraidrocanabinol carboxílico para o THC e a 

benzoilecgonina, a anidroecgonina metil ester e o cocaetileno para cocaína.  

 

Tabela 1: Principais propriedades físico-químicas das substâncias de interesse 

neste estudo. 

Continua 

Substâncias Estrutura química 
Fórmula e peso 

molecular 
pKa LogP 

Anfetamina 

 

C9H13N                 
PM:135,2 

9,9 1,8 

Metanfetamina 

 

C10H15N                               
PM: 149,2 

9,87 2,07 

MDMA 

 

C11H15NO2                      
PM: 193,2 

9 1,81 

MDA 

 

C10H13NO2      
PM:179,2 

  9,67 1,64 

Fenobarbital 

 

 
 

C12H12N2O3              
PM: 232,2 

   7,4 1,5 
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Continuação 

Substâncias Estrutura química 
Fórmula e peso  

molecular 
pKa LogP 

Secobarbital 

 

C12H18N2O3                            

PM: 238,3 
7.9  2 

Pentobarbital 

 
 
 
 

C11H18N2O3                 
PM: 226,2 

8 1,9 

Diazepam 

 

C16H13CIN2O  
PM:284,8 

1. 3,5           
2. 3,3       

2,8 

Nordiazepam 

 

C15H11ClN2O           
 PM: 270,8 

1. 3,5            
2. 12       

2,93 

Oxazepam 

 

C15H11CLIN2O2  
 PM: 286,7 

1. 1,7       
2. 11,6       

2,24 

Δ9-
tetraidrocanabinol 

 

C21H30O2        
PM: 314,4 

10,6 6,97 
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Continuação 

Substâncias Estrutura química 
Fórmula e peso 

molecular 
pKa LogP 

Ácido 11-nor-Δ9-
tetraidrocanabinol 

carboxílico 

 

C21H28O4    
PM:344,4 

4,5 5,1 

Cocaína 

 

C17H21NO4     
 PM: 303,3 

8,6 2,3 

Benzoilecgonina 

 

C16H19NO4      
PM: 289,3 

1. 3,2 
2. 10,1 

1,3 

Anidroecgonina 
metil ester 

 

C10H15NO2     
PM: 181,3 

- - 

Cocaetileno 

 

C18H23NO4 
PM: 317.4 

8 - 

Morfina 

 

C17H19NO3    
 PM:  285,4 

1. 8,0  
2. 9,9 

0,1 
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Conclusão 

Substâncias Estrutura química 
Fórmula e peso 

molecular 
pKa LogP 

 
Codeína 

 

C18H21NO3           
  PM: 299,3 

8,2 0,6 

Legenda: PM – peso molecular; pka – constante de ionização; LogP – coeficiente de 
partição (Fonte: MOFFAT et al., 2011; LEVINE, 1999; KARSCHNER et al., 2009; 
FEITOSA; SODRÉ; MALDANER, 2013). 

 

2.3 Análises toxicológicas de substâncias psicoativas em cabelo 

 

As análises toxicológicas são uma ferramenta imprescindível para o controle e 

monitoramento do uso abusivo de substâncias psicoativas pela sociedade e por essa 

razão vem sendo aprimoradas substancialmente com o passar do tempo. Entretanto 

nem todos os tecidos ou fluidos são adequados para as questões que podem ser 

impostas.  

Por esta razão, durante as últimas décadas, houve um aumento de interesse no 

uso de matrizes biológicas alternativas para detecção de drogas de abuso. Este fato se 

dá principalmente as várias possibilidades e informações oferecidas por estas matrizes. 

Amostras convencionais, tais como urina e sangue, são indicadas sempre que a 

exposição recente está sob investigação. Já tecidos humanos queratinizados como o 

cabelo e unhas  são especialmente importantes para a obtenção de dados de 

exposição em longo prazo (OLIVEIRA et al., 2007a). 

Desta forma, o desenvolvimento e a otimização de novos métodos analíticos 

para detectar substâncias psicoativas no cabelo são justificáveis devido às 

características distintas apresentadas por esta matriz frente às demais. Entre elas 

podemos citar a coleta observada, não invasiva, sem constrangimento e de difícil 

adulteração, o armazenamento e o transporte à temperatura ambiente, e a ótima 

estabilidade química, que permite a detecção tanto do composto inalterado quanto de 

seus produtos de biotransformação (CAPLAN; GOLDBERGER, 2001; OLIVEIRA et al., 

2007a). Entretanto, a principal característica desta matriz é o amplo período de 
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detecção, a qual permite traçar um perfil cronológico de consumo de drogas de acordo 

com o comprimento do cabelo analisado (COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012). 

Sendo assim, o cabelo pode ser reconhecido como a terceira principal matriz 

para análise de substâncias psicoativas, ao lado de sangue e urina, contribuindo como 

um complemento às análises toxicológicas (NAKAHARA, 1999; KINTZ, 2004). A tabela 

2 compara as características entre as matrizes sangue, urina e cabelo. 

 

Tabela 2: Comparação entre as matrizes sangue, urina e cabelo. 

Parâmetros Sangue Urina Cabelo 

Janela de Detecção Horas 2-5 dias Vários meses 

Adulteração Difícil Possível Muito difícil 

Coleta Invasiva Menos Invasiva Não invasiva 

Conservação - 20°C  4°C ou - 20°C Temperatura Ambiente 

Foco da Análise Composto inalterado 
Produtos de 

Biotransformação 
Composto inalterado 

Tipo de Medição Parcial Parcial Acumulativa 

(Fonte: adaptado de KINTZ, 2004). 

 

As análises em cabelo podem ser aplicadas nos mais diferentes contextos, seja 

em casos forenses, como custódia de menores, divórcio, violência sexual facilitada, 

etc., em casos clínicos, como controle da exposição pré-natal, acompanhamento 

terapêutico e de centros de reabilitação, etc. e também em outros campos como no 

ambiente de trabalho, na emissão de licenças de armas de fogo, etc. (VOGLIARDI et 

al., 2015). 

No Brasil, este tipo de abordagem também tem ganhado força nos últimos anos, 

ampliando como um todo seu campo de aplicação. Para a posse de cargos públicos é 

uma atividade que tem se firmado como um requisito fundamental, sendo exigida em 

concursos públicos federais, se estendendo a estaduais, principalmente para cargos 

como polícia civil e militar. 

Em empresas privadas, onde as atividades desenvolvidas são de alta 

periculosidade, como siderúrgicas, estaleiros, petroquímicas, transportadoras, este tipo 

de análise também passou a ser exigido para a contratação de seus funcionários.  

Entretanto, o grande alvo das análises toxicologias em cabelo no Brasil está 

voltado para o cumprimento de Lei n° 13.103/2015 que torna obrigatório “exame 
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toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias” para substâncias 

psicoativas que comprometam a capacidade de direção para motoristas que forem 

emitir ou renovar a carteira nacional de habitação nas categorias C, D e E (BRASIL, 

2013a). 

A tomada de decisão do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) teve 

início em 2013, com a resolução n° 460/2013, alegando a medida como uma ação 

preventiva contra os acidentes de trânsito nas estradas. Entretanto, a falta de 

laboratórios credenciados, de procedimentos uniformizados e a grande crítica em 

relação a real efetividade desta medida, em especial por toxicologistas, fez com a 

mesma fosse revogada 4 vezes, sendo somente colocada em prática em 2016 

(LEYTON et al., 2015). 

Muitos estados brasileiros, incluindo o de São Paulo, entraram com liminares 

que autorizavam os departamentos de trânsito estatuais a não obedecer a nova 

medida alegando que a fiscalização deveria ser realizada no momento em que o 

condutor está na estrada, pois somente assim haveria garantia de que o motorista 

não estaria dirigindo sob a influência de alguma substância psicoativa (CESARE, 

2016). 

A Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTOX) frente ao aumento na 

demanda para este tipo de análise lançou em 2015 as “Diretrizes para Análise de 

Substâncias Psicoativas em Cabelos e Pelos” com o objetivo de padronizar processos 

analíticos, desde o momento da coleta até a interpretação dos resultados, favorecendo 

a conformidade dos exames realizados (SBTOX, 2015). 

Em países como Suécia e Itália, a análise em cabelo também é utilizada para 

esta finalidade, porém em contextos diferentes. Nestes países, dirigir sobre a influência 

de álcool ou drogas leva a suspensão da habilitação por meses, sendo a licença 

somente recuperada após resultado negativo da análise em cabelo (TASSONI et al., 

2014; KRONSTRAND et al., 2010). 

 

2.4 Características da rede capilar 

 

2.4.1 Anatomia e estrutura do cabelo 

 

Embora o cabelo pareça ter uma estrutura bastante uniforme, trata-se de uma 

matriz muito complexa e parcialmente conhecida. Por esta razão, a compreensão 
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estrutural capilar pode proporcionar a realização de análises toxicológicas em cabelo 

de uma maneira mais adequada (ROBBINS, 2012; HARKEY, 1993). O cabelo é uma 

rede polimérica, parcialmente cristalina, que contém diferentes grupos químicos 

funcionais (por exemplo, ácidos, bases e ligações peptídicas), constituída de proteínas, 

água e lipídios (HARKEY, 1993). Sua estrutura pode ser dividida em duas partes: a 

parte externa, representada pelos fios de cabelo, e a parte interna, representada por 

pequenos órgãos chamados folículos pilosos (BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 

2006). Os folículos pilosos estão incorporados na epiderme da pele, cercados por 

redes capilares densas e podem ser divididos funcionalmente em três zonas: a mais 

interna, onde ocorre a síntese de células de cabelo (medular), a intermediária (córtex), 

local de queratinização, e a zona final (cutícula), região de estabilidade do cabelo. O 

folículo piloso também está intimamente associado com duas glândulas, sendo elas 

sebácea e apócrina (HARKEY, 1993; BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 2006). 

A estrutura capilar pode ser visualizada na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Estrutura capilar (Fonte: adaptado de KRONSTRAND; SCOTT, 2007). 

 

2.4.2 Ciclo de crescimento capilar 

 

O ciclo de crescimento capilar humano é composto por três fases distintas, 

conhecidas como anágena, catágena e telógena, as quais devem ser avaliadas no 

momento da coleta de amostra para análises toxicológicas em cabelo. Na fase 

anágena, fase de crescimento ativo de cabelo (cerca de 1 cm de cabelo a cada 28 



14 

 

dias), ocorre o fornecimento de sangue capilar em torno do folículo e 

consequentemente de nutrientes e quaisquer substâncias que possam estar presentes 

na corrente sanguínea. As substâncias são incorporadas à haste à medida que o 

cabelo cresce. Já na fase catágena se observa um período de transição, onde a divisão 

celular é interrompida e o eixo do cabelo torna-se queratinizado. Por fim, na fase 

telógena, o crescimento do cabelo cessa completamente, sendo apenas ancorado no 

folículo pela raiz (HARKEY, 1993; BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 2006). Em 

uma pessoa saudável, 80-90% dos folículos capilares se encontram na fase anágena, 

2% na fase catágena e 10-18% na fase telógena (HARKEY, 1993). 

Por estas razões, o cabelo da região do vértice do couro cabeludo deve ser 

escolhido como amostra, pois possui a maior percentagem de folículos na fase 

anágena (aproximadamente 85%) e uma taxa de crescimento mais rápida, permitindo 

assim uma análise mais apropriada (HARKEY, 1993). 

 

2.4.3 Mecanismos de incorporação de xenobióticos no cabelo e os fatores 

de contaminação externa 

 

Os mecanismos envolvidos na incorporação de substâncias no cabelo ou os 

fatores que a influenciam ainda não são completamente elucidados. Acredita-se que a 

incorporação ocorra a partir do sangue, durante a formação do cabelo, de sebo e de 

suor, através das glândulas sudoríparas e sebáceas, e a partir do ambiente externo 

(KINTZ, 2004).  

Como mecanismo geral, as substâncias são transferidas por difusão passiva da 

corrente sanguínea, sebo ou suor para as células em crescimento de cabelo na base 

do folículo e, em seguida, durante a queratogênese tornam-se fortemente ligados no 

interior da sua haste. Desta forma, a quantidade de substância que irá migrar para o 

cabelo é dependente da sua concentração, o que depende da quantidade que foi 

ingerida (BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 2006).  

Vale ressaltar que as propriedades físico-químicas das substâncias, bem como 

as características fisiológicas de cada indivíduo, é que irão influenciar fortemente neste 

mecanismo de incorporação. Desta forma, três fatores-chave devem ser levados em 

consideração como a lipofilicidade e basicidade da própria substância e o teor de 

melanina dos cabelos (VOGLIARDI et al., 2015; BACIU et al., 2015). 
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 Substâncias lipofílicas apresentam maior afinidade para penetrar nas células 

capilares, sendo esta a razão dos compostos inalterados estarem presentes em maior 

quantidade do que seus produtos de biotransformação. Já a diferença de pH 

apresentada pelo sangue (7,4) e as células do bulbo capilar cabelo (3 a 5) faz com que 

a incorporação de substâncias básicas seja maior quando comparada com substâncias 

mais ácidas. Além disso, a melanina possui uma afinidade significativa pelas 

substâncias de caráter básico, o que proporciona uma maior incorporação em pessoas 

com cabelos mais escuros (PRAGST; BALIKOVA, 2005). 

Além da difussão passiva, a contaminação externa também influencia na 

incorporação. A diferenciação entre exposição sistêmica e contaminação é 

freqüentemente referida como uma das limitações da análise gerando constantes 

discussões pela comunidade científica (HENDERSON, 1993; TSANACLIS; WICKS, 

2008). 

Para esta via, é dada atenção especial às drogas que podem ser fumadas tais 

como anfetaminas, cocaína e a maconha, que dispersas no ar, podem contribuir para a 

contaminação. Além disso, traços de drogas ou medicamentos em pó também podem 

influenciar este processo (HENDERSON, 1993; TSANACLIS; WICKS, 2008). 

Afim de minimizar o problema algumas práticas são recomendadas pela 

comunidade científica no momento de se conduzir as análises e interpretar os 

resultados. Estas práticas se resumem a procedimentos de descontaminação da matriz 

antes das análises, detecção dos produtos de biotransformação, além dos compostos 

inalterados, e utilização dos valores de cut-off estabelecidos pela Society of Hair 

Testing - SoHT (PRAGST; BALIKOVA, 2006; CURTIS; GREENBERG, 2008; 

TSANACLIS; WICKS, 2008). 

E por fim outro fator importante que deve ser levado em consideração são os 

procedimentos capilares como tinturas, branqueadores, uso de formol, além de 

exposição ultravioleta. De um modo geral, a concentração de uma substância declina 

de 30 a 80% quando se compara o valor observado antes dos tratamentos com 

aqueles obtidos após, o que poderia gerar um resultado que não condiz com a 

realidade (HENDERSON, 1993; DE AQUINO NETO; MARQUES; PEREIRA, 2002). 

A Figura 2 ilustra os principais processos que influenciam a incorporação de 

substâncias no cabelo e os efeitos do elemento crítico tempo.  
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Figura 2: Fatores de incorporação de substâncias psicoativas no cabelo (Fonte: 

adaptado de KIDWELL; SMITH, 2007). 

 

2.5 Aspectos analíticos para análises em cabelo 

 

Frente as peculiaridades apresentadas, a análise de substâncias psicoativas em 

cabelo envolve algumas etapas para garantir resultados confiáveis e válidos, sendo 

elas: (1) coleta e armazenamento adequados; (2) segmentação do cabelo; (3) 

descontaminação e corte do cabelo; (4) digestão da matriz com soluções básicas ou 

incubação com metanol ou soluções tampão; (5) extração ou clean up do analito por 

extração em fase líquida (LLE), extração em fase sólida (SPE), microextração em fase 

sólida (SPME), por microextração em fase líquida (LPME), etc.; (6) análise do analito 

por imunoensaio e/ou cromatografia (em fase gasosa ou líquida) acoplada à 

espectrometria de massas (GC-MS ou LC-MS) e por último (7) interpretação dos 

resultados (KRONSTRAND et al., 2004; KINTZ, 2004). Estas etapas estão 

apresentadas na figura 3.  
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Figura 3: Passos práticos da análise de cabelo (Fonte: adaptado de PRAGST; 

BALIKOVA, 2006). 

 

 2.5.1 Procedimentos pré-analíticos 

 

 2.5.1.1 Amostragem e armazenamento 

 

Algumas considerações devem ser seguidas no momento de realizar a 

amostragem de cabelo. Sendo assim, a coleta deve ser realizada em localização 

anatômica onde os fios estejam relativamente uniformes e a uma distância também 

uniforme do couro cabeludo, evitando ao máximo que haja qualquer tipo de 

contaminação externa (NAKAHARA, 1999; BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 

2006). A quantidade coletada deverá ser suficiente para o número de testes a serem 

realizados (aproximadamente de 100 a 200 mg de cabelo), levando-se em 

consideração as etapas de triagem e confirmação, além da coleta de prova e 

contraprova.  

Após a coleta, as amostras de cabelo devem ser armazenadas em local seco e à 

temperatura ambiente, visto que sob estas condições a maior parte dos fármacos ou 

seus produtos de biotransformação são muito estáveis, podendo ser detectados após 

anos de armazenamento (BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 2006). 
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2.5.1.2 Descontaminação  

 

A descontaminação da amostra de cabelo é necessária, pois produtos para 

cabelos (xampu, sprays, etc.), bem como suor, sebo e poeira, normalmente presentes 

na matriz, levam a um aumento de ruído analítico, além do fato das substâncias 

dispersas no ambiente poderem aderir ao cabelo do indivíduo, contribuindo 

potencialmente para resultados incorretos. Deste modo, o objetivo da lavagem é 

remover apenas a contaminação externa, sujeira e gordura da superfície do cabelo, 

enquanto as substâncias psicoativas incorporadas na matriz do cabelo não devem ser 

removidas nesse processo (NAKAHARA, 1999; BOUMBA; ZIAVROU; 

VOUGIOUKLAKIS, 2006).  

 Desta forma, para excluir a possibilidade de um resultado analítico positivo 

originado a partir de contaminação do meio ambiente, procedimentos de 

descontaminação por diferentes métodos de lavagem do cabelo devem ser 

considerados, como (1) lavagem com metanol, etanol, acetona, etc. (KOREN et 

al.,1992), (2) lavagem com solução de dodecil-sulfato de sódio ou outros detergentes 

(WELCH et al., 1993), (3) lavagem com diclorometano (GAILLARD; PEPIN, 1997) e (4) 

procedimentos combinados que utilizam solventes orgânicos e lavagens repetidas com 

tampão fosfato (CAIRNS et al., 2004). A SoHT recomenda o uso de pelo menos um 

solvente orgânico inicial, para remover óleos, seguido por lavagens aquosas 

(COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012). 

 

2.5.1.3 Procedimentos de digestão/extração da matriz 

 

Após a lavagem das amostras, o analito é recuperado do interior do cabelo por 

meio de procedimentos de extração/digestão. Este procedimento pode ser realizado 

através da incubação do cabelo em determinadas soluções ou através da digestão da 

matriz capilar (COOPER, 2011). A literatura apresenta diversos métodos para este 

processo, porém, por não haver um método de escolha, estes devem ser analisados 

frente às diferentes características químicas de cada substância, evitando deste modo 

uma extração pouco eficiente e o comprometimento da sensibilidade do método 

(PRAGST; BALIKOVA, 2006). 

As técnicas de incubação comumente empregam solventes orgânicos, como 

metanol, com o intuito destes promoverem a expansão da matriz capilar e a liberação 
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dos analitos através da difusão e dissolução dos compostos neutros e lipofílicos. Esta 

técnica apresenta como vantagem a boa recuperação dos analitos não causando 

alterações químicas na substância recuperada (CURTIS; GREENBERG, 2008). Este 

processo também pode ser realizado com o emprego da mistura de solventes, 

geralmente aplicado em métodos seguidos de análise por LC-MS, devido a sua 

semelhança com a fase móvel do sistema (VOGLIARD et al., 2015). 

A incubação da matriz com soluções tampão também são citadas pela literatura. 

Substâncias básicas (p.ex. opiáceos, cocaína e seus produtos de biotransformação, as 

anfetaminas e benzodiazepínicos) são extraídas eficazmente através da utilização de 

tampão fosfato (pH 5 ou 8) devido a protonação do átomo de nitrogênio presente nas 

moléculas e um aumento da sua solubilidade aquosa (VOGLIARD et al., 2015). 

Já as técnicas de digestão promovem a destruição da queratina do cabelo, pelo 

uso de soluções básicas, liberando assim as substâncias incorporadas. A extração 

alcalina pode resultar em digestão mais completa e consequentemente, na maior 

recuperação da substância de interesse (CURTIS; GREENBERG, 2008), sendo este, o 

processo de escolha para compostos mais estáveis como anfetaminas e canabinoides 

(BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 2006). Para compostos como a cocaína e 

heroína, outros métodos devem ser escolhidos visto que estas substâncias sofrem 

processo de hidrólise nestas condições (VOGLIARD et al., 2015). 

Ambos os processos de digestão/extração têm como característica a produção 

de um elevado nível de impurezas em seu extrato. Portanto, um procedimento 

secundário envolvendo outras técnicas de extração como LLE, SPE, SPME ou LPME é 

geralmente recomendado (PRAGST; BALIKOVA, 2006; OLIVEIRA et al., 2007a). 

 

2.5.1.4 Procedimentos de clean up 

 

Os procedimentos de clean-up aplicados para amostras de cabelo tem o mesmo 

objetivo quando aplicados às outras matrizes – reduzir a presença de possíveis 

interferências da matriz e concentrar os analitos alvo. Em geral, as técnicas de 

preparação de amostras mais comumente aplicadas incluem as tradicionais LLE e a 

SPE, entretanto métodos de preparo de amostras envolvendo técnicas miniaturizadas 

são a tendência atual. Entre elas podemos citar a SPME por headspace, extração 

dinâmica em fase sólida (SPDE), extração de fluidos supercríticos, LPME, etc. (BACIU 

et al., 2015). 
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A extração em fase sólida foi introduzida em 1976 e, hoje, consiste no método 

mais popular de preparo de amostra devido principalmente à sua alta porcentagem de 

recuperação do analito. É uma técnica de separação que se tornou bastante 

empregada para matrizes complexas utilizando os mesmos materiais adsorventes 

aplicados para a cromatografia. Este material adsorvente, chamado de sorvente retém 

seletivamente os analitos de interesse presentes na amostra e estes são retirados 

posteriormente com o uso de solvente apropriado. O solvente empregado no 

condicionamento dependerá do sorvente a ser ativado e da matriz a ser processada, 

optando-se por aquele com características similares ao solvente presente na amostra 

(JARDIM, 2010; CALDAS, 2011). 

Em geral, os procedimentos da SPE contêm quatro etapas: 1) 

condicionamento/ativação do sorvente com solvente orgânico; 2) introdução da 

amostra e sorção dos analitos; 3) limpeza da coluna para retirar os interferentes e por 

último 4) Eluição do analito. A figura 4 apresenta esquematicamente estas etapas. 

 

Figura 4: Representação esquemática das etapas da SPE. 

 

Já a técnica de LPME foi introduzida pela primeira vez em 1996, pertencendo ao 

grupo das “green techniques” que tem por objetivo a menor manipulação da amostra e 

a diminuição do volume de solventes orgânicos. Na LPME uma pequena fibra porosa 

oca é mantida em contato direto com a amostra liquefeita. Os poros da fibra são 

preenchidos com solvente orgânico imiscível em água enquanto no interior da fibra é 

Introdução 
da amostra 

Condicionamento Lavagem Eluição 
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colocado o líquido aceptor. Se a fase aceptora é uma solução ácida ou básica, o 

sistema é denomino trifásico. A figura 5 traz uma representação esquemática do 

sistema (PEDERSEN-BJERGAARD; RASMUSSEN, 2008; MERIB; CARASEK, 2013).   

 

 

Figura 5: Esquema da LPME no sistema trifásico (Fonte: ROVERI; PARANHOS; 

YONAMINE, 2015). 

 

Nesse sistema trifásico, os analitos na sua forma molecular são capazes de 

atravessar a camada orgânica dos poros da fibra e entrar em contato com o líquido 

aceptor que irá ionizar as moléculas. Assim, o líquido aceptor funcionará como 

armadilha, aprisionando e concentrando os analitos. Esse sistema geralmente é 

mantido sob agitação mecânica ou submetido em ultrassom para aumentar a 

velocidade de transferência dos analitos para a fase extratora (PEDERSEN-

BJERGAARD; RASMUSSEN, 2008). A principal desvantagem da técnica é a falta de 

automatização do processo. 

Alguns exemplos encontrados na literatura sobre os principais métodos de 

digestão, extração e clean up das substâncias psicoativas de interesse em amostras de 

cabelo são apresentados na tabela 3.  
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Tabela 3: Alguns trabalhos já publicados sobre detecção de substâncias psicoativas em amostras de cabelo. 
 
Continua 

REFERÊNCIA 
CLASSE DE 

SUBSTÂNCIAS 
EXTRAÇÃO DA 

MATRIZ 
CLEAN UP DERIVAT. DETECÇÃO 

GAILLARD; PEPIN, 
1997 

Barbitúricos Água por 12h à 56°C  SPE  - GC-MS 

SAISHO; TANAKA; 
NAKAHARA, 2001 

Fenobarbital e 
Fenitoína 

 Metanol: acetona: 
NH4OH overnight à 

temp. ambiente 
SPE  TMAH GC-MS 

SKENDER et al., 
2002 

Anfetaminas, 
Opiáceos e Cocaína 

Metanol por 18h à 40°C   SPE  HFBA GC-MS 

MONTAGNA et al., 
2002 

Opiáceos e Cocaína 
 HCl 0,1 mol/L overnight 

à 45°C   
SPE   MSTFA  GC-MS 

ROMOLO et al., 2003 Opiáceos e Cocaína 
Tampão fosfato pH 5 - 
0,1N por 18h à 45°C 

SPE  
 MSTFA + 
1%TCMS  

GC-MS 

FRISON et al., 2003 Barbitúricos 
NaHCO3 0,1 mol/L - 

overnight à 30°C 
SPME - GC-MS/MS 

TOLEDO et al., 2003 Cocaína Metanol por 18h à 50°C  SPME 
Piridina + 

Butilcloroformato 
GC-MS 
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Continuação 

REFERÊNCIA 
CLASSE DE 

SUBSTÂNCIAS 
EXTRAÇÃO DA 

MATRIZ 
CLEAN UP DERIVAT. DETECÇÃO 

VILLAMOR et al. 
2005 

Anfetaminas 
 NaOH 1 mol/L por 1h à 

40°C  
LLE PFPA GC–MS  

MILLER; WYLIE; 
OLIVER, 2006 

Benzodiazepínicos 

Tampão Fosfato por 1h 
à 60°C (ELISA).  

Metanol: 25% NH4OH 
overnight (LC–MS/MS) 

SPE  - 
ELISA e LC-

MS/MS 

HAN et al., 2006 Anfetaminas 

Tampão Fosfato por 1h 
à 60°C (ELISA). 

Metanol + HCl 1% por 
20 h (GC–MS) 

2006 ATFA GC-MS 

OLIVEIRA; 
YONAMINE; 

MOREAU, 2007b 
Canabinoides 

NaOH 1mol/L por 20 
min à 90°C 

SPME - GC-MS 

KIM; IN, 2007 Canabinoides 
 NaOH 1 mol/L por 30 

min à 95°C  
LLE PFPOH e PFPA GC–MS/MS  

CHEZE et al., 2007 Anfetaminas 
 NaOH 1 mol/L por 15 

min à 80°C  
LLE - LC-MS/MS 

PUJOL et al., 2007 
Canabinoides, 
Anfetaminas, 

Opiáceos e Cocaína 
Metanol por 16h à 40°C LLE 

HFBA e BSTFA + 
1%TCMS 

 ELISA e GC-
MS 
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Continuação 

REFERÊNCIA 
CLASSE DE 

SUBSTÂNCIAS 
EXTRAÇÃO DA 

MATRIZ 
CLEAN UP DERIVAT. DETECÇÃO 

CORDEIRO; 
PATERSON, 2007 

Anfetaminas, 
Opiáceos, Cocaína e 
Benzodiazepínicos 

 HCl 0,1 mol/L por 16h 
à 50°C 

 SPE  
MBTFA e MSTFA 

+ 1%TMCS  
GC-MS 

MILLER;  WYLIE; 
OLIVER, 2008 

Benzodiazepínicos, 
Opiáceos e Cocaína 

Tampão fosfato pH 5 - 
0,1N por 18h à 45°C 

SPE  - LC–MS/MS 

TSANACLIS; WICKS, 
2008 

Anfetaminas, 
Benzodiazepínicos, 

Cocaína, Opiáceos e 
Canabinoides 

 Incubação com 
Metanol e Digestão por 

NaOH   
LLE e SPE 

ATFA e BSTFA + 
1%TCMS   

GC-MS/MS 

AUWARTER et al., 
2010 

Canabinoides 
 NaOH 1 mol/L por 10 

min à 95°C  
LLE MSTFA  GC–MS  

LENDOIRO et al., 
2012 

Anfetaminas, 
Benzodiazepínicos, 

Cocaína, Opiáceos e 
Canabinoides 

Acetonitrila por 12h à 
50°C  

LLE 
seguida de 

SPE 
- LC-MS/MS  

PANTALEÃO; 
PARANHOS; 

YONAMINE, 2012 
Anfetaminas 

NaOH 1 mol/L por 15 
min à 70°C 

LPME ATFA GC-MS/MS 
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Conclusão 

REFERÊNCIA 
CLASSE DE 

SUBSTÂNCIAS 
EXTRAÇÃO DA 

MATRIZ 
CLEAN UP DERIVAT. DETECÇÃO 

MAUBLANC et al., 
2014 

Benzodiazepínicos 
Tampão fosfato pH 5 

por 16h 
LLE - LC-MS/MS 

NIELSEN; 
JOHANSEN; LINNET, 

2014  

Anfetaminas, 
Benzodiazepínicos, 
Cocaína e Opiáceos 

Metanol: acetonitrila: 
2 milimol/L formato de 

amônio - pH 5,3 por 18h 
à 37 °C   

- - 
UPLC -
MS/MS 

MONTESANO; 
JOHANSEN; 

NIELSEN,  2014 

Anfetaminas, 
Benzodiazepínicos, 

Cocaína, Opiáceos e 
Barbitúricos 

Metanol: acetonitrila: 
2 milimol/L formato de 

amônio - pH 5,3 por 18h  
- - UPLC–MS/MS 

SHAH et al., 2014 
Anfetaminas, 

Cocaína, Opiáceos e 
Canabinoides 

NaOH 1 mol/L por 5 min 
à 95 °C 

LLE - LC-MS/MS 

IMBERT et al., 2014 
Anfetaminas, Cocaína 

e Opiáceos 
Tampão fosfato pH 5 - 
0,1N por 18h à 45°C 

SPE  - LC-MS/MS 

 AGIUS; NADULSKI, 
2014 

Anfetaminas, 
Benzodiazepínicos, 

Cocaína, Opiáceos e 
Canabinoides 

Tampão fosfato pH 6,0 
por 5h  

- - ELISA 



Legenda: GC – cromatografia gasosa; LC – cromatografia líquida; UPLC -
cromatografia líquida de ultra performance; MS – espectrometria de massas; NaOH – 
hidróxido de sódio; NH4OH – hidróxido de amônio; NaHCO3 – bicarbonato de sódio; 
HCl – ácido clorídrico; BSTFA - N,O-Bis(trimetilsilil) trifluoroacetamida; TCMS – 
trimetilclorosilano; HFBA – ácido heptafluorobutírico; MBTFA – N-metil-bis-
trifluoroacetamida; TMAH – hidróxido tetrametilamônico; MSTFA -  N-Metil-N-
(trimetilsilil) trifluoroacetamida; PFPA anidrido pentafluorpropionico; PFPOH - 
pentafluoropropanol e ATFA – anidrido trifluoracético.  
 

2.5.2 Procedimentos analíticos 

 

As técnicas utilizadas para a detecção de substâncias psicoativas em amostras 

de cabelo são as mesmas utilizadas para a detecção dessas substâncias em urina, 

sangue e outros fluidos biológicos, sendo estas imunológicas ou cromatográficas 

(associados ou não à espectrometria de massas). Entretanto, a análise em cabelo 

necessita de métodos de preparo de amostras específicos para ser compatível com as 

técnicas mencionadas. 

 

2.5.2.1 Técnicas imunológicas 

 

Os primeiros imunoensaios foram publicados no final da década de 50 e desde 

então tornaram-se uma técnica amplamente utilizada rotineiramente em diversos 

campos, incluindo a toxicologia (NIEDBALA; GONZALEZ, 2011). 

Por definição geral esta técnica utiliza o reconhecimento molecular específico 

das interações de ligação entre anticorpo-antígeno para detectar e quantificar 

substâncias que estão presentes em quantidades mínimas em matrizes biológicas. 

(TSAI, 2005).  

Embora se apresentem de diversas formas no mercado, todos os ensaios 

imunológicos contêm elementos chave em comum. O primeiro deles é a presença de 

um anticorpo marcado para um antígeno (analito) específico. O anticorpo deve ser 

especifico para sua molécula alvo, inespecífico para os outros constituintes da matriz e 

estável durante o período de armazenamento do kit. O segundo elemento são as 

soluções tampão empregadas para o preparo das amostras. Estas soluções permitem 

que as amostras fiquem compatíveis tanto com o anticorpo quanto para o formato de 

ensaio a ser utilizado. O terceiro é o “sinalizador” de resposta, elemento utilizado para 
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determinar os resultados dos imunoensaios, podendo estes serem radioativos, 

enzimáticos, quimioluminescentes, etc. (NIEDBALA; GONZALEZ, 2011). 

As substâncias psicoativas são consideradas de baixo peso molecular e para 

estes compostos são utilizados preferencialmente imunoensaios do tipo competitivo, 

onde as substâncias de interesse presentes na amostra competem com um antígeno 

derivado pela ligação com o anticorpo (TSAI, 2005). 

Além disso, os imunoensaios competitivos podem ser divididos em homogêneos 

e heterogêneos. Os ensaios heterogêneos comumente possuem uma placa sólida 

revestida com anticorpos imobilizados e requerem etapas de lavagem durante seu 

procedimento a fim de remover tudo aquilo que não está ligado ao anticorpo. Esta 

etapa pode aumentar o sinal de um analito por diminuir o efeito da matriz das amostras, 

propiciando assim limites de detecção mais baixos necessários, por exemplo, para os 

ensaios de triagem para drogas de abuso (TSAI, 2005; NIEDBALA; GONZALEZ, 2011). 

Em 1979, Baumgartner et al. (1979), publicaram o primeiro trabalho sobre a 

utilização de RIA para detecção de morfina em cabelo dando início às análises de 

substâncias psicoativas neste tipo de matriz. Em sequência, outras substâncias como 

cocaína e benzoilecgonina (BAUMGARTNER et al.,1982) e fenciclidina 

(BAUMGARTNER; BLACK; JONES, 1981) foram detectas por RIA, sendo estes 

ensaios os pioneiros no mundo. Atualmente são os testes de ELISA que vem 

ganharam espaço nas análises de cabelo já sendo detectadas substâncias como de 

opiáceos, cocaína, canabinoides, benzodiazepínicos e metadona (SEGURA et al., 

1999; PRAGST; BALIKOVA, 2006; AGIUS; NADULSKI, 2014). 

Por apresentar caráter qualitativo ou semi-quantitativo os imunoensaios são 

utilizados nas análises toxicológicas como técnicas de triagem seguida em caso 

positivo de uma segunda técnica analítica baseada em uma propriedade diferente 

como a espectrometria de massas, para fins confirmatórios (CASSANI; SPIEHLER, 

1993; COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012). 

Embora a literatura também aponte o emprego de LC-MS/MS nas etapas de 

triagem, a prevalência muito elevada de resultados negativos faz com que os 

imunoensaios ainda sejam a técnica de escolha. Além da sua capacidade de identificar 

as possíveis amostras positivas e eliminar as negativas, as técnicas de imunoensaio 

são relativamente rápidas e de menor custo quando comparadas as técnicas 

confirmatórios (SACHS, 2007; COULTER et al., 2010; BAUMGARTNER et al., 2012). 
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Mesmo as técnicas de imunoensaio para triagem de amostras de cabelo serem 

a de escolha, estes devem preencher alguns requisitos básicos para este processo, 

incluindo (1) reatividade cruzada tanto com o fármaco original quanto para seus 

produtos de biotransformação, (2) ausência de interferentes de matriz - cabelo 

dissolvido, e (3) valores de cut-off apropriados para a concentração encontrado no 

cabelo (SPIEHLER, 2000; HAN et al., 2006; COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012).  

Os valores de cut-off para métodos de imunoensaio são principalmente 

utilizados para evitar resultados falsos positivos, uma vez que os efeitos da matriz e a 

reatividade cruzada com outros compostos são fatores relevantes em ensaios com 

amostras de cabelo (BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 2006). A SoHT, com 

base nas diretrizes anteriores e na literatura disponível, recomenda valores de cut-off 

conforme a tabela 4 (COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012). Contudo, para 

barbitúricos e benzodiazepínicos ainda não há valores pré-estabelecidos. A European 

Workplace Drug Testing Society (EWDTS) recomenda para benzodiazepínicos valores 

de cut-off tanto para triagem quanto para confirmação de 0,05 ng/mg de cabelo 

(AGIUS; KINTZ, 2010). 

 

Tabela 4: Valores de cut-off para substâncias e seus produtos de 

biotransformação em cabelo. 

Triagem Confirmação 

Grupo Cut-off (ng/mg) Analito alvo Cut-off (ng/mg) 

Anfetaminas 0,2 

Anfetamina 0,2 

Metanfetamina 0,2 

MDA 0,2 

MDMA 0,2 

Canabinoides 0,1 
THC 0,05 

THCCOOH 0,0002 

Cocaína 0,5 
Cocaína 0,5 

BZE e CE 0,05 

Opiáceos 0,2 
Morfina 0,2 

Codeína 0,2 

Legenda: MDA - 3,4-metilenodioxianfetamina; MDMA - 3,4-metilenodioxianfetamina; 
THC - Δ9-tetraidrocanabinol; THCCOOH - ácido 11-nor-Δ9-tetraidrocanabinol 
carboxílico; BZE – Benzoilecgonina e CE - cocaetileno (Fonte: COOPER; 
KRONSTRAND; KINTZ, 2012). 
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2.5.2.1.1 The Evidence Investigator™: Drugs of Abuse I Whole Blood Plus 

Assays – Randox 

 

A Randox Laboratórios é uma empresa internacional de diagnósticos clínicos 

responsável por desenvolver um sistema semi-automatizado para análise de biochips 

denominado Evidence Investigator™. A tecnologia Biochip é uma plataforma para 

testes de imunoensaio multi-analito com uma vasta gama de painéis disponíveis 

direcionando tipo de imunoensaio e de analito (RANDOX, 2009). 

O Biochip é um substrato sólido contendo regiões marcadas com anticorpos 

específicos e imobilizados para diferentes classes de substâncias, dependendo do 

painel escolhido, sendo o de estudo DOA I WB P.  

O painel Drugs of Abuse I Whole Blood Plus Assays (DOA I WB P) são testes 

para a determinação semi-quantitativa da molécula original e dos produtos de 

biotransformação de diversas substâncias no sangue humano, como por exemplo, as 

anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepínicos, cocaína, opiáceos, canabinoides entre 

outras (RANDOX, 2009).  

O princípio do imunoensaio apresentado por este kit é do tipo competitivo 

heterogêneo e a leitura dos resultados é feita por captura de imagem a partir da 

quimiluminescência gerada na superfície do biochip (RANDOX, 2009). As vantagens da 

quimiluminescência incluem (1) maior sensibilidade; (2) menor sinal ruído e (3) tempo 

de análise reduzido (FLANAGAN et al., 2005). A figura 6 traz uma representação do 

princípio deste imunoensaio. 

 

Figura 6: Biochip - Imunoensaio competitivo heterogêneo quimioluminescente (Fonte: 

adaptado de RANDOX, 2009). 
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De uma maneira geral os imunoensaios competitivos do tipo heterogêneo 

apresentam etapas muito semelhantes. No imunoensaio utilizado neste trabalho, o 

procedimento de análise se inicia com a adição de solução tampão na superfície do 

biochip para ativar os anticorpos fixados. Em seguida é adicionada a amostra e depois 

o conjugado. O conjugado é um complexo molecular que contém a enzima HRP 

(Horseradish peroxidase) mais derivados multi-analitos (partes da molécula dos 

analitos de interesse) que tem como objetivo competir com os analitos da amostra pela 

ligação com anticorpo (RANDOX, 2009). 

  A reação de competição ocorre durante 30 minutos e após incubação os 

biochips são lavados diversas vezes para a remoção do excesso de amostra e 

conjugado (RANDOX, 2009). 

Para finalizar o processo é adicionado ao biochip uma mistura de luminol e 

peróxido de hidrogênio que por oxidação liberam luz visível quando em contato com a 

enzima HRP. Como o processo de imunoensaio é do tipo competitivo quanto menos 

analito conter na amostra mais o conjugado irá se ligar aos anticorpos do biochip 

gerando mais quimiluminescência (RANDOX, 2009). 

A leitura deste sinal é feita através de uma câmera no interior do analisador 

Evidence Investigator responsável pela captura imagens do biochip. As imagens 

quimioluminescentes são convertidas pelo software e comparadas com a curva de 

calibração para obtenção de um resultado (RANDOX, 2009).  

As imagens emitidas só são capturadas com sucesso pelo analisador se as 

regiões de teste do biochip estiverem com sua orientação correta para leitura. Cada 

biochip possui 25 Discrete Test Regions – DTR aonde estão injetados os anticorpos 

para cada droga, além das regiões para controle interno, correção e referência 

necessárias para o alinhamento do equipamento (RANDOX, 2009). A figura 7 

apresenta a disposição geométrica das regiões de teste no biochip. 
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Legenda: REF -  ponto de referência; COR -  ponto de correção; BENZ 1 e 2 - 

benzodiazepínicos 1 e 2; BARB -  barbitúricos; MAMP -  metanfetamina; BZG -

benzoilecgonina; PCP - fenciclidina; OPIAT - opiáceos; MDONE - metadona; BUP: 

buprenorfina; AMPH – anfetamina; TCA – antidepressivos tricíclicos. 

 

Figura 7: Representação geométrica da disposição das regiões de teste - DTR 

no biochip (Fonte: adaptado de RANDOX, 2009). 

 

A partir desta tecnologia foi avaliado a aplicação do método de triagem para as 

classes das anfetaminas, opiáceos, benzodiazepínicos, barbitúricos, cocaína e THC em 

cabelo a partir da adaptação do kit para imunoensaio em sangue DOA I WB P com a 

tecnologia Biochip - Randox Laboratórios® visto que a adaptação do kit de 

imunoensaio é promissora por compreender alguns dos requisitos básicos para 

métodos de triagem estabelecidos pela SoHT, incluindo, reatividade cruzada com o 

fármaco inalterado e seus produtos de biotransformação e a capacidade de detectar 

valores de cut-off  já pré estabelecidos.  
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3 OBJETIVOS 

   

 

Os objetivos do projeto foram o desenvolvimento e a avaliação do desempenho 

do método para imunoensaio para determinação de anfetaminas, benzodiazepínicos, 

barbitúricos, opiáceos, cocaína e canabinoides a partir da adaptação de kit para 

imunoensaio DOA I WB P em sangue com a tecnologia Biochip - Randox 

Laboratórios®, utilizando uma única amostra de cabelo.  
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4 PLANO DE TRABALHO/ DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 

Para se alcançar o objetivo do trabalho proposto as seguintes etapas foram 

seguidas: 

- Coleta de amostras reais; 

- Validação dos métodos analíticos para fins confirmatórios; 

- Produção de amostras de cabelo artificiais; 

- Quantificação das amostras artificiais pelos métodos confirmatórios; 

- Avaliação dos procedimentos de extração através da técnica de imunoensaio; 

- Avaliação da aplicabilidade do método de imunoensaio proposto. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS - Geral                     

 

 

   5.1 Equipamentos e Programas 

 

 Equipamento de imunoensaio Evidence Investigator - Randox Toxicology;  

 Equipamento de cromatografia em fase gasosa acoplado à espectrometria de 

massas (GC-MS) com coluna capilar de sílica fundida HP-5MS (30 metros, 0,25 µm de 

diâmetro e 0,1 µm de filme) e sistema quadrupolo - Agilent Technologies (Califórnia, 

EUA); 

 Equipamento de cromatografia em fase gasosa acoplado à espectrometria de 

massas (GC-MS) com coluna capilar de sílica fundida HP-5MS (30 metros, 0,25 µm de 

diâmetro e 0,1 µm de filme) e sistema Ion Trap - Thermo Fisher Scientific (Bremen, 

Alemanha); 

 Programa Microsoft Excel® 2013 para apresentação dos resultados através 

da exportação dos dados brutos; 

 Programa Graphpad Prism 6® 2012 para representação gráfica dos dados 

brutos obtidos no imunoensaio. 

 

5.2 Reagentes e outros materiais 

 

 Reagentes para o teste de imunoensaio - Randox Toxicology (Irlanda); 

 Solventes e sais - Merck (Alemanha) e Sigma Aldrich (EUA). 

 Fibras de LPME Q3/2 Accurel KM de polipropileno (600µm i.d., 200 µm 

espessura da parede e 0.2 µm de tamanho de poros) - Membrana® (Wuppertal, 

Alemanha). 

 Cartuchos de extração em fase mista, Bond Elut Certify 130 mg/3mL – Agilent 

Technologies. 

 

   5.3 Padrões 

 

 Soluções-padrão de anfetaminas (anfetamina, metanfetamina, MDMA e 

MDA), e seus deuterados (anfetamina-d5 e MDMA-d5), opiáceos (morfina e codeína) e 
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seus deuterados (morfina-d3 e codeína-d3), benzodiazepínicos (diazepam, 

nordiazepam e oxapezam) e seu deuterado (diazepam-d5), barbitúricos (fenobarbital, 

secobarbital e pentobarbital) e seus deuterados (fenobarbital-d5, secobarbital-d5 e 

pentobarbital-d5), cocaína, benzoilecgonina, cocaetileno, anidroecgonina metil ester – 

AEME e seus deuterados cocaína-d3, benzoilecgonina-d3 e cocaetileno-d3 foram 

adquiridos nas concentrações de 100 µg/mL e 1,0 mg/mL da Cerilliant Corporation 

(Round Rock, Texas, EUA). Os padrões deuterados foram utilizados como padrão 

interno. A partir destas soluções foram preparadas as soluções de trabalho. 

 

   5.4 Coleta e armazenamento das amostras 

 

As amostras de cabelo de referência negativa foram obtidas de voluntários que 

não fizeram uso de nenhuma das substâncias em estudo.  Com estas amostras foram 

realizados dos testes de otimização e desenvolvimento dos métodos 

As amostras de cabelo potencialmente positivas foram coletadas de voluntários 

com suspeita de uso das substâncias psicoativas em estudo proveniente de pacientes 

internos no Centro para Tratamento para Dependência Química Vila Serena. O projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Parecer CEP/FCF/978.855 – Anexo A). 

A coleta das amostras foi realiza após o preenchimento do questionário (Anexo 

B) e ciência e concordância na participação do estudo através da assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

Seguindo consenso da SoHT, as amostras de cabelo foram coletadas na nuca, 

na região logo acima do pescoço, o mais próximo possível do couro cabeludo. Após a 

coleta as amostras foram armazenadas em papel alumínio, dentro de envelopes de 

papel e identificadas por números (COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012). 

 

5.5 Preparo das amostras 

  

As amostras de cabelo foram segmentadas de acordo com o período de 

exposição descrito pelos voluntários e descontaminadas com o objetivo remover 

qualquer tipo de contaminação externa, sujeira e gordura da superfície do cabelo, sem 

danifica-lo.  
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O processo de descontaminação ocorreu em duas etapas, primeiro as amostras 

foram lavadas com água e detergente neutro e depois de completamente enxaguadas 

foram adicionados 1 mL de diclorometano para cada 25 mg de cabelo e estes foram 

incubados por 15 minutos à 37°C (TOLEDO et al., 2003; COOPER; KRONSTRAND; 

KINTZ, 2012). Para finalizar as amostras foram evaporadas e cortadas em pequenos 

pedaços. 

 

5.6 Preparo de cabelo artificial 

 

O preparo do cabelo artificial se fez necessário para avaliar e comparar a 

eficiência dos procedimentos de digestão/extração citados na literatura no método de 

imunoensaio. 

Desta forma, o cabelo artificial foi quimicamente modificado a partir do 

procedimento do descrito pelo National Institute of Stardards and Techonology (NIST) 

com pequenas adaptações (WELCH; SNIEGOSKI; TAI, 2003). 

Inicialmente, foram adicionados os padrões analíticos, em quantidades de 

acordo com a tabela 5, em 20 mL de dimetilsulfóxido – DMSO e este sistema foi 

sonicado por 2 minutos em tubos falcon de 50 mL. 

 

Tabela 5: Quantidade de padrão analítico adicionado em 1 grama de cabelo, 

para cada alíquota. 

Analito Quantidade em µg/g 

Anfetamina 15µg         

Metanfetamina 20 µg        

MDMA   30 µg 

Fenobarbital 100 µg  

Diazepam  1000 µg        

Cocaína  45 µg  

Morfina 120 µg  

 

Em seguida os tubos falcon foram colocados em banho de gelo e adicionado de 

mais 20 mL de água deionizada a fim de evitar aquecimento excessivo da mistura. O 

cabelo livre de drogas foi então adicionado (1 g) e esta mistura foi mantida ao abrigo da 

luz por aproximadamente 12 dias.  
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Ao final, o cabelo foi lavado várias vezes com metanol, até sua água de lavagem 

não apresentar nenhum sinal, evidenciando que os resultados obtidos foram referentes 

à extração efetiva das substâncias de interesse. 
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                                   PARTE 1 – ENSAIOS CONFIRMATÓRIOS 
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6 MÉTODOS 

 

 

6.1 Confirmação de anfetaminas por GC-MS 

 

O método de escolha para confirmação das anfetaminas em cabelo por GC-MS 

foi o desenvolvido por Pantaleão, Paranhos e Yonamine (2012). Este compreende 

digestão alcalina das amostras seguida de clean up pela técnica de LPME. 

 

6.1.1 Método de extração 

 

Após a descontaminação das amostras estas foram separadas em alíquotas de 

50 mg e transferidas para tubos de centrífuga. Em seguida foram adicionadas 100 ng 

dos padrões internos e 1 mL de NaOH 1 mol/L para possibilitar a digestão da fibra 

capilar e liberação dos analitos da matriz. Os tubos foram fechados e as amostras 

foram aquecidas em banho de água quente à 70ºC por aproximadamente 15 minutos.   

Após o resfriamento das amostras a solução é transferida dos tubos de 

centrifuga para tubos eppendorf com capacidade de 2 mL contendo 10 mg de NaCl. 

Para cada amostra utilizou-se uma fibra de microextração de 9 cm impregnada com 

éter diexílico (fase estacionária) e preenchida com HCl 0,1 mol/L (fase aceptora). O 

sistema foi agitado em temperatura ambiente durante 45 minutos à 1000 rpm.   

Após a agitação a fase aceptora foi retirada do interior da fibra e transferida para 

um vial onde foi evaporada até secura sob fluxo de N2. Os resíduos foram 

reconstituídos com 50 µL de TFAA e 50 µL de acetato de etila e derivatizados por 30 

minutos à 70°C. O produto obtido foi novamente evaporado até secura a 40ºC sob fluxo 

de N2 e ressuspendido com 50 µL de acetato de etila. Terminado esse procedimento, 2 

µL de cada extrato são injetado automaticamente no GC-MS. 

 

6.1.2 Condições cromatográficas   

 

- Modo de injeção: splitless; 

- Gás de arraste: hélio a um fluxo constante de 0,6 mL/min; 

- Temperatura do injetor: 270°C; 

- Temperatura da linha de transferência: 250°C; 
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- Temperatura do detector: 280°C; 

- Programação da temperatura do forno: 70°C (2 min), 10°C/min até 190°C (1 

min) e 20°C/min até 270°C (1min).  Tempo total de corrida: 21 minutos.  

 

6.1.3 Condições do espectrômetro de massas 

 

- Modo de ionização: ionização por elétrons (EI); 

- Modo de operação: full scan, com seleção de massas de 50 a 300; 

-Temperatura da fonte de ionização: 220°C; 

- Íons utilizados para identificação dos analitos (os íons quantificadores estão em 

negrito): 

Anfetamina: 118, 91 e 140; 

Anfetamina-d5: 123, 92 e 144; 

Metanfetamina: 154, 110 e 118; 

MDMA: 162, 110 e 154; 

MDMA-d5: 164, 113 e 158; 

MDA: 135, 162 e 275. 

 

6.2 Confirmação de barbitúricos por GC-MS 

 

O método desenvolvido para confirmação de barbitúricos em cabelo por GC-MS 

compreende digestão alcalina das amostras seguida de clean up pela técnica de LPME 

(ROVERI; PARANHOS; YONAMINE, 2016). 

  

6.2.1 Método de extração 

 

Após a descontaminação das amostras estas foram separadas em alíquotas de 

50 mg e transferidas para tubos de centrífuga. Em seguida foram adicionadas 100 ng 

dos padrões internos e 1 mL de NaOH 1 mol/L para possibilitar a digestão da fibra 

capilar e liberação dos analitos da matriz. Os tubos foram fechados e as amostras 

foram aquecidas em banho de água quente à 70ºC por aproximadamente 15 minutos. 

Após o resfriamento das amostras estas foram acidificadas com HCl (pH<3) 

agitadas e transferidas para tubos eppendorf com capacidade de 2 mL. Para cada 

amostra utilizou-se uma fibra de microextração de 9 cm impregnada com decanol (fase 
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estacionária) e preenchida com NaOH 0,1 mol/L (fase aceptora). O sistema foi agitado 

em banho de ultrassom por 10 minutos. 

Após a agitação a fase aceptora foi retirada do interior da fibra e transferida para 

um vial onde foi evaporada até secura à 40°C sob corrente de N2. Os resíduos foram 

reconstituídos com 10 µL de TMAH e 40 µL de acetato de etila sendo injetados 2 µL de 

cada extrato em sistema GC-MS. 

 

6.2.2 Condições cromatográficas   

 

- Modo de injeção: splitless; 

- Gás de arraste: hélio a um fluxo constante de 0,6 mL/min; 

- Temperatura do injetor: 250°C; 

- Temperatura da linha de transferência: 280°C; 

- Temperatura do detector: 280°C; 

- Programação da temperatura do forno: 90°C (1 min), 32°C/min até 170°C (2 

min) e 20°C/min até 270°C (1,5 min).  Tempo total de corrida: 12 minutos.  

 

6.2.3 Condições do espectrômetro de massas 

 

- Modo de ionização: ionização por elétrons (EI); 

- Modo de operação: full scan, com seleção de massas de 50 a 250;  

- Temperatura da fonte de ionização: 220°C; 

- Íons utilizados para identificação dos analitos (os íons quantificadores estão em 

negrito): 

Fenobarbital: 232,117 e 175; 

Fenobarbital-d5: 237, 122 e 180; 

Secobarbital: 196, 131 e 181; 

Secobarbital-d5: 201, 116 e 183; 

Pentobarbital : 169, 184 e 225; 

Pentobarbital-d5: 171, 114 e 189. 
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6.3 Confirmação de benzodiazepínicos por GC-MS 

 

O método de escolha para confirmação dos benzodiazepínicos em cabelo por 

GC-MS foi o desenvolvido pela aluna de então mestrado Lorena Pantaleão. Este 

compreende incubação das amostras com a mistura de metanol, acetonitrila e NH4OH 

seguida de clean up pela técnica de SPE (PANTALEÃO, 2012). 

 

6.3.1 Método de extração 

 

Após a descontaminação das amostras, estas foram separadas em alíquotas de 

50 mg e transferidas para tubos de centrífuga. Em seguida foram adicionadas 100 ng 

dos padrões internos e 2 mL de uma mistura de metanol:acetonitrila:NH4OH (10:10:1). 

Em seguida foi realizada a incubação dessas amostras a 40ºC por 7 horas. Após 

extração da matriz e resfriamento, as amostras foram aplicadas a cartuchos de 

extração em fase sólida em fase mista (Bond Elut Certify®), previamente condicionados 

pela adição sequencial de 2 mL de metanol e 2 mL de solução tampão fosfato pH 6,0 

0,1 mol/L. Terminada a passagem das amostras pelos cartuchos, a etapa de lavagem 

foi realizada pela adição de 2 mL de água deionizada, 1 mL de HCl 0,1 mol/L, e então 

os cartuchos foram secos sob vácuo por 15 minutos. A etapa de lavagem foi concluída 

pela passagem de 1 mL de metanol. Os analitos foram eluídos com 2 mL de solução de 

diclorometano:isopropanol:NH4OH (80:20:3). Os extratos então foram evaporados sob 

fluxo de nitrogênio à 40°C. Os resíduos resultantes foram reconstituídos com 50 μL de 

MTBSTFA com 1% de TBDMS e derivatizados por 45 minutos a 90°C. Finalizado o 

procedimento 2 μL foram injetados de cada extrato em sistema GC-MS. 

 

6.3.2 Condições cromatográficas 

   

- Modo de injeção: splitless; 

- Gás de arraste: hélio a um fluxo constante de 0,9 mL/min; 

- Temperatura do injetor: 260°C; 

- Temperatura do detector: 280°C; 

- Programação da temperatura do forno: 150°C (1 min), 30°C/min até 220°C (1 

min); 20°C/min até 300°C (5 min). Tempo total de corrida: 14 minutos. 
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6.3.3 Condições do espectrômetro de massas 

 

- Modo de ionização: ionização por elétrons (EI); 

- Modo de operação: SIM (selected ion monitoring); 

- Temperatura da fonte de ionização: 220°C; 

- Íons utilizados para identificação dos analitos (os íons quantificadores estão em 

negrito): 

Diazepam: 256, 283 e 284; 

Diazepam-d5: 261, 288, 289; 

Nordiazepam: 327, 328 e 329; 

Oxazepam: 457, 513 e 514. 

 

6.4 Confirmação de cocaína e seus produtos de biotransformação por GC-

MS 

 

O método desenvolvido em parceria com a doutoranda Ana Miguel Pego 

Fonseca para confirmação de cocaína, AEME, cocaetileno e benzoilecgonina em 

cabelo por GC-MS foi baseado no método de Toledo et al. (2003) com adaptações. 

Este compreende incubação das amostras em metanol e clean up pela técnica de 

LPME. 

 

6.4.1 Método de extração 

 

Após a descontaminação das amostras estas foram separadas em alíquotas de 

50 mg e transferidas para tubos de centrífuga. Em seguida foram adicionadas 100 ng 

dos padrões internos e 2 mL de metanol para extração dos analitos da matriz. Os tubos 

foram fechados e as amostras foram incubadas por 18 horas à 50°C. Após 

resfriamento, as amostras foram transferidas para vials de 4 mL e evaporadas sob fluxo 

de nitrogênio à 50°C (TOLEDO et al., 2003; PUJOL et al., 2007; DI CORCIA et al., 

2012; FERNÁNDEZ et al., 2014). 

O resíduo obtido foi então derivatizado com 100 µL de acetonitrila, 2 µL de 

piridina e 2 µL de butilcloroformato sob banho de ultrassom por 6 minutos. Após a 

derivatização as amostras tiverem seu pH ajustado entre 9-10 com a adição de 1,5 mL 
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de água destilada e 30 mg de tampão sólido (NaHCO3:K2CO3 – 2:1) (TOLEDO et al., 

2003). 

As amostras então foram transferidas para eppendorfs com capacidade de 2 mL 

e submetidas a técnica de LPME. Em cada amostra foi emergida uma fibra de 

microextração de 9 cm impregnada com éter diexílico (fase orgânica) e preenchida com 

HCl 0,05M mol/L (fase aceptora). Este sistema foi agitado à 2400 rpm por 15 minutos. 

Os extratos obtidos foram evaporados sob fluxo de nitrogênio à 40°C, reconstituídos 

com 50 µL de acetato de etila e injetados 1 µL em sistema automático GC-MS. 

 

6.4.2 Condições cromatográficas 

   

- Modo de injeção: splitless; 

- Gás de arraste: hélio a um fluxo constante de 1,0 mL/min; 

- Temperatura do injetor: 250°C; 

- Temperatura do detector: 280°C; 

- Programação da temperatura do forno: 90°C (1 min), 15°C/min até 250°C (2 

min), 25°C/min até 280°C (2min). Tempo total de corrida: aproximadamente 17 

minutos.  

 

6.4.3 Condições do espectrômetro de massas 

 

- Modo de ionização: ionização por elétrons (EI); 

- Modo de operação: SIM (selected ion monitoring); 

- Temperatura da fonte de ionização: 220°C; 

- Íons utilizados para identificação dos analitos (os íons quantificadores estão em 

negrito): 

AEME: 152, 166 e 181. 

Cocaína: 182, 272 e 303; 

Cocaína-d3: 185 e 306; 

Cocaetileno: 196, 272 e 317; 

Cocaetileno-d3: 199 e 320; 

Benzoilecgonina: 224, 272 e 345; 

Benzoilecgonina-d3: 227 e 348. 
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6.5 Confirmação de opiáceos por GC-MS 

 

O método aplicado para confirmação de opiáceos em cabelo por GC-MS foi 

baseado nos métodos de Romolo et al. (2003), Miller, Wylie e Oliver (2008) e Imbert et 

al. (2014). Este compreende incubação das amostras com solução tampão e clean up 

pela técnica de SPE. 

 

6.5.1 Método de extração 

 

Após a descontaminação das amostras estas foram separadas em alíquotas de 

50 mg e transferidas para tubos de centrífuga. Em seguida foram adicionadas 100 ng 

dos padrões internos e 3 mL de tampão fosfato pH 5,0 0,1 mol/L para a extração dos 

analitos da matriz. Os tubos foram fechados e as amostras foram incubadas por 18 

horas à 45°C. Após resfriamento as amostras tiveram seu pH foi ajustado para uma 

faixa de 6-7 com solução de hidróxido de potássio - KOH (IMBERT et al., 2014; 

ROMOLO et al., 2003; MILLER; WYLIE; OLIVER, 2008). 

As amostras então foram submetidas a SPE utilizando-se cartuchos de extração 

em fase sólida em fase mista (Bond Elut Certify®). Para o condicionamento dos 

cartuchos foram adicionados 2 mL de metanol e 2 mL de solução tampão fosfato pH 

6,0 0,1 mol/L. Após condicionamento as amostras foram inseridas sob um fluxo de no 

máximo uma gota por segundo. Para a lavagem foram adicionados 2 mL de água 

destilada, 3 mL de HCl 0,1 mol/L, e então os cartuchos foram secos sob vácuo por 10 

minutos. A etapa de lavagem foi concluída pela adição de 2 mL de metanol. Os analitos 

então foram eluídos com 3 mL de solução recém preparada de 

diclorometano/isopropanol/NH4OH (12:3:0,3) (MILLER; WYLIE; OLIVER, 2008; 

CORDEIRO; PATERSON, 2007; IMBERT et al., 2014; ROMOLO et al., 2003). 

Os extratos foram evaporados sob fluxo de nitrogênio à 40°C e reconstituídos 

com 25 µL de acetato de etila e 25 µL BSTFA com 1% de TCMS e derivatizados por 15 

minutos à 90°C. Terminado esse procedimento, 2 µL de cada extrato foram injetados 

automaticamente em sistema GC-MS. 

 

6.5.2 Condições cromatográficas 

   

- Modo de injeção: splitless; 
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- Gás de arraste: Hélio a um fluxo constante de 0,6 mL/min; 

- Temperatura do injetor: 270°C; 

- Temperatura do detector: 280°C; 

- Programação da temperatura do forno: 150°C (1 min), 10°C/min até 270°C (2 

min). Tempo total de corrida: aproximadamente 15 minutos.  

 

6.5.3 Condições do espectrômetro de massas 

 

- Modo de ionização: ionização por elétrons (EI); 

- Modo de operação: SIM (selected ion monitoring); 

- Temperatura da fonte de ionização: 220°C; 

- Íons utilizados para identificação dos analitos (os íons quantificadores estão em 

negrito): 

Morfina: 429, 414 e 401; 

Morfina-d3: 432, 417 e 404; 

Codeína: 178, 196, 371, 234 e 343; 

Codeina-d3: 181, 199, 374, 237 e 346. 

 

6.6 Validação de métodos 

 

Os métodos de confirmação para anfetaminas e benzodiazepínicos já foram 

previamente validados no laboratório. Já os demais métodos foram validados de 

acordo com os parâmetros preconizados pelos guias internacionais de validação - 

Scientific Working Group for Forensic Toxicology (SWGTOX, 2013) e United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC, 2009) sendo estes: seletividade, limite de 

detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ), linearidade, precisão intra e inter dia, 

exatidão, carryover e integridade de diluição (quando aplicável). 

 

Seletividade 

A seletividade foi avaliada a partir da análise de seis amostras “zero” e duas 

amostras “branco” (amostras zero com padrão interno). A presença/ausência de picos 

interferentes (substâncias endógenas) próximos ao tempo de retenção dos analitos foi 

avaliada.  
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Limite de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) 

Para avaliar o LOD, três diferentes amostras brancas de cabelo foram 

analisadas em duplicata ao longo de três corridas. A média e o desvio padrão de todas 

as amostras negativas foram calculadas. Da mesma forma, amostras fortificadas com 

concentrações decrescentes foram avaliadas. A menor concentração de uma amostra 

fortificada capaz de produzir um sinal maior do que o sinal médio das amostras 

negativas (X) mais 3,3 vezes o desvio padrão foi identificado como o LOD (LOD = X + 

3.3s) 

No caso do LOQ, três amostras foram analisadas ao longo de três corridas para 

demonstrar que todos os critérios para detecção, identificação, precisão e exatidão 

foram alcançados (coeficiente de variação - CV% < 15%). O LOD e o LOQ obtiveram 

tempo de retenção com variação de no máximo ± 2% e espectros de massa com a 

mesma aparência e proporção entre os íons.  

 

Linearidade 

A linearidade foi determinada pela análise de amostras extraídas adicionadas 

com os padrões analíticos de interesse, em quintuplicata. O coeficiente de 

determinação - r2 foi > 0,99.  As amostras de cabelo foram adicionadas para cada 

analito nas concentrações que seguem:  

- Morfina e codeína: 0,2; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; e 10 ng/mg; 

- Cocaína e AEME: 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0 e 20,0 ng/mg; 

- Cocaetileno e benzoilecgonina: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 e 1,0 ng/mg e 0,05; 1,0; 

5,0; 10,0; 15,0 e 20,0 ng/mg (GAMBELUNGHE et al., 2015). 

- Fenobarbital, pentobarbital e secobarbital: 0,25; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10 ng/mg. 

 O fenômeno de heterocedasticidade foi avaliado aplicando-se o F-test 

(ALMEIDA; CASTEL-BRANCO; FALCAO, 2002). 

 

Carryover 

O ensaio de carryover foi avaliado pela análise de três amostras branco 

injetadas no sistema GC-MS imediatamente após a injeção de uma amostra de alta 

concentração. 
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Precisão e Exatidão 

A precisão e exatidão foram realizadas a partir da análise de amostras de cabelo 

em três níveis de controle - baixo (CB), médio (CM) e alto (CA), como na Tabela 6: 

 

Tabela 6. Níveis de controles para ensaios de precisão e exatidão. 

Analitos CB ng/mg CM ng/mg CA ng/mg 

Fenobarbital 0,75 4 8 

Pentobarbital 0,75 4 8 

Secobarbital 0,75 4 8 

Cocaína 1,5 9 18 

AEME 1,5 9 18 

Cocaetileno 0,2 9 18 

Benzoilecgonina 0,2 9 18 

 Morfina 0,6 4 8 

Codeína 0,6 4 8 

 

A precisão intra-ensaio foi avaliada através da análise de cinco replicatas em um 

único dia, enquanto que a precisão inter-ensaio foi determinada pela avaliação de cinco 

replicadas por três dias consecutivos. Os resultados de precisão foram expressos como 

coeficiente de variação - CV% e calculados através da análise de variância – ANOVA 

fator único. 

A exatidão foi determinada a partir da quantificação de cinco replicatas de cada 

nível de controle utilizando a curva de calibração previamente realizada. Os resultados 

foram expressos como porcentagem da concentração conhecida, isto é, [(concentração 

média medida - concentração nominal) / concentração nominal ] × 100.  

O critério de aceitação tanto para precisão quanto exatidão foi de 20% para os 

controles baixos e 15% para cada os controles meio e alto. 

 

Integridade de Diluição 

 Este estudo foi realizado somente para a classe dos barbitúricos através da 

análise de amostras adicionadas, em triplicata, nas concentrações de 40 ng/mg and 20 

ng/mg a partir de alíquotas de cabelo de 10 mg e 20 mg, respectivamente. Exatidão e 

precisão permaneceram dentro dos critérios estabelecidos, ou seja, dentro com CV < 

15%. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

7.1 Confirmação de anfetaminas por GC-MS 

 

O método de escolha para confirmação das anfetaminas em cabelo por GC-MS 

foi o desenvolvido por Pantaleão, Paranhos e Yonamine (2012) devido este ter sido 

completamente validado no mesmo laboratório em que o projeto está situado, sendo 

possível aplica-lo as finalidades propostas.  O método também compreende todos os 

analitos de interesse, sendo estes a anfetamina, metanfetamina, MDMA e MDA, e os 

valores de cut-off pré-estabelecidos pela SoHT (COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 

2012).  

Além disso, o método desenvolvido utiliza a digestão alcalina da matriz, 

processo de escolha para compostos estáveis como as anfetaminas (CURTIS; 

GREENBERG, 2008; BOUMBA; ZIAVROU; VOUGIOUKLAKIS, 2006; MUSSHOFF; 

MADEA, 2007; PRAGST; BALIKOVA, 2006) e clean up das amostras através da 

técnica de LPME, a qual apresenta simplicidade, menor manipulação da amostra e de 

volume de solventes orgânicos (PEDERSEN-BJERGAARD; RASMUSSEN, 2005).  

As análises foram realizadas no equipamento GC-MS – Thermo Fisher Scientific, 

de acordo com os parâmetros cromatográficos e do espectrômetro de massas descrito 

na metodologia. A figura 8 apresenta o cromatograma obtido da análise da amostra 

extraída adicionada dos padrões de anfetaminas em estudo na concentração de 5 

ng/mg de cabelo. 
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Figura 8: Cromatograma obtido pela análise de cabelo por LPME adicionado 

dos padrões de anfetaminas na concentração de 5,0 ng/mg. A: Anfetamina-d5 e 

anfetamina (TR: 8,36); B: Metanfetamina (TR: 9,64); C: MDA (TR: 12,43); D: MDMA-d5 

e MDMA (TR: 13,54 e 13,55). Legenda: TR – tempo de retenção.  

 

Para quantificar as amostras tanto reais como artificiais foi realizado curvas de 

calibração contemplando três pontos da curva de linearidade, sendo estes 0,2 ng/mg 

(cut-off), 5,0 ng/mg e 10 ng/mg, em triplicata, aplicando o fator de ponderação de 1/x2 

(valor reportado durante a validação do método). Os resultados encontrados foram 

reportados no item 7.6.   

 

7.2 Confirmação de barbitúricos por GC-MS 

 

Poucos são os métodos desenvolvidos para a detecção de barbitúricos em 

amostras de cabelo, tendo como consequência a inexistência de valores de cut-off pré-

estabelecidos para esta classe de analitos. Diante deste cenário, fez-se necessário o 

desenvolvimento de método de confirmação para barbitúricos em amostras de cabelo 

por GC-MS (ROVERI; PARANHOS; YONAMINE, 2016). 

A literatura aponta métodos como a incubação com água (GAILLARD; PEPIN, 

1997), com bicarbonato de sódio (FRISON et al., 2003) e mais recentemente com a 

mistura de solventes (MONTESANO; JOHANSEN; NIELSEN,  2014) para se realizar a 
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extração de barbitúricos da matriz do cabelo, entretanto a digestão alcalina, como já 

mencionado, é o método de escolha para analitos estáveis a estas condições, como 

demostrado por Saisho, Tanaka e Nakahara (2001), onde a utilização de NaOH 1 mol/L 

produziu maior recuperação de fenobarbital em comparação aos demais agentes de 

extração. 

Por esta razão as amostras sofreram digestão por NaOH 1mol/L e a partir daí 

seguiram para o processo de clean up. A técnica de escolha para se realizar esta etapa 

foi a técnica de LPME, devido não somente as vantagens já mencionas como também 

a sua utilização para a extração de barbitúricos em trabalhos passados, conforme 

descrito por Menck et al. (2012).  

Para a etapa de derivatização, o agente escolhido foi o TMAH, por este ser o 

derivatizante de preferência para esta classe de substâncias devido a sua forte 

interação com os átomos de nitrogênio presentes nas moléculas (SIGMA, 2001). Os 

autores, Saisho, Tanaka e Nakahara (2001) e Menck et al. (2012), também relataram o 

uso de TMAH para os barbitúricos. 

Após definir as etapas de digestão, clean up e derivatização, foi realizado a 

configuração do método no equipamento GC-MS – Thermo Fisher Scientific, de acordo 

com os parâmetros cromatográficos e do espectrômetro de massas descrito na 

metodologia e também a sua validação. A figura 9 apresenta o cromatograma obtido 

da análise da amostra extraída adicionada dos padrões de barbitúricos em estudo na 

concentração de 5 ng/mg de cabelo. 
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Figura 9: Cromatograma obtido pela análise de cabelo por LPME adicionado dos 

padrões de barbitúricos na concentração de 5,0 ng/mg. A: Pentobarbital-d5 e 

pentobarbital (TR: 5,82 e 5,85); B: Secobarbital-d5 e secobarbital (TR: 6,15 e 6,18); C: 

Fenobarbital-d5 e fenobarbital (TR: 7,55 e 7,57). 

 

Os principais parâmetros de validação encontram-se resumidos na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Parâmetros de validação do método desenvolvido para a 

determinação de barbitúricos em amostras de cabelo.  

Analitos 
LOD 

(ng/mg) 

LOQ 

(ng/mg)  

Precisão (CV%) 
Exatidão (%) 

Intra-ensaio  Inter-ensaio 

Fenobarbital 0,10 0,25 

CB 4,6 5,8 102,3 

CM 2,8 3,3 99,6 

CA 4,2 4,0 98,9 

Secobarbital 0,10 0,25 

CB 3,5 4,4 90,4 

CM 2,3 4,2 89,3 

CA 5,0 8,7 86,4 

Pentobarbital 0,10 0,25 

CB 4,6 4,8 93,9 

CM 2,8 3,5 97,2 

CA 2,5 2,4 91,9 

Legenda: LOD: limite de detecção; LOQ: limite de quantificação; CB: controle baixo; 
CM: controle médio; CA: controle alto; CV: coeficiente de variação. 
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Durante a validação, nenhum interferente endógeno ou exógeno foi observado 

no tempo de retenção dos compostos de interesse, sendo o método assim seletivo. 

Não foram encontrados vestígios de carryover. O ensaio de integridade de diluição 

apresentou resultados de exatidão (<5%) e precisão (<7%) dentro dos critérios 

estabelecidos. 

Os LOD e LOQ (0,1 e 0,25 ng/mg, respectivamente) foram considerados 

adequados para o estudo e podem ser comparados com outros métodos reportados 

pela literatura que também aplicaram cromatografia gasosa acoplada a espectrometria 

de massas, variando entre 0,03 - 1,0 ng/mg para LOD (SAISHO; TANAKA; 

NAKAHARA, 2001; FERRARI et al., 2015; GOULLE et al., 1995). Além disso, devido à 

falta de valores de cut- off para esta classe de analitos, o LOQ do método foi 

comparado aos valores encontrados em estudos de relato de caso também se 

mostrando satisfatórios (GAILLARD; PÉPIN, 1997; FRISON et al., 2003; SAISHO; 

TANAKA; NAKAHARA, 2001) 

O método foi linear para todos os analitos, com coeficiente de determinação 

>0,99. O fenômeno de heterocedasticidade foi observado por meio do F-test 

(ALMEIDA; CASTEL-BRANCO; FALCAO, 2002).  O fator de ponderação encontrado foi 

de 1/y (fenobarbital) e 1/x (secobarbital e pentobarbital). As equações e os coeficientes 

de correlação foram: y = 0,0118 + 0,5851x, r2 = 0,9974 (fenobarbital); y = 0,1121 + 

0,4486x, r2 = 0,9902 (secobarbital); y = 0,1332 + 0,6765x, r2 = 0,9939 (pentobarbital); 

onde Y e X representam a relação entre a razão da área do pico (analito/padrão 

interno) e as concentrações correspondentes, respectivamente. 

A precisão e exatidão do método foram avaliadas para todos os analitos de 

acordo com os diferentes níveis de controle (CB, CM e CA). A precisão intra e inter 

ensaio foi inferior a 10% (CV%) nos três níveis avaliados para todos os analitos. Já a 

exatidão variou de 86,4 a 102,3%. Ambos os ensaios se apresentaram dento dos 

critérios de aceitação internacional (CV% < 20%). 

Após a validação completa do método, cinco amostras reais foram analisadas, 

além da amostra artificial. Para isso, foi realizado curvas de calibração contemplando 

três pontos da curva de linearidade, sendo estes 0,25 ng/mg (LOQ), 5,0 ng/mg e 10 

ng/mg, em triplicata, aplicando os fatores de ponderação encontrados durante a 

validação do método. Os resultados encontrados foram reportados no item 7.6. 

O desenvolvimento, validação e aplicação do método proposto foram publicados 

na forma de artigo científico na revista Forensic Science Internacional (Anexo E).  
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7.3 Confirmação de benzodiazepínicos por GC-MS 

 

O método de escolha para confirmação dos benzodiazepínicos em cabelo por 

GC-MS foi o desenvolvido e validado no mesmo laboratório em que o projeto está 

situado, sendo possível aplica-lo as finalidades propostas (PANTALEÃO, 2012).  O 

método também compreende todos os analitos de interesse, sendo estes o diazepam, 

nordiazepam e oxazepam e os valores de cut-off pré-estabelecidos pela SoHT 

(COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012).  

O método de extração empregado, metanol:acetonitrila:NH4OH (10:10:1), foi 

reportado como o de melhor situação extrativa quando comparado com outros métodos 

da literatura, como tampão fosfato pH 5,0; mistura de metanol:NH4OH (10:1); 

metanol:TFA (10:1); metanol:acetonitrila:NH4OH (5:5:1); formiato de amônio em 

metanol e acetato de amônio em metanol (PANTALEÃO, 2012). 

As análises então foram realizadas no equipamento GC-MS – Agilent 

Technologies, de acordo com os parâmetros cromatográficos e do espectrômetro de 

massas descrito na metodologia. A figura 10 apresenta o cromatograma obtido da 

análise da amostra extraída adicionada dos padrões de benzodiazepínicos em estudo 

na concentração de 5 ng/mg de cabelo. 

 

Figura 10: Cromatograma obtido pela análise de cabelo por SPE adicionado dos 

padrões de benzodiazepínicos na concentração de 5,0 ng/mg. A: Diazepam-d5 e 

diazepam (TR: 7,08 e 7,09); B: Nordiazepam (TR: 7,24); C: Oxazepam (TR: 8,29). 
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Desta forma, para quantificar as amostras tanto reais como artificiais foi 

realizado curvas de calibração contemplando três pontos da curva de linearidade, 

sendo estes 0,05 ng/mg (cut-off), 5,0 ng/mg e 10 ng/mg, em triplicata, aplicando o fator 

de ponderação de 1/x2 (valor reportado durante a validação do método). Os resultados 

encontrados foram reportados no item 7.6.   

 

7.4 Confirmação de cocaína e seus produtos de biotransformação por GC-

MS 

O método desenvolvido em parceria com a doutoranda Ana Miguel Pego 

Fonseca para confirmação de cocaína, AEME, cocaetileno e benzoilecgonina em 

cabelo por GC-MS foi baseado no método de Toledo et al. (2003) com adaptações. 

Este compreende incubação das amostras em metanol e clean up pela técnica de 

LPME. 

O processo de incubação das amostras durante um período prolongado – 

overnight – seja por solução aquosa (IMBERT et al., 2014; CORDERO; PATERSON, 

2007; MILLER et al., 2008; AGIUS; NADULSKI, 2012; COGNARD et al., 2005; 

MEROLA et al., 2010; ROMOLO et al., 2003) ou por metanol (PUJOL et al., 2007; 

GAMBELUNGHE et al., 2005; SKENDER et al., 2002; LACHENMEIER; MUSSHOFF; 

MADEA, 2006; ALEKSA et al., 2012; POON et al., 2012; MUSSHOFF et al., 2009) já é 

consolidado pela literatura para a extração de diversos analitos, mas principalmente de 

cocaína e seus produtos de biotransformação. No presente método, metanol foi 

utilizado como solvente de escolha, devido tanto à sua eficiência de extração, quanto 

de evaporação frente as soluções aquosas, contribuindo para a etapa seguinte de 

derivatização. 

O processo de derivatização se faz necessário devido as características físico-

químicas da benzoilecgonina e foi baseado no método proposto por Toledo et al. 

(2003) o qual utiliza como agente derivatizante o butilcloroformato em conjunto com 

acetonitrila e piridina. Nesta reação o butilcloroformato reage com o ácido carboxílico 

da benzoilecgonina para produzir um produto final designado butilbenzoilecgonina, 

sendo a piridina o catalisador da reação (HUSEK, 1991; HALL; PARIKH; BRODBELT, 

1999). 

A derivatização da benzoilecgonina proporciona não somente um aumento 

significativo na sensibilidade no método, mas também neste caso particular, permite a 

extração deste analito pela técnica de interesse no estudo, a LPME. Por se tratar de 
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um composto naturalmente anfótero, a benzoilecgonina é comumente extraída pela 

técnica de SPE, especialmente por cartuchos de fase mista que permitem tanto a sua 

extração quanto da própria cocaína e outros produtos de biotransformação (ALESKA et 

al., 2012; MUSSHOFF et al., 2009; LÓPEZ‐GUARNIDO et al., 2013; GOUVEIA et al., 

2012; BARROSO et al., 2008). 

Embora a técnica de extração por SPE seja amplamente utilizada, técnicas 

miniaturizadas como a LPME e a SPME são a tendência atual, como já mencionado 

(BACIU et al., 2015). A utilização da técnica de SPME para extração de cocaína e seus 

produtos de biotransformação em cabelo já foi reportada com sucesso por alguns 

autores (TOLEDO et al., 2003; POON et al., 2014; MEROLO et al., 2010; BERMEJO et 

al., 2006). Entretanto o baixo custo/benefício e os efeitos de carryover relacionados a 

fibra representam um ponto fraco para a técnica (XIONG et al., 2010), havendo assim 

um apelo para que outras técnicas miniaturizadas sejam exploradas como a LPME. 

Além disso, a técnica de LPME já se mostrou promissora para a análise de 

outros compostos em amostras em cabelo como as anfetaminas (PANTALEÃO et al., 

2012) e os barbitúricos (ROVERI; PARANHOS; YONAMINE, 2016).  

Após definir as etapas de digestão, clean up e derivatização, foi realizado a 

configuração do método no equipamento GC-MS – Agilent Technologies, de acordo 

com os parâmetros cromatográficos e do espectrômetro de massas descrito na 

metodologia e também a sua validação. A figura 11 apresenta o cromatograma obtido 

da análise da amostra extraída adicionada dos padrões de cocaína em estudo na 

concentração de 5 ng/mg de cabelo. 
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Figura 11: Cromatograma obtido pela análise de cabelo por LPME adicionado 

dos padrões cocaína na concentração de 5,0 ng/mg. A: AEME (TR: 6,85); B: Cocaína-

d3 e cocaína (TR: 12,92 e 12,94); C: Cocaetileno-d3 e cocaetileno (TR: 13,40 e 13,41); 

D: Benzoilecgonina-d3 e benzoilecgonina (TR: 14.82 e 14,83). 

 

Os principais parâmetros de validação encontram-se resumidos na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Parâmetros de validação do método desenvolvido para a 

determinação de cocaína e seus produtos de biotransformação em amostras de cabelo.  

Analitos 
LOD 

(ng/mg) 
LOQ 

(ng/mg) 
  

Precisão (CV%) 
Exatidão (%) 

Intra-ensaio  Inter-ensaio 

Cocaína 0,1 0,5 

CB 5,9 7,5 99,6 

CM 1,5 4,2 94,3 

CA 3,4 4,2 97,6 

AEME 0,4 0,5 

CB 6,2 12,9 93,5 

CM 6,9 14,4 96,3 

CA 11,9 12,07 95,6 

Cocaetileno 0,03 0,05 

CB 2,7 2,6 94,3 

CM 3,3 3,9 94,4 

CA 4,0 5,0 99,1 

Benzoilecgonina 0,05 0,05 

CB 2,2 2,1 84,5 

CM 2,1 2,8 97,6 

CA 4,1 4,8 97,5 

Legenda: LOD: limite de detecção; LOQ: limite de quantificação; CB: controle baixo; 

CM: controle médio; CA: controle alto; CV: coeficiente de variação. 
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Os LOD e LOQ foram considerados adequados para o estudo uma vez que 

contemplam os valores de cut-off preconizados pela SoHT (COOPER; KRONSTRAND; 

KINTZ, 2012). Os valores de LOD obtidos neste método foram de 0,1; 0,4; 0,03 e 0,05 

ng/mg enquanto que os valores de LOQ alcançados foram de 0,5; 0,5; 0,05 e 0,05 

ng/mg para cocaína; AEME; cocaetileno e benzoilecgonina, respectivamente. Para 

AEME não existem valores de cut-off pré-estabelecidos, entretanto considerando o 

padrão de uso de crack, acredita-se que estes valores são adequados. 

A precisão e exatidão do método foram avaliadas para todos os analitos de 

acordo com os diferentes níveis de controle. A precisão intra-ensaio variou entre uma 

faixa de 1,5 a 11,9% e a inter-ensaio entre 2,1 a 14,4% nos três níveis avaliados para 

todos os analitos. Os maiores valores encontrados foram atribuídos ao AEME devido 

provavelmente a falta de padrão interno deuterado próprio (sendo utilizado o 

cocaetileno-d3). Para a exatidão os resultados variaram de 84,5 (CB – 

benzoilecgonina) a 99,6% (CB – cocaína). Ambos os ensaios se apresentaram dento 

dos critérios de aceitação internacional de validação (SWGTOX, 2013; UNODC, 2009). 

A faixa de linearidade compreendeu o LOQ do método até 20 ng/mg para 

cocaína e AEME. Para cocaetileno e benzoilecgonina foram utilizadas duas faixas de 

linearidade devido a distante ordem de grandeza entre os pontos, sendo a primeira do 

LOQ até 1 ng/mg e a outra do LOQ até 20 ng/mg. O método se mostrou linear para 

todos os analitos, com coeficiente de determinação (r2) >0,99. O fenômeno de 

heterocedasticidade foi observado por meio do F-test. As faixas de concentração, as 

equações, os fatores de ponderação, e os coeficientes de determinação são 

apresentados na tabela 9. Os valores de Y e X representam a relação entre a razão da 

área do pico (analito/padrão interno) e as concentrações correspondentes, 

respectivamente. 
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Tabela 9: Resultados referentes aos ensaios de linearidade do método proposto. 

Analitos 
Faixa de 

concentração 
Equação  

Fator de 
Ponderação 

r2 

Cocaína LOQ até 20 ng/mg y= 0,5505x - 0,0052 1/x 0,999 

AEME LOQ até 20 ng/mg y= 0,5765x + 0,009 Homocedastico 0,995 

Cocaetileno 
LOQ até 1,0 ng/mg y= 0,5804x + 0,015 Homocedastico 0,999 

LOQ até 20 ng/mg y= 0,5281x + 0,0049 1/y2 0,998 

Benzoilecgonina 
LOQ até 1,0 ng/mg y= 0,5758x + 0,021 Homocedastico 0,997 

LOQ até 20 ng/mg y= 0,4901x + 0,0283 1/x 0,991 

Legenda: LOQ: limite de quantificação; r2: coeficiente de determinação. 

 

Após a validação completa do método, onze amostras reais foram analisadas, 

além da amostra artificial. Para isso, foi realizado curvas de calibração contemplando 

três pontos da curva de linearidade, sendo estes o LOQ, 0,4 ng/mg e 1,0 ng/mg (para 

cocaetileno e benzoilecgonina) e LOQ, 10 ng/mg e 20 ng/mg (para todos os analitos) 

em triplicata, aplicando os fatores de ponderação encontrados durante a validação do 

método. Os resultados encontrados foram reportados no item 7.6.  

O desenvolvimento, validação e aplicação do método proposto foram 

submetidos e aceitos para publicação na revista Forensic Science Internacional. 

 

7.5 Confirmação de opiáceos por GC-MS 

 

O método de escolha para se realizar a confirmação de opiáceos foi baseado 

nos métodos propostos por Miller, Wylie e Oliver (2008), Romolo et al. (2003), e Imbert 

et al. (2014), que consistem em incubação das amostras com solução tampão fosfato 

pH 5,0 0,1mol/L e clean up dos extratos pela técnica de SPE. 

Outros diferentes métodos de incubação já foram reportados pela literatura para 

a extração dos analitos de interesse, sendo os mais comuns a incubação por metanol 

(SKENDER et al., 2002; PUJOL et al., 2007; SALOMONE et al., 2012) ou por solução 

de ácida - HCl (MONTAGNA et al., 2002; CORDEIRO; PATERSON, 2007; 

TSANACLIS; WICKS, 2008). Entretanto os métodos apresentados possuem algumas 
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desvantagens como a baixa recuperação dos analitos e extratos mais sujos, no caso 

do uso metanol e degradação de substâncias como a heroína, na incubação por HCl 

(ROMOLO et al., 2003). Desta forma, o uso de tampão fosfato pH 5,0 para a extração 

dos analitos tornou-se o método de escolha frente aos resultados como, boa 

estabilidade e recuperação dos analitos e promoção de extratos mais limpos, 

reportados por Miller, Wylie e Oliver (2008), Maublanc et al. (2014), Romolo et al. 

(2003) e Imbert et al. (2014). 

Já a técnica de escolha para se realizar a etapa de clean up das amostras foi a 

de SPE. Além dos autores Miller, Wylie e Oliver (2008), Romolo et al. (2003) e Imbert et 

al. (2014) relatarem o sucesso no emprego desta técnica em suas análises, esta por 

sua vez também foi a de escolha por se tratar de uma técnica simples, robusta e de 

preferência para substâncias com caráter anfótero, como os analitos em questão.  

Para finalizar, a etapa de derivatização foi definida com o uso do agente 

derivatizante BSTFA: 1%TCMS, devido a sua grande versatilidade, pois é capaz de 

promover a reação de uma gama de compostos orgânicos polares, através da 

substituição de átomos de hidrogênio ativos (-HO e –HN) com seu grupo trimetilsilil 

(SIGMA, 2011).  

Após definir as etapas de digestão, clean up e derivatização, foi realizado a 

configuração do método no equipamento GC-MS – Agilent Technologies, de acordo 

com os parâmetros cromatográficos e do espectrômetro de massas descrito na 

metodologia e também a sua validação. A figura 12 apresenta o cromatograma obtido 

da análise da amostra adicionada dos padrões de opiáceos em estudo na 

concentração de 5 ng/mg de cabelo. 
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Figura 12: Cromatograma obtido pela análise de cabelo por SPE adicionado dos 

padrões de opiáceos na concentração de 5,0 ng/mg. A: Codeína-d3 e codeína (TR:7,79 

e 7,8); B: Morfina-d3 e morfina (TR: 8,24 e 8,25).  

 

Os principais parâmetros do método validado encontram-se resumidos na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10. Parâmetros de validação do método desenvolvido para a 

determinação de opiáceos em amostras de cabelo.  

Analitos 

LOD  LOQ    
Precisão 

(CV%) 
Exatidão 

(%) (ng/mg) (ng/mg) 
  

Codeína 0,1 0,2 

CB 2,6 83,5 

CM 3,1 87,7 

CA 11,5 89,2 

Morfina 0,1 0,2 

CB 2,9 87,3 

CM 5,77 89,6 

CA 9,9 90,7 

Legenda: LOD: limite de detecção; LOQ: limite de quantificação; CB: controle baixo; 

CM: controle médio; CA: controle alto; CV: coeficiente de variação. 

 

Os LOD e LOQ (0,1 e 0,2 ng/mg, respectivamente) foram considerados 

adequados para o estudo uma vez que contemplam valor de cut-off preconizado pela 

SoHT, de 0,2 ng/mg de cabelo (COOPER; KRONSTRAND; KINTZ, 2012). 
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A precisão e exatidão do método foram avaliadas para todos os analitos de 

acordo com os diferentes níveis de controle (CB, CM e CA). A precisão intra ensaio 

variou entre uma faixa de 2,6 a 11,5% (CV%) nos três níveis avaliados para todos os 

analitos. Já a exatidão variou de 86,4 a 102,3%. Ambos os ensaios se apresentaram 

dento dos critérios de aceitação internacional de validação (SWGTOX, 2013; UNODC, 

2009). 

A faixa de linearidade compreendeu o LOQ do método até 10 ng/mg. O método 

foi linear para todos os analitos, com coeficiente de determinação >0,99. O fenômeno 

de heterocedasticidade foi observado por meio do F-test. O fator de ponderação 

encontrado foi de 1/y2 tanto para codeína quanto para morfina. As equações e os 

coeficientes de determinação foram: y = 0,4167x + 0,0259, r2 = 0,9953 (codeína); y = 

0,4486x + 0,0186, r2 = 0,9927 (morfina); onde Y e X representam a relação entre a 

razão da área do pico (analito/padrão interno) e as concentrações correspondentes, 

respectivamente. 

O método se apresentou também seletivo pois nenhum interferente endógeno ou 

exógeno foi observado no tempo de retenção dos compostos de interesse. Não foram 

encontrados vestígios de carryover nas amostras “branco” injetadas após uma amostra 

de alta concentração (10 ng/mg). 

Após a validação completa do método, quatro amostras reais foram analisadas, 

além da amostra artificial. Para isso, foi realizado curvas de calibração contemplando 

três pontos da curva de linearidade, sendo estes 0,2 ng/mg (cut-off), 5,0 ng/mg e 10 

ng/mg, em triplicata, aplicando o fator de ponderação de 1/y2. Os resultados 

encontrados foram reportados no item 7.6.  

Os resultados da validação e aplicação do método proposto foram apresentados 

no XII TIAFT LATINOAMERICANO – Costa Rica 2016, na modalidade “apresentação 

oral”, onde concorreu ao prêmio jovem cientista. 

 

7.6 Resultado das análises confirmatórias em amostras reais  

 

As amostras de cabelo dos voluntários que relataram o uso das substâncias 

psicoativas de interesse foram submetidas aos métodos desenvolvidos e validados. Os 

resultados das análises encontram-se na tabela 11. 
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Tabela 11: Resultados da análise das amostras de cabelo de voluntários que 

relataram consumo das substâncias de interesse. 

Amostras Resultado (ng/mg) 

ANF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 NEGATIVO 

BARB 1  POSITIVO - 9,5 ng/mg (FENO) 

BARB 2 NEGATIVO 

BARB 3 POSITIVO - 15,1 ng/mg (FENO) 

BARB 4 POSITIVO - 16,3 ng/mg (FENO) 

BENZ 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 NEGATIVO 

COC 1, 2, 3 e 4 NEGATIVO 

COC5 
POSITIVO -  1,6 ng/mg (AEME); 4,7 ng/mg 

(COC);  0,6 ng/mg (BZE) 

COC6 
POSITIVO - 4,9 ng/mg (AEME); > 20 ng/mg 

(COC); 7,7 ng/mg (BZE) 

COC7 
POSITIVO - 0,2 ng/mg (AEME); > 20 ng/mg 
(COC): > 20 ng/mg (BZE); 3,9 ng/mg (CE) 

COC8 
POSITIVO - 0,2 ng/mg (AEME); 9,1 ng/mg 
(COC):  0,9 ng/mg (BZE); 0,2 ng/mg (CE) 

COC9 
POSITIVO -  0,5 ng/mg (AEME); 15,2 ng/mg 

(COC); 1,6 ng/mg (BZE); 0,1 ng/mg (CE) 

COC10 POSITIVO - 0,7 ng/mg (COC); 0,1 ng/mg (BZE) 

COC11 
POSITIVO - 1,4 ng/mg (COC) ; 0,4 ng/mg (BZE); 

0,9 ng/mg (CE)    

OPI 1, 2 e 3 NEGATIVO 

OPI 4 POSITIVO - 0,41 ng/mg (COD). 

Legenda: ANF - amostras possivelmente positivas para a classe das anfetaminas; 
BARB - amostras possivelmente positivas para a classe dos barbitúricos; FENO - 
fenobarbital; BENZ - amostras possivelmente positivas para a classe dos 
benzodiazepínicos; COC - amostras possivelmente positivas para cocaína; COC – 
cocaína; CE – cocaetileno; OPI - amostras possivelmente positivas para os opiáceos; 
COD – codeína. 
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Pelos dados apresentados pode-se notar que o grande número de amostras 

positivas foi para os voluntários que relataram o uso de cocaína. Este achado faz total 

sentido visto que o número de usuários para esta classe de substâncias cresceu no 

Brasil nos últimos anos (INPAD, 2014). Além disso, as amostras coletadas foram 

provenientes do Centro de Tratamento de Dependência Química – Vila Serena, onde a 

quase totalidade dos pacientes está sob internação em decorrência da dependência de 

cocaína e álcool. Este fato também favoreceu para que houvesse um número 

baixíssimo ou quase nenhum de amostras positivas para as outras classes de 

substâncias, prejudicando a aplicação do trabalho. 

Resultados positivos também foram encontrados para fenobarbital. As amostras 

coletadas foram provenientes de pacientes que faziam uso crônico desse medicamento 

devido ao tratamento contra epilepsia.  

Apesar disso outras amostras foram coletadas para as demais classes de 

drogas, entretanto outros problemas foram encontrados. O primeiro deles foi a coleta, 

que embora não seja invasiva quando comparada com as mais tradicionais, como 

sangue e urina, afeta a estética dos voluntários. Este problema foi enfrentado tanto 

para a coleta em homens quanto para mulheres.  

Nos homens, o fator comprimento da matriz foi determinante pois para se atingir 

o volume necessário de amostra era preciso cortar uma quantidade que realmente 

afetasse a estética capilar. Já para as mulheres, mesmo apresentando cabelo mais 

comprido, não permitiam a coleta de volumes muito grandes, prejudicando a coleta 

como um todo. 

Visto que o trabalho proposto fez ensaios tanto de triagem como de confirmação, 

para uma mesma amostra, o volume de aproximadamente 100 mg de cabelo foi 

necessário para se atingir o objetivo proposto, o que limitou tanto o número de 

amostras quanto os resultados obtidos. Embora a literatura reporte o uso de alíquotas 

menores para diversos trabalhos no desenvolvimento dos métodos confirmatórios, 

estes utilizaram de equipamentos de maior sensibilidade, como LC-MSMS, 

conseguindo assim atingir os baixos valores de cut-off requeridos para essa matriz 

(FAVRETTO et al., 2011; MONTESANO; JOHANSEN; NIELSEN, 2014; FERNANDEZ 

et al., 2014). O mesmo feito não foi possível para os métodos desenvolvidos neste 

trabalho, havendo assim a necessidade de alíquotas de 50 mg para se realizar os 

ensaios confirmatórios. Essa quantidade de amostra também foi observada em outros 
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trabalhos que utilizam GC-MS (MUSSHOFF et al., 2009; PANTALEÃO et al., 2012; 

MIGUEL-FRAMIL et al., 2013; LOPEZ-GUARNIDO et al., 2013; ROMANO et al., 2014). 

Além da questão da quantidade de amostra, quase todas as mulheres 

voluntárias apresentaram algum tipo de tratamento cosmético que como já relatado faz 

com que as concentrações incorporadas de xenobióticos diminuam potencialmente, 

favorecendo a resultados falso- negativos. 

Todas essas dificuldades também foram apresentadas pelos voluntários que 

reportaram o uso tanto de cocaína quanto de fenobarbital; entretanto o padrão de uso 

destas substâncias foi o fator determinante para a diferença no número de resultados 

positivos quando comparado com as demais.  

O uso crônico reportado por estes voluntários favoreceu a detecção das 

substâncias de interesse uma vez que concentrações mais altas são incorporadas a 

esta matriz quando comparado aos voluntários que relataram uso esporádico das 

demais drogas. Além disso, a segmentação da matriz se torna mais fácil e abrangente 

em usuários crônicos uma vez que qualquer segmento apresentará um resultado 

positivo. Infelizmente os voluntários que reportaram o uso de anfetaminas (no caso, 

MDMA), benzodiazepínicos e opiáceos fizeram o uso dessas substâncias de maneira 

esporádica, o que dificultou também a segmentação da matriz e o volume coletado. 

Somente uma amostra de uso não crônico apresentou resultado positivo, sendo este 

para codeína, com concentração de 0,41 ng/mg. 

Já para as amostras que apresentaram resultado positivo para cocaína não só 

foram observados se as concentrações encontradas estavam acima dos valores de cut-

off como também se havia a presença de algum produto de biotransformação na 

amostra, como benzoilecgonina e cocaetileno. Além disso, a água de lavagem dessas 

amostras também foi analisada não apresentando qualquer indício de contaminação. 

Todo esse cuidado se deve ao grande problema de contaminação externa relacionado 

a drogas que podem ser fumadas, sendo a cocaína (crack) uma das classes que mais 

apresentam essa problemática. 

De fato, todas as amostras reportadas como positivas tiveram sua água de 

lavagem analisada e nenhuma delas apresentou resultado considerado crítico. Para as 

amostras positivas para fenobarbital, além da água de lavagem, foram consideradas 

positivas aquelas que apresentassem concentração superior ao LOQ do método, uma 

vez que não existem valores de cut-off para esta classe de substâncias. 
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7.7 Resultado das análises toxicológicas em cabelo em amostras artificiais 

 

As amostras que foram produzidas artificialmente no laboratório também foram 

submetidas aos métodos desenvolvidos e validados. Os resultados das análises 

encontram-se na tabela 12 

 

Tabela 12 Resultados obtidos pela análise de cabelo artificial adicionado de 

padrões analíticos de interesse. 

Amostras artificiais Concentração ng/mg 

Anfetamina 0,7 

Metanfetamina  0,8 

MDMA  0,4 

Fenobarbital  0,6 

Diazepam  0,1 

Cocaína  0,8 

Morfina  0,8 
 

 O objetivo do preparo das amostras sempre foi obter concentrações de 

incorporação o mais próximo possível dos valores de cut-off pré-estabelecidos. As 

substâncias escolhidas para incorporação são apenas representativas, sendo seus 

dados extrapolados para as demais substâncias da sua classe devido as suas 

semelhanças físico-químicas. 

A capacidade do DMSO em penetrar na matriz do cabelo e incorporar essas 

substâncias foi comprovada e embora não se possa relacionar a incorporação artificial 

com a natural as amostras produzidas proporcionaram resultados satisfatórios 

semelhantes aos resultados de uma amostra real. 

A produção das amostras foi baseada em ensaios de tentativa e erro. Desta 

forma 3 concentrações diferentes foram inicialmente testadas para cada analito em 100 

mg de cabelo, sendo elas 1,5 µg, 3 µg e 6 µg.  Estas concentrações iniciais foram 

baseadas nas concentrações adicionadas e incorporadas reportadas pelo trabalho da 

NIST (WELCH; SNIEGOSKI; TAI, 2003). 

A partir dos resultados obtidos nas primeiras análises é que foram estabelecidas 

quais concentrações seriam adicionadas para produzir uma grande quantidade de 

cabelo, que no caso foi de 1 grama de cabelo para cada analito. As quantidades 

adicionadas foram reportadas na tabela 5 no item 6.1 Preparo de cabelo artificial. 
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As alíquotas de anfetamina e MDMA apresentaram resultados satisfatórios na 

produção de 1g de cabelo, com concentrações de 0,7 ng/mg e 0,4 ng/mg 

respectivamente. Já a metanfetamina apresentou concentração de 1,2 ng/mg, sendo 

necessário incubar a alíquota por 3 horas à 50°C em metanol para então se obter a 

concentração de 0,8 ng/mg (mais próxima do cut-off). 

Já a incorporação de fenobarbital foi um pouco mais crítica. Após os testes 

iniciais, ficou estabelecido que a adição de 15 µg seria satisfatória para a incorporação 

desejada. Entretanto nem 15 µg e nem 60 µg foram capazes de incorporar a matriz, 

sendo necessário a adição de 100 µg para se alcançar a concentração de 0,6 ng/mg. 

Os únicos motivos para essa mudança nas taxas de incorporação seriam o excesso de 

lavagem com metanol, o que poderia ter retirado o fenobarbital da matriz e a diferença 

de superfície de contato, devido a maior quantidade de cabelo adicionada. 

Situação análoga ocorreu com a incorporação de morfina. A adição de 15 µg 

também não foi suficiente para incorporar o analito a matriz, contrariando os resultados 

de incorporação encontrados previamente. Neste caso, foi adicionado no novo 

experimento 120 µg de morfina, apresentando assim uma concentração 5,4 ng/mg. 

Com concentração muito acima do desejado a alíquota foi incubada pelo período de 9 

horas à 50°C com metanol e sua concentração final foi para 0,8 ng/mg. As razões para 

a diferença de incorporação também podem ser os mesmos encontrados para 

fenobarbital. 

A amostra artificial utilizada para diazepam foi produzida previamente no 

laboratório pela aluna então de mestrado Lorena Pantaleão. A amostra foi então 

quantificada apresentando uma concentração de 41,5 ng/mg. Após diversos períodos 

de incubação, na tentativa de se diminuir esta concentração, o valor mais baixo 

alcançado foi de 2,6 ng/mg. Para se contornar o problema foi adicionado a cada 

alíquota de 2 mg de cabelo artificial 23 mg de cabelo referência negativa, 

proporcionando uma concentração final de 0,11 ng/mg. 

E por fim a incorporação de cocaína, assim como a de anfetamina e MDMA, 

apresentou resultados satisfatórios na produção de 1 g de cabelo, com concentrações 

de 0,8 ng/mg, não havendo a necessidade de ajustes na concentração. 
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                                   PARTE 2 – ENSAIOS IMUNOLÓGICOS 
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8 MÉTODOS  

  

 

8.1 Triagem por imunoensaio 

 

Todas as amostras utilizadas nesta etapa foram coletadas, armazenadas, 

descontaminadas e analisadas por ensaios confirmatórios, conforme descrito no item 6 

deste trabalho. 

Após este processo inicial, alíquotas de 25 mg de cabelo foram separadas e 

avaliadas pelo método de imunoensaio. As análises foram realizadas para 4 grupos de 

amostras, sendo eles (1) amostras “branco” (referência negativa); (2) amostras 

adicionadas (sempre nos valores de cut-off para cada classe de substâncias); (3) 

amostras artificiais; e (4) amostras positivas – reais. 

Antes de serem aplicadas ao imunoensaio as amostras passaram por diferentes 

métodos de digestão/extração com a intenção de se avaliar qual deles seria o mais 

adequado para a aplicação do kit. Os métodos avaliados estão apresentados na tabela 

13.  

 
Tabela 13: Métodos de extração/digestão avaliados pelo método de 

imunoensaio. 

REFERÊNCIA 
CLASSE DE 

SUBSTÂNCIAS 
EXTRAÇÃO DA MATRIZ 

PANTALEÃO; PARANHOS; 
YONAMINE, 2012. 

Anfetamina, 
metanfetamina e 

MDMA 

Digestão com NaOH 1mol/L (1mL) por 15 
min à 70°C seguida de técnica de 

extração LPME. 

LENDOIRO et al., 2012 
Cocaína, morfina, 

diazepam e 
anfetaminas 

Incubação com Acetonitrila (1mL) por 12 
horas à 50°C 

COOPER et al., 2005; 
SALOMONE et al., 2012; 
DI CORCIA et al., 2012. 

Cocaína, morfina, 
diazepam e 
anfetaminas 

Incubação com Metanol (1mL) por 18 
horas à 50 °C. 

 

Após se realizar o método de extração, todas as amostras foram transferidas 

para vials e concentradas em fluxo de N2.  Para se aplicar os extratos obtidos ao 

imunoensaio estes foram ressuspendidas com 65 uL de diluente de amostra RANDOX, 

inseridas no Biochip e analisadas através do equipamento Evidence Investigator. A 

figura 13 representa em detalhes este processo.  
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Figura 13: Representação esquemática do procedimento de análise para o Kit DOA I 

WB Plus (Fonte: adaptado de RANDOX, 2009). 

 

 Antes de se realizar qualquer análise foram construídas curvas de calibração 

para todos os analitos. O kit DOA I WB P possui 9 calibradores, sendo estes 

ressuspendidos e processados como descrito na figura 27. As curvas obtidas são do 

tipo regressão não-linear, sendo o critério de aceite - curve fit (r) > 0,98. 

 

8.2 Avaliação dos dados 

 

8.2.1 Análise Estatística  

 

O imunoensaio deve apresentar a capacidade de diferenciar as amostras 

positivas das negativas e mais que isso, não permitir que reações cruzadas, tanto com 

outras substâncias como com a matriz, gere falsos resultados.  

Sendo assim, foi aplicado aos dados obtidos, através do programa GraphPad – 

Prism 6, o teste de Tukey de comparação múltipla (Tukey’s multiple comparisons test) 

para a construção dos gráficos, com nível de significância de p<0,05. 
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8.2.2 Validação do método 

 

A validação do método foi baseada em parâmetros já descritos por outros 

autores (GRÖNHOLM; LILLSUNDE, 2001; FERRARA et al., 1998; BAUMGARTNER et 

al., 2012; HAN et al., 2006;; PUJOL et al., 2007; COULTER et al., 2010) sendo eles: 

 

 Sensibilidade (S): capacidade do teste em identificar amostras positivas.  

NegativosFalsosPositivossVerdadeiro

PositivossVerdadeiro
S


  

 

 Especificidade (E): capacidade do teste em identificar amostras negativas.   

PositivosFalsosNegativossVerdadeiro

NegativossVerdadeiro
E


  

 

 Exatidão (EX): É a proporção de acertos, ou seja, o total de amostras 

verdadeiramente positivas e verdadeiramente negativas, em relação às 

amostras estudadas. 

       
AmostrasdeTotal

NegativossVerdadeiroPositivossVerdadeiro
EX


  

 

 Valor preditivo positivo (VPP): É a proporção entre amostras verdadeiramente 

positivas em relação a amostras positivas diagnosticadas pelo ensaio. 

PositivosFalsosPositivossVerdadeiro

PositivossVerdadeiro
VPP


  

 

 Valor preditivo negativo (VPN): É a proporção entre amostras 

verdadeiramente negativas em relação a amostras negativas diagnosticadas 

pelo ensaio. 

NegativosFalsosNegativossVerdadeiro

NegativossVerdadeiro
VNP


  

 

Além do que já foi descrito, os ensaios também foram avaliados segundo alguns 

parâmetros estabelecidos por guias internacionais SWGTOX e UNODC como LOD, 

reatividade cruzada e precisão. 
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9 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

9.1 Avaliação preliminar 

 

O grande volume de amostras provenientes de programas de prevenção, como 

em locais de trabalho, e agora no Brasil, para emissão de carteira de habilitação fazem 

dos testes de imunoensaio uma ferramenta fortemente requerida na rotina laboratorial. 

Assim como no trabalho proposto, outros grupos de pesquisa sentiram a 

necessidade de se aplicar estes ensaios em sua rotina e também propuseram a 

adaptação de kits de imunoensaio originalmente desenvolvidos para outras matrizes 

para serem aplicados em cabelo. Tanto Pujol et al., (2007) quanto Lachenmeier, 

Musshoff e Madea, (2006) adaptaram testes do tipo ELISA, inicialmente para fluido 

oral, para estes serem aplicados em cabelo. Assim como o sangue, o fluido oral 

apresenta a presença dos analitos inalterados para sua detecção, facilitando a 

adaptação dos kits. 

O equipamento Evidence Investigator™, juntamente com o painel DOA I WB P 

apresentam a capacidade de detectar semi-quantitativamente as substâncias 

anfetamina, metanfetamina, MDMA, barbitúricos, benzodiazepínicos, canabinoides, 

cocaína e opiáceos, demostrada pela tabela 14, a qual também apresenta a 

reatividade cruzada para cada classe de substâncias analisadas, assim como seus 

valores de LOD fornecidos pelo kit. 
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Tabela 14. Características do painel de escolha - DOA I WB P. 

Analitos Reatividade Cruzada Limite de Detecção  Cut-off      

ANFETAMINA 
Anfetamina 100% 

5,68 ng/mL ou 0,085 ng 5 ng 
MDA (426%) 

    

METANFETAMINA Metanfetamina (100%) 28,30 ng/mL ou 0,42 ng 5 ng 

    

MDMA MDMA (100%) 7,03 ng/mL ou 0,105 ng 6,25 ng 

    

BARBITÚRICOS 

Fenobarbital (100%) 

6,64 ng/mL ou 0,097ng 12,5 ng Secobarbital (371%) 

Pentobarbital (151%) 

    

BENZODIAZEPÍNICOS 

Diazepam (256%) 

1,22 ng/mL ou 0,018 ng 1,25 ng Nordiazepam (317%) 

Oxazepam (100%) 

    

CANABINOIDES 
THC (1%) 

7,59 ng/mL ou 0,114 ng 2 ng 
THCCOOH (100%) 

    

COCAÍNA 
Cocaína (84,8%) 

0,61 ng/mL ou 0,009 ng 12,5 ng  
Benzoilecgonina (100%) 

    

OPIÁCEOS 
Morfina (100%) 

1,8 ng/mL ou 0,027 ng/mL  5 ng 

Codeína (106%) 

Legenda: MDA - 3,4-metilenodioxianfetamina; MDMA - 3,4-metilenodioxianfetamina; 
THC - Δ9-tetraidrocanabinol; THCCOOH - ácido 11-nor-Δ9-tetraidrocanabinol 
carboxílico (Fonte: adaptado de RANDOX, 2009). 

 

A partir dos dados de reatividade cruzada foi possível avaliar quais analitos 

poderiam ser estudados, ou seja, quais poderiam ser detectados pelo painel de escolha 

e também se estes analitos correspondem às formas encontradas na matriz biológica 

cabelo. Todos os analitos apresentados se encontram de acordo, com exceção da 

classe de canabinoides a qual possui 100% de reatividade cruzada para o produto de 

biotransformação THCCOOH e apenas 1% para THC. Esta capacidade baixíssima de 

se detectar THC impossibilita o uso do kit para as análises em cabelo, pois como já 

mencionado, o produto inalterado é o que se encontra em maior quantidade na matriz 



74 

 

capilar, sendo este ponto ainda mais crítico para THCCOOC uma vez que substâncias 

mais polares e de caráter ácido apresentem taxas ainda menores de incorporação 

quando comparada com outras drogas.  

Em relação aos limites de detecção do método, fez se necessário a conversão 

da unidade de medida, devido o kit ser originalmente desenvolvido para sangue e 

expressar os resultados em ng/mL. Desta forma, foi calculado a partir dos dados 

fornecidos pelo kit o quanto em massa o analisador conseguiria detectar. Os valores 

encontrados estão apresentados na tabela 14 em nanogramas. 

Os valores de cut-off para triagem também foram convertidos em unidade de 

massa para que fosse possível se comparar com os valores do limite de detecção. 

Levando em consideração amostras de 25 mg de cabelo, todos os valores de cut-off 

estão acima dos LOD apresentados, com exceção mais uma vez do THCCOOH que 

apresenta valor de cut-off de 0,0002 ng/mg ou, para nível de comparação, 0,005 ng 

(SPIEHLER, 1999). 

Pelo fato da classe dos barbitúricos não apresentar valor de cut-off pré-

estabelecido pela SoHT ou outro órgão internacional, foi assumido para este trabalho 

como cut-off de triagem o valor do LOQ do método confirmatório desenvolvido para 

barbitúricos, sendo este de 0,25 ng/mg e detectável pelo kit. 

Esta capacidade de detectar as substâncias psicoativas de interesse, alguns de 

seus produtos de biotransformação e os valores de cut-off já pré-estabelecidos foi 

verificada também na prática. Como já dito o painel DOA WB P I foi desenvolvido 

inicialmente para amostras de sangue total, e foi desta forma que os primeiros ensaios 

foram conduzidos. A ideia foi avaliar se os compostos e as quantidades mencionadas 

na bula do kit eram realmente detectáveis, independentemente, num primeiro 

momento, da matriz ser ou não cabelo. Amostras de sangue foram então adicionadas 

dos padrões analíticos de interesse nos valores de cut-off para ensaios de triagem para 

cabelo.  Os resultados são apresentados na tabela 15. 
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Tabela 15: Resultados obtidos por imunoensaio de amostras de sangue total 

adicionadas dos padrões analíticos de interesse nos valores de cut-off para triagem. 

Amostras 
Adicionadas 

Resultados – em sinal 

ANF META MDMA BARB BENZ COC OPI THC 

Branco 13 33 16 13 1 8 7 7 

                  

Anfetamina 175 13 9 3 1 6 2 5 

Metanfetamina 15 107 23 16 1 23 15 7 

MDMA 10 57 228 8 1 9 7 5 

         
Fenobarbital 16 15 18 226 1 7 6 7 

Pentobarbital 18 18 20 310 1 11 15 8 

         Diazepam 18 39 14 11 64 8 10 7 

Oxazepam 16 33 13 9 115 8 11 7 

 
        

Cocaína 40 52 44 18 2 216 22 6 

Benzoilecgonina 11 18 14 5 1 216 7 6 

 
        

Morfina 6 12 13 4 1 7 304 5 

Codeína 14 26 19 6 1 7 597 8 

 
        

THC 3 28 4 4 1 4 1 12 

Legenda: ANF – ensaio para anfetamina; META – ensaio para metanfetamina; MDMA 
– ensaio para MDMA; BARB – ensaio para barbitúricos; COC – ensaio para cocaína; 
OPI – ensaio para opiáceos; THC – ensaio para Δ9-tetraidrocanabinol. 
 

Na tabela 15, foi sinalizado de cor cinza os resultados da amostra “branco”, para 

todos os ensaios, assim como os resultados de cada amostra adicionada, para seu 

respectivo ensaio. Pode-se observar assim que as substâncias de interesse são 

detectadas e diferenciadas de amostras “branco” pelo imunoensaio em questão. Além 

disso, nenhum tipo de reatividade cruzada indesejada foi verificado frente aos demais 

resultados. A incapacidade de se detectar THC também foi observada. 

Desta forma, pôde-se dizer que o kit preencheu alguns dos requisitos básicos 

para métodos de imunoensaio para triagem de amostras de cabelo como a detecção 

tanto das substâncias de interesse e seus produtos de biotransformação quanto dos 

valores de cut-off pré-estabelecidos (SPIEHLER, 2000; COOPER; KRONSTRAND; 

KINTZ, 2012).   
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9.2 Avaliação dos métodos de extração e os efeitos matriz 

 

A partir de então iniciou-se as análises de triagem em amostras de cabelo. Em 

um primeiro instante foi proposto que a avaliação dos métodos de extração e sua 

aplicação no RANDOX ocorresse de grupo a grupo de substâncias, de acordo com as 

características físico-químicas de cada classe de compostos.  

Sendo assim, os primeiros ensaios foram realizados começando pela classe das 

anfetaminas, segundo método já descrito na tabela 13 por Pantaleão, Paranhos e 

Yonamine (2012) o qual compreende digestão alcalina e clean up das amostras por 

LPME. As amostras, em triplicata, foram adicionadas dos analitos de interesse 

separadamente nas concentrações de cut-off. A tabela 16 apresenta a média dos 

resultados preliminares encontrados. 

 

Tabela 16: Média dos resultados, em triplicata, do imunoensaio para detecção 

de anfetaminas em amostras de cabelo adicionadas na concentração de cut-off. 

Amostras 
Adicionadas 

Média de resultados – em sinal 

AMPH META MDMA 

Branco 118 128 32 

Anfetamina 298 152 28 

Metanfetamina 126 391 35 

MDMA 150 298 271 

 

Através dos primeiros resultados, pôde ser observado que as amostras 

denominadas “branco” (amostra referência negativa) apresentaram resposta aos testes 

realizados, o que sugere um efeito matriz derivado do método de digestão utilizado 

(NaOH). Entretanto vale ressaltar que mesmo com o efeito matriz foi possível se 

diferenciar as amostras “branco” das amostras supostamente positivas de maneira 

significativa. 

A quantidade de cabelo utilizada para se aplicar no imunoensaio, foi inicialmente 

baseada no LOD do método, assim quanto mais cabelo, mais analito e mais fácil seria 

a diferenciação entre as amostras. Entretanto, ao se observar o efeito desta matriz 

sobre os resultados, outras quantidades de cabelo foram avaliadas. Desta forma, foram 

realizadas, em triplicata, análises de amostras “zero” (sem cabelo), amostras de 10 mg 
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e amostras de 25 mg. O mesmo procedimento para as anfetaminas foi então repetido, 

entretanto sem a adição de padrões analíticos. O gráfico 1 apresenta os resultados 

encontrados, sendo cada ponto a representação do valor de cada replicata e a barra 

sua dispersão.  

 

Gráfico 1: Avaliação do efeito matriz a partir da análise por digestão alcalina 

seguida de LPME para amostras zero, amostras de 10 mg e amostra de 25 mg. 

 

 

Ao observar o gráfico, foi possível notar que o efeito matriz só aumentou com 25 

mg de amostra para os ensaios de anfetamina. Para os ensaios de metanfetamina e 

MDMA o “ruído” da matriz foi praticamente o mesmo seja para 10 mg ou 25 mg. Isto 

pode ser um indicativo de que este efeito é mais relacionado com a presença da matriz 

em si do que com a sua quantidade. Desta forma, o emprego das alíquotas de 25 mg 

foi mantido, pois se o efeito da matriz é o mesmo indiferente da quantidade de amostra, 

pelo menos uma maior quantidade de analitos estará presente, permitindo a 

diferenciação entre amostras positivas e negativas.   

Testes preliminares também foram realizados para cocaína e morfina, visto que 

muitos trabalhos fazem a análise dessas classes de substância de maneira simultânea 

devido as suas semelhanças físico-químicas (MONTAGNA et al., 2002; ROMOLO et 

al., 2003; GOUVEIA et al., 2008; MIGUEZ-FRAMIL et al., 2013) Sendo assim, amostras 

negativas foram adicionadas dos analitos de interesse na concentração do cut-off e 

seguiu-se o método de extração já descrito na tabela 5 proposto por Cooper et al. 

(2005), Di Corcia et al. (2012) e Salomone et al. (2012) que implica em incubação das 

amostras com metanol, visto que estes compostos podem ser facilmente degradados 

em condições alcalinas (BACIU et al., 2015). A média dos resultados obtidos estão 

apresentados na tabela 17. 
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Tabela 17: Média dos resultados do imunoensaio para detecção de cocaína e 

morfina em amostras de cabelo adicionadas na concentração de cut-off. 

Amostras 
Adicionadas 

Média de resultados 

COC OPI 

Branco 54 0 

Cocaína 248 0 

Morfina 35 648 

 

Para a análise de opiáceos os resultados obtidos corresponderam ao esperado, 

não apresentando qualquer efeito matriz devido ao método de extração utilizado. Já os 

resultados para cocaína apresentaram influência da matriz, entretanto muito abaixo dos 

valores apresentados para as amostras adicionadas de cocaína, sendo possível 

diferenciá-los.  

Apesar dos testes preliminares terem apresentado resultados satisfatórios, a 

busca por métodos que contemplem a detecção do maior número de substâncias 

possíveis de uma única vez, principalmente para imunoensaio, é altamente requerida, 

não sendo viável a avaliação dos ensaios por cada classe de substâncias, mais sim 

através de um método universal. A avaliação dos métodos de extração também 

apresenta uma falha por não simular verdadeiramente a extração dos analitos de 

interesse uma vez que estes são adicionados às amostras e não incorporados na 

matriz. 

Diante destas dificuldades, um novo plano de estudo foi traçado em vista de se 

atingir melhores resultados. Foi então que a produção das amostras artificiais ganhou 

atenção e foi introduzida ao trabalho. O objetivo, como já mencionado, foi de avaliar os 

métodos de extração propostos, levando em consideração tanto a sua capacidade de 

extrair o maior número de analitos de uma única vez, quanto a produção do efeito 

matriz. 

 Entre os procedimentos de extração reportados pela literatura os mais 

comumente empregados para ensaios imunoenzimáticos são os métodos de incubação 

por solução tampão (AGIUS; NADULSKI, 2015; COULTER et al., 2010; 

BAUMGARTNER et al., 2012) ou por metanol (PUJOL et al., 2007; POON et al., 2014). 

As soluções tampão infelizmente não puderam ser avaliadas neste trabalho devido a 

limitações do próprio kit. As amostras após o período de incubação devem passar por 
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uma etapa de evaporação antes de serem submetidas ao imunoensaio. Isto se deve a 

necessidade de ressuspender os extratos com solução tampão do próprio kit em um 

volume exato de 65 µL. Desta forma, a prática inviabilizou a utilização de soluções 

aquosas como meios extratores devido ao tempo demandado para este processo. 

Outro cuidado levado em consideração foi o comportamento volátil das anfetaminas, 

não sendo recomentado uso de altas temperatura para tal processo, o que dificultaria 

ainda mais a evaporação das soluções tampão (COULTER et al., 2010). 

Sendo assim, o método escolhido para se avaliar a aplicabilidade do 

imunoensaio foi a tradicional incubação por metanol. Entretanto, além do metanol, 

outro solvente também foi avaliado, a acetonitrila, devido aos bons resultados de 

extração reportados por Lendoiro et al. (2012), além da secagem rápida. 

Partindo deste ponto iniciou-se os ensaios. O primeiro requisito avaliado foi a 

capacidade de extração dos dois solventes. Para isso foram analisadas, em 

quintuplicata, amostras “branco” (cabelo referência negativo), controles (amostras de 

cabelo adicionadas no valor do cut-off) e as amostras artificiais já confirmadas.  

Os resultados encontrados são apresentados pelos gráficos 2 e 3. Os gráficos 

foram elaborados utilizando a ferramenta Box Plot, onde as barras representam a 

frequência de 50% dos valores encontrados e os traços os valores máximo, mediana e 

mínimo. 

 

Gráfico 2: Resultados da capacidade 

de extração dos analitos por acetonitrila 

em amostras artificiais. 

Gráfico 3: Resultados da capacidade 

de extração dos analitos por metanol 

em amostras artificiais. 
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 Através do gráfico de barras pôde-se observar de maneira esquemática e 

facilitada o sinal gerado pelo imunoensaio entre as diferentes amostras analisadas. 

Para os ensaios com acetonitrila, o mesmo não apresentou capacidade de extração 

para as amostras artificiais que continham anfetamina, metanfetamina, MDMA, 

fenobarbital e morfina, visto que o sinal emitido por essas amostras foi menor que o 

sinal emitido pelos controles. Já para as amostras que continham diazepam e cocaína, 

o sinal emitido foi igual ao sinal dos controles, sendo assim satisfatório. O método de 

extração proposto por Lendoiro et al. (2012), foi desenvolvido e aplicado a técnica de 

LC-MS/MS, o que justifica os resultados encontrados quando comparada a sua 

sensibilidade com a dos imunoensaios. 

Já os resultados emitidos para os ensaios com metanol foram diferentes. Todas 

as amostras artificiais, com exceção da amostra de diazepam, apresentaram resultado 

positivo quando comparada com os resultados dos controles. Entretanto os resultados 

tanto para metanfetamina quanto para MDMA não foram satisfatórios visto que os 

controles apresentaram valores muito discrepantes, não permitindo uma boa 

diferenciação das amostras branco. Para os benzodiazepínicos ocorreu outro 

problema. O efeito matriz gerado pelo emprego do metanol foi tão alto que o mesmo 

sinal foi obtido para os 3 grupos de amostras, não sendo possível diferencia-las. 

Embora ambos os métodos de extração tenham apresentado problemas, a 

incubação por metanol foi capaz de extrair todos analitos incorporados nas amostras 

artificiais, mostrando-se mais uma vez como um ótimo extrator universal. Por esta 

razão, os demais ensaios foram realizados somente a partir da incubação com 

metanol.  

Sendo assim, o seguinte quesito avaliado foi a interferência da matriz e a 

reatividade cruzada do imunoensaio. Para este ensaio foram analisadas, em 

quintuplicada, amostras “branco” e os controles para todas as classes de drogas. Os 

gráficos foram elaborados utilizando a ferramenta Box Plot, onde as barras 

representam a frequência de 50% dos valores encontrados e os traços os valores 

máximo, mediana e mínimo. 

Os gráficos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 representam os resultados encontrados. Cada 

gráfico representa uma amostra controle de cada analito. A ideia foi observar se existia 

alguma interferência da matriz quando este controle era comparado com uma amostra 

branco (ensaio “BCO”) e se existia alguma reatividade cruzada os outros testes, 

quando este era comparado aos demais controles (em seus respectivos ensaios). 



Gráfico 4: Comparação entre a 

resposta de amostras controle de 

anfetamina e as amostras controle para 

as demais drogas, em seus respectivos 

ensaios. 

 

Gráfico 5: Comparação entre a 

resposta de amostras controle de 

metanfetamina e as amostras controle 

para as demais drogas, em seus 

respectivos ensaios. 

 

 

Gráfico 6: Comparação entre a 

resposta de amostras controle de 

MDMA e as amostras controle para as 

demais drogas, em seus respectivos 

ensaios. 

 

Gráfico 7: Comparação entre a 

resposta de amostras controle de 

barbitúrico e as amostras controle para 

as demais drogas, em seus respectivos 

ensaios. 

 



Gráfico 8: Comparação entre a 

resposta de amostras controle de 

benzodiazepínico e as amostras 

controle para as demais drogas, em 

seus respectivos ensaios. 

Gráfico 9: Comparação entre a 

resposta de amostras controle de 

cocaína e as amostras controle para as 

demais drogas, em seus respectivos 

ensaios.

 

 

 

Gráfico 10: Comparação entre a resposta 

de amostras controle de opiáceos e as 

amostras controle para as demais drogas, 

em seus respectivos ensaios. 

Gráfico  
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Como já mencionado anteriormente, e também visualizado nos gráficos acima, o 

ensaio para benzodiazepínicos não é apropriado para a adaptação proposta pelo 

trabalho. Todas as amostras submetidas ao imunoensaio, amostras “branco”, controles 

e amostras artificiais, por incubação com metanol, apresentaram o mesmo resultado, 

não havendo diferenciação entre elas. Isto se deve provavelmente ao efeito da matriz 

sobre o imunoensaio.  

 Para as anfetaminas, os resultados foram diferentes. Observando o gráfico 4 

nota-se que foi possível a diferenciação entre a resposta do controle de anfetamina 

com a amostra “branco”. Além disso, os controles de anfetamina não interferiram nos 

ensaios para barbitúrico e para opiáceos, o que não ocorreu para os ensaios de 

metanfetamina, MDMA e cocaína. Para estes 3 ensaios as anfetaminas apresentaram 

um sinal significativo, o que poderia ser considerado um “falso-positivo”. 

 Os resultados para metanfetamina e MDMA foram muito semelhantes. Ambos 

não apresentaram boa diferenciação entre suas amostras “branco” e seus controles 

devido não somente pelo alto sinal emitido pelas amostras “branco”, mas também pela 

grande variação dos resultados dos controles o que pode ser visualizado no gráfico 5 

e 6 pela altura das barras, prejudicando ainda mais essa importante diferenciação. 

Seus controles já não interferiram nos ensaios para anfetamina, barbitúricos e 

opiáceos, porém interferiram nos resultados entre eles mesmo e com cocaína. 

 Para a classe dos barbitúricos pôde-se observar pelo gráfico 7 a boa 

diferenciação entre seus controles e as amostras “branco” e a não interferência para os 

ensaios de anfetamina, metanfetamina, MDMA e opiáceos. Entretanto o mesmo não se 

pode dizer para o ensaio de cocaína, que mais uma vez não foi apropriado pelo alto 

sinal emitido.  Quando então avaliamos gráfico 8 percebemos que o controle de 

cocaína em si não interfere nos demais ensaios, entretanto não consegue ter boa 

diferenciação entre uma amostra “branco”, o que inviabiliza o ensaio como um todo.  

 Por fim, observando o gráfico 10 é notável a boa diferenciação entre a resposta 

do controle de opiáceo com a amostra “branco”. Mais do que isso, os controles de 

opiáceo não interferiram nos ensaios para anfetamina e para barbitúrico, porém o 

mesmo não ocorreu para os ensaios de metanfetamina, MDMA e cocaína. 

Sumarizando os resultados é possível notar que existe uma certa uniformidade 

entre os dados. A classe das anfetaminas, barbitúricos e opiáceos apresentaram tanto 

uma boa diferenciação entre seus controles e as amostras “branco”, quanto a falta de 

interferência significativa entre os seus próprios ensaios.  Já a metanfetamina, o MDMA 
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e os benzodiazepínicos apresentaram nos ensaios sinais muito elevados como 

resposta fazendo com que a diferenciação entre eles e os demais ficasse prejudicada. 

E para os ensaios com cocaína, todas amostras avaliadas apresentaram resultado 

“falso-positivo”, podendo se supor uma contaminação proveniente do próprio 

laboratório. A figura 14 representa de maneira visual a interpretação final dos 

resultados encontrados, no qual as cores verde e vermelha representam a adequação 

(verde) ou não (vermelho) da resposta obtida. 

 

Figura 14: Representação da interpretação final dos resultados encontrados 

para os ensaios de reatividade cruzada e interferência da matriz. 

 

Legenda: P: resultado considerado positivo; N: resultado considerado negativo; ?: 

resultados duvidoso devido à interferência da matriz. 

 

Pode se dizer assim que o grande problema do método proposto é o elevado 

efeito matriz para alguns dos ensaios avaliados. Embora o método de imunoensaio 

seja do tipo heterogêneo, sua etapa de lavagem não foi suficiente para se retirar os 

todos os interferentes da matriz. Uma alternativa para esta problemática seria o 

aumento no número de lavagens ou então a substituição do tipo de ensaio para tipo 

Sandwich. Os imunoensaios do tipo sandwich também são imunoensaios do tipo 

heterogêneo, porém compreendem uma etapa a mais de lavagem, sendo o conjugado 

adicionado somente após a primeira delas (SPIEHLER et al., 1999; COULTER et al., 

2010; FLANAGAN et al., 2007). 

Outra alternativa seria a alteração do solvente extrator. Como o problema não foi 

a extração dos analitos em si, soluções extratoras mais forte contento ácidos, como 

HCl ou ácido trifluoracético - TFA, não seriam as mais recomendadas frente a 

possibilidade de se degradar mais ainda a matriz (SEGURA et al., 1999).  A digestão 
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enzimática também não poderia se apresentar como uma opção pois, sob certas 

condições, poderia desnaturar os anticorpos utilizados nos imunoensaios (VOGLIARDI 

et al., 2015). Desta forma uma opção mais palpável seria avaliar a possibilidade de se 

utilizar a mistura entre os solventes metanol e acetonitrila, sendo esta mistura de 

solventes já reportada por diversos autores (FAVRETTO et al., 2011; BROECKER et 

al., 2012; MONTESANO et al., 2014). Infelizmente essa alternativa não foi avaliada no 

presente trabalho devido a alguns fatores limitantes como, tempo, fatores econômicos 

e quantidade de amostras artificiais para teste. 

Outra maneira de se avaliar os resultados obtidos é através de parâmetros como 

sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo e exatidão, sendo estes 

seguidos por alguns autores (GRÖNHOLM; LILLSUNDE, 2001; FERRARA et al., 1998; 

BAUMGARTNER et al., 2012; HAN et al., 2006; LACHENMEIER; MUSSHOFF; 

MADEA, 2006; PUJOL et al., 2007; COULTER et al., 2010). Como descrito na 

metodologia, estes parâmetros são avaliados através da análise das amostras reais. 

Para isso foram avaliadas 20 amostras negativas, 7 positivas para cocaína, 2 para 

fenobarbital e 1 para codeína, previamente confirmadas. Os resultados encontrados 

estão dispostos tabela 18. 

 

Tabela 18: Resultados para os ensaios de sensibilidade (S), especificidade (E), 

valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN) e exatidão (EX). 

Ensaios N VN VP FN FP S E VPP VPN EX 

Cocaína 27 14 5 2 6 71 70 45 87 70 

Barbitúrico 22 20 2 0 0 100 100 100 100 100 

Opiáceo 21 20 0 1 0 0 100 0 95 95 

Legenda: N (número de amostras); VN (verdadeiro negativo); VP (verdadeiro positivo); 

FN (falso negativo) e FP (falso positivo). 

 

 Embora não haja um critério estabelecido, alguns autores sugerem que os 

parâmetros citados não devam apresentar resultados abaixo de 90% (SPIEHLER, 

1999; LACHENMEIER; MUSSHOFF; MADEA, 2006; MUSSHOFF et al., 2012). O 

ensaio para barbitúricos apresentou excelentes resultados atingindo valores de 100%. 

Bons resultados também foram encontrados para o  ensaio de opiáceo em relação aos 

parâmetros de especificidade, valor preditivo negativo e exatidão, entretanto o método 

não apresentou sensibilidade e valor preditivo positivo adequado. Este fato está 
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relacionado ao fato da única amostra positiva ter apresentado resultado falso-negativo. 

Já o ensaio de cocaína apresentou uma faixa de resultados por volta de 70%, ficando 

abaixo do ideal, o que foi caracterizado principalmente pelo alto número de amostras 

falso-positivas, o que fortalece ainda mais a ideia de que exista um problema 

contaminação para este analito. 

Os resultados apresentados, embora de certa forma satisfatórios, não 

representam a realidade analítica do kit. Isto porque o número de amostras reais 

empregado para se calcular os parâmetros necessários é muito abaixo do ideal, sem 

mencionar a falta de amostras para as demais classes de drogas. Alguns autores 

reportam o emprego de milhares de amostras para se obter resultados mais confiáveis 

(AGIUS; NADULSKI, 2015; POON et al., 2014). A escassez de amostras reais já foi 

discutida neste trabalho e foi apontada como ponto crítico por outros autores, relatando 

não só a dificuldade em se obter amostras reais, mas sim amostras reais positivas 

(BAUMGARTNER et al., 2012).  

Os guias de validação analítica sugerem, além dos ensaios sensibilidade, 

especificidade e exatidão, ensaios de LOD e precisão para avaliação dos resultados. 

Os LODs já foram apresentados na tabela 14 sendo estes fornecidos pelos fabricantes 

do kit. Já os ensaios de precisão não foram satisfatórios quando realizados, 

apresentando CV%> 20%. Mesmo sugerido, muitos autores não realizam este tipo de 

ensaio para validação dos seus métodos imunoenzimáticos (BAUMGARTNER et al., 

2012; MUSSHOFF et al., 2012; POON et al., 2014). 
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10 CONCLUSÃO 

 

A validação e aplicação do método de imunoensaio para determinação de 

anfetaminas, benzodiazepínicos, barbitúricos, opiáceos, cocaína e canabinóides a 

partir da adaptação de kit para imunoensaio DOA I WB P em sangue com a tecnologia 

Biochip - Randox Laboratórios® para amostras de cabelo não foi possível devido a 

alguns fatores: o primeiro fator foi o elevado efeito de matriz apresentado pelo kit, 

fazendo com o método não preenchesse um dos requisitos básicos para métodos de 

imunoensaio para triagem de amostras de cabelo. O segundo foi a falta de amostras 

reais positivas o que impossibilitou a validação de alguns parâmetros como 

sensibilidade, especificidade e exatidão do método 

Apesar disso, os ensaios direcionados para as anfetaminas, barbitúricos e 

opiáceos apresentaram resultados satisfatórios durante as etapas de desenvolvimento 

do método, sendo novos ensaios promissores para estas classes de drogas. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A – Parecer do CEP da FCF-USP 
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Anexo B – Questionário aplicado aos doadores das amostras de cabelo. 

 

 

1. Identificação da amostra:  

Nº ________________________ 

 

2. Data de coleta da amostra:  

________/ ________/________ 

 

3. Dados Pessoais 

 

Sexo: (_____). Masculino; (_____). Feminino. 

Idade: ________anos. 

 

4. Substâncias utilizadas nos últimos meses: 

(_____) Cocaína (Cocaína em pó, Crack); 

(_____) Maconha; 

(_____) Haxixe (cigarro de maconha e cocaína); 

(_____) Remédios para emagrecer; 

(_____) Anfetamina (“rebite”); 

(_____) Metanfetamina (“ice”); 

(_____) Ecstasy (“balas”); 

(_____) Benzodiazepínicos (rivotril, medicamentos para dormir); 

(_____) Fenobarbital (Gardenal). 

 

Caso afirmativo, informe o período e frequência de uso (p ex. quantas vezes ao 

dia e por quanto meses/anos): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

5.  Outros medicamentos (para gripe, dor de cabeça, etc.). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Anexo C – Histórico escolar  
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tetraidrocanabinol. De acordo com as características físico-químicas 
das substâncias de interesse processos de amostragem, 
descontaminação, digestão da amostra e extração serão otimizados. 
Os ensaios imunológicos serão avaliados a partir da análise de 
amostras de pacientes expostos às substâncias psicoativas de 
interesse, segundo parâmetros como sensibilidade, especificidade, 
valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, exatidão, limite de 
detecção e precisão, e por comparação com a técnica confirmatória de 
cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas 
(GC-MS).  
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Situação: Em andamento (projeto de pesquisa) 
 Integrantes: Flávia Lopes Roveri (responsável); Mauricio Yonamine; 
Beatriz Aparecida Passos Bismara Paranhos 
 

2009 - 2011 Avaliação da aplicação de método espectrofotométrico para 
determinação do teor de ibuprofeno em diferentes formas 
farmacêuticas 

 
Descrição: O anti-inflamatório ibuprofeno é encontrado em diferentes 
formas farmacêuticas intercambiáveis. O objetivo do estudo foi 
determinar o teor de ibuprofeno, empregando espectrofotometria, para 
comparação das formulações comercializadas 
Situação: Concluído (projeto de pesquisa) 
Alunos envolvidos: Graduação 
Integrantes: Flávia Lopes Roveri (responsável); Luciane Gomes Faria; 
Luciane Maria Ribeiro Neto; Alessandro Silva 

 
2009 - Atual Aplicação da espectrofotometria na investigação da presença de 

cafeína em amostras de café descafeinado 
 
 Descrição: Este trabalho objetivou aplicar a espectrofotometria na 

investigação de cafeína em cafés descafeinados disponíveis no 
mercado brasileiro e comparar estes resultados com os obtidos para os 
demais tipos de café 

 Situação: Em andamento (projeto de pesquisa) 
 Alunos envolvidos: Graduação 
 Integrantes: Flávia Lopes Roveri; Luciane Gomes Faria; Luciane Maria 

Ribeiro Neto (responsável); Alessandro Silva 
 
_____________________________________________________________________ 
Revisor de periódico 
 
 2016 – atual: Biomedical Chromatography 
 2016 – atual: F1000Research  
 
_____________________________________________________________________ 
Idiomas 
 
 Inglês: Compreende bem, fala bem, escreve bem, lê bem 
 
______________________________________________________________________ 
Produção bibliográfica 
Artigos completos publicados em periódicos 
 

1. ROVERI, F. L.; FARIA, L. G.; RIBEIRO NETO, L. M.; SILVA, A. Avaliação da 
aplicação de método espectrofotométrico para determinação do teor de 
ibuprofeno em diferentes formas farmacêuticas. Revista Brasileira de Farmácia 
/ Brazilian Journal of Pharmacy, v.2, p.186, 2012.  
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2. ROVERI, F.L.; PARANHOS, B.A.P.B.; YONAMINE, M. Determination of 
phenobarbital in hair matrix by liquid phase microextraction (LPME) and gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Forensic Science 
International , v. 265, p. 75-80, 2015 
 

 
______________________________________________________________________ 
Trabalhos Técnicos 
 

 ROVERI, F. L.; YONAMINE, M. Referee report for: Teaching and learning based 
on peer review: a realistic approach in forensic sciences. 2016. 

 
______________________________________________________________________ 
Resumos publicados em anais de congressos 
 

 ROVERI, F.L.; YONAMINE, M. Determination of opiates in real and reference 
samples hair samples by solid phase extraction (SPE) and gas chromatography-
mass spectrometry (GC-MS). In: XII Latin-American Regional Meeting 2016. San 
José, 2016. 
 

 PEGO, A.M.F.; ROVERI, F.L.; YONAMINE, M. Determination of cocaine, 
benzoilecgonine and cocaethylene in hair samples using liquid phase 
microextraction (LPME) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). 
In: 54th Annual meeting of the International Association of Forensic Toxicologists 
(TIAFT) 2016. Brisbane,  2016. 

 

 ROVERI, F. L.; YONAMINE, M.Solid phase extraction (SPE) and gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) applied for determination of 
opioids in hair matrix.. In: 54th Annual meeting of the International Association of 
Forensic Toxicoligists (TIAFT) 2016. Brisbane, 2016.  

 

 OLIVEIRA, C. D. R.; FRUCHTENGARTEN, L. V.; LODDI, S.; ZUCOLOTO, A. D.; 
SILVEIRA, G. O.; ROVERI, F. L.; YONAMINE, M.; HERNANDEZ, E. M. M. 
Cocaine Poisoning in a newborn confirmed by toxicological analysis in four 
biological matrices: case report. In: 9th Congress of Toxicology in Developing 
Coutries - CTDC9/ XIX Congresso Brasileiro de Toxicologia - CBTOX, 2015. 
Natal, 2015.  

 

 ROVERI, F. L.; PARANHOS, B.A.P.B ; MARTINS, W. V. ; YONAMINE, M. . 
Development of screening method for the detection of psychoactive substances 
in hair samples using immunological techniques. In: 9th Congress of Toxicology 
in Developing Countries - CTDC9 / XIX Congresso Brasileiro de Toxicologia - 
CBTOX, 2015, Natal, 2015. 

 

 ROVERI, F. L.; PARANHOS, B.A.P.B.; YONAMINE, M. Determination of 
barbiturates in hair matrix by liquid phase microextraction (LPME) and gas 
chromatography mass spectrometry (GC-MS). In: TIAFT - 53rd Annual Meeting 
of The International Association of Forensic Toxicologists 2015 – Florença, 2015. 

 

http://lattes.cnpq.br/6286248782557057
http://lattes.cnpq.br/2665536223113975
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 ROVERI, F. L.; PARANHOS, B.A.P.B.; YONAMINE, M. Development of an 
immunochemical screening test for detection of drugs in hair samples. In: TIAFT 
- 52nd Annual Meeting of the International Association of Forensic Toxicologists 
2014 - Buenos Aires, 2014. 

 

 ROVERI, F. L. ; FARIA, L. G. ; SILVA, A. ; RIBEIRO NETO, L. M. . The 
assesement of application of spectrophotometric method for determination of 
ibuprofen in different pharmaceutical forms. In: XVI Congresso Paulista de 
Farmacêuticos 2010 - São Paulo, 2010. 
 

___________________________________________________________ 
Apresentações 
 

 “Detecção de canabinoides em cabelo por SPME e GC-MS” no curso de 
toxicologia analítica do ciclo de cursos e palestras em toxicologia da SBTOX.  
2015. (aula). 

 

 “Toxicologia Forense” em X Semana da Farmácia da Faculdade Padre Anchieta. 
2016. (palestra). 

 

 “Toxicologia Analítica – Linhas de pesquisa” em IV Escola de Inverno em 
Toxicologia FCF-USP. 2015. (palestra). 
 

 “O Farmacêutico e a Toxicologia Forense” em VII Semana da Farmácia da 
Universidade Cruzeiro do Sul. 2015. (palestra). 
 

  “Álcool e outras substâncias depressoras do sistema nervoso central” em I 
Curso de Extensão em Toxicologia Forense FCF-USP. 2015. (palestra). 
 

 “Análises Toxicológicas: Perspectivas de atuação para o Farmacêutico” em XVIII 
Congresso Farmacêutico de São Paulo. Seminário de Análises Clínicas e 
Toxicológicas. 2015. 

______________________________________________________________________ 
Eventos 
 

 Apresentação Oral – categoria jovem cientista - Determination of opiates in real 
and reference samples hair samples by solid phase extraction (SPE) and gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) no XII TIAFT Latin-American 
Regional Meeting. 2016. (Congresso) 

 

 Apresentação de Pôster  - Development of screening method for the detection 
of psychoactive substances in hair samples using immunological techniques no 
9th Congress of Toxicology in Developing Countries - CTDC9/ XIX 
Congresso Brasileiro de Toxicologia - CBTOX. 2015. (Congresso). 

 

 Apresentação de Pôster - Cocaine Poisoning in a newborn confirmed by 
toxicological analysis in four biological matrices: case report no 9th Congress 
of Toxicology in Developing Countries - CTDC9/ XIX Congresso Brasileiro 
de Toxicologia - CBTOX. 2015. (Congresso). 
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 XVIII Congresso Farmacêutico de São Paulo. Seminário de Análises 
Clínicas e Toxicológicas. 2015. (Congresso). 

 

 VI Simpósio de Pós-Graduação em Análises Clínicas - SIMPAC e I 
International Symposium on Pathophysiology and Toxicology. 2015. 
(Simpósio) 

 

 Apresentação de Pôster - Determination of barbiturates in hair matrix by liquid 
phase microextraction (LPME) and gas chromatography mass spectrometry 
(GC-MS) no 53° Annual Meeting of the International Association of 
Forensic Toxicologists - TIAFT, 2015. (Congresso) 

 

 20º Encontro da Society of Hair Testing - SOHT, 2015.  (Encontro) 
 

 Apresentação de Pôster - Development of an immunochemical screening test 
for detection of drugs in hair samples no 52° Annual Meeting of the 
International Association of Forensic Toxicologists - TIAFT, 2014.  
(Congresso) 

 

 Apresentação de Pôster - Aplicação da Espectrofotometria na investigação da 
presença de cafeína em amostras de café descafeinado na XIV Jornada 
Científica - CUSC, 2010.  (Exposição) 

 

 Apresentação de Pôster - The assessment of application of spectrophotometric 
method for determination of ibuprofen in different pharmaceutical forms no XVI 
Congresso Paulista de Farmacêuticos, 2010.  (Congresso) 

 

 Conferência Municipal de Saúde Mental, 2010.  (Seminário) 
 

 Apresentação de Pôster - Avaliação da aplicação de método 
espectrofotométrico para determinação do teor de ibuprofeno em diferentes 
formas farmacêuticas no CONIC - Congresso Nacional de Iniciação 
Científica, 2009.  (Congresso) 

 

 VI Semana da Farmácia VI, 2009.  (Encontro) 
 

 X International Congress of Ethnopharmacology, 2008.  (Congresso) 
 

______________________________________________________________________ 
Organização de eventos, congressos, exposições e feiras 

 

 ROVERI, F. L. I Curso de extensão em Toxicologia Forense. 2015.  

 

______________________________________________________________________ 
Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6286248782557057 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6286248782557057
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Anexo E – Publicação de Artigo Científico 

 

 

 

 

 

 


