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Resumo 
 
 

A necessidade de metodologias analíticas que permitam a interpretação de 
situações de morte associadas a substâncias tóxicas, e a avaliação de estados 
de dependência, promoveu o desenvolvimento de técnicas sofisticadas para 
detetar e quantificar drogas de abuso (DA) em amostras biológicas. Hoje em 
dia, é frequente o consumo de várias substâncias psicotrópicas em simultâneo, 
pelo que se torna imperativo que os métodos criados abranjam analitos de 
várias classes de DA, os chamados métodos multi-drug.  
Por continuar a ser a técnica mais bem implementada atualmente nos 
laboratórios de toxicologia forense (TF), o desenvolvimento de métodos que 
incluem a GC-MS continua a observar-se, ainda que em menor número do que 
o verificado para outras técnicas, como a cromatografia líquida (LC). Neste 
trabalho, depois de uma revisão da literatura relevante para esta problemática, 
apresenta-se o processo de desenvolvimento e de validação de um método 
SPE-GC-MS que deteta compostos pertencentes ao grupo da cocaína e seus 
metabolitos, dos opiáceos e das novas substâncias psicoativas (NPS), visto 
que o seu consumo recreativo tem aumentado nos últimos anos e o poli-
consumo destas DA é muito comum. 
Com a análise por GC-MS, em modo de varrimento, das DA alvo em forma de 
padrões puros após sililação (BSTFA:1%TMCS), selecionaram-se os iões de 
diagnóstico das DA e dos respetivos padrões internos e determinaram-se os 
tempos de retenção. Seguidamente, efetuou-se a validação do método 
proposto através da avaliação de diversos parâmetros pelo modo SIM. Este 
método revelou-se específico/seletivo para as 23 DA. Devido às diferentes 
janelas terapêuticas, tóxicas e letais dos analitos, estabeleceram-se 3 gamas 
de trabalho para 3 painéis (painéis 1, 2 e 3) onde se distribuíram as DA de 
acordo com esses intervalos. Comprovou-se a linearidade das gamas de 
trabalho definidas para todas as DA. com exceção da pseudoefedrina, da 
efedrina, da norefedrina e do TFMPP. Os restantes 19 compostos 
demonstraram heterocedasticidade, pelo que se estudaram 6 fatores de 
ponderação (w) através do estabelecimento de uma ordenação final, aferida 
com base nos parâmetros de r2 médio, Ʃ%RE, limite de repetibilidade e 
incerteza expandida. O w com melhor posição na ordenação final foi 
selecionado para a respetiva DA, tendo-se escolhido para a maioria dos 
compostos os fatores 1/y1/2 e 1/x2. Os LD estabelecidos foram 25, 2 e 10 
ng/mL para os painéis 1, 2 e 3 respetivamente. Para a pseudoefedrina e a 
efedrina o LD foi de 25 ng/mL, e para a norefedrina e o TFMPP o LD foi de 50 
ng/mL, funcionando o método apenas para rastreio destas DA. O LIQ das 19 
DA quantificáveis corresponde ao nível mais baixo de cada gama de trabalho. 
Não se observaram fenómenos de arrastamento para nenhum dos analitos e o 
rendimento de extração das DA variou, maioritariamente, entre 62,07% e 
97,14%. A EDDP e a buprenorfina obtiveram rendimento inferior a 50% mas 
que ainda assim permitiu detetar e identificar estes analitos dentro das gamas 
pretendidas. Por outro lado, o d-propoxifeno e a 3-MeO-PCP revelaram 
rendimentos superiores a 100%, mas dentro de valores aceitáveis (até 120%). 
Apenas o N-DT revelou rendimento superior a 120%. Em termos de precisão e 
exatidão, estabeleceu-se um limite de repetibilidade entre 28,48% e 58,14% 
para a cetamina, a buprenorfina, o fentanilo, a EME, a petidina e o N-DT e 
25% para as restantes substâncias. Os valores de incerteza expandida 
combinada variaram entre 25,02% e 76,66%.  
O cumprimento dos critérios de aceitação de validação em vigor no SQTF-N, 
estabelecidos de acordo com as normas internacionais para TF, demonstra a 
validade do método proposto, viabilizando a sua aplicação à rotina laboratorial 
do serviço. Tal reduzirá substancialmente os tempos de resposta e os custos 
de cada análise realizada. 
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Abstract 

 
The need of analytical methods that allow an interpretation of toxic-related 
death situations and the assessment of influence states promote the 
development of sophisticated techniques for the detection and quantification of 
drugs of abuse (DA) in biological samples. Nowadays, it is frequent the 
simultaneous consumption of several psychotropic substances, so it is 
imperative that developed methodologies cover analytes of several classes of 
DA, the so-called multi-drug methods.    
As it continues to be the best-implemented technique in clinical and forensic 
toxicology (FT) labs, the development of methods that include GC-MS 
continues to be pursued, although in a smaller number than other techniques, 
such as liquid chromatography (LC). In this work, after a review contextualizing 
the problem, we will present the development and validation process of an 
SPE-GC-MS analytical method that detects compounds belonging to the DA 
groups of cocaine and metabolites, opiates and new psychoactive substances 
(NPS), since it’s recreative consumption has increased in the last years, and 
poly-consumption of these DA is very common.  
With the GC-MS SCAN mode analysis of targeted DA as purified standards 
after silylation (BSTFA:1%TMCS), the diagnostic ions of the DA and it’s 
internal standards were chosen, as well as the retention times of each one. 
After that, validation of the proposed method was followed, through the 
evaluation of several parameters in SIM mode. The method revealed itself as 
specific/selective for the 23 DA. Due to different therapeutic, toxic and lethal 
concentrations, 3 work ranges were defined to 3 sets where DA were 
distributed according to those concentrations. Linearity was verified for the 
defined work ranges of all DA, except for pseudoephedrine, ephedrine, 
norephedrine, and TFMPP. The remaining 19 substances revealed 
heteroscedasticity, so 6 ponderation factors (w) were studied through a final 
ranking established from medium r2, Ʃ%RE, repeatability limit, and expanded 
uncertainty. The best-positioned w was selected for the corresponding DA, 
which corresponded to 1/y1/2 e 1/x2 for most of the compounds. Established LD 
were 25, 2 and 10 ng/mL for sets 1, 2 and 3, respectively. For 
pseudoephedrine and ephedrine, the LD was 25 ng/mL, and for norephedrine 
and TFMPP, the LD was 50 ng/mL. As so, the method will be used only to 
screen these DA. The LLQ of the 19 quantifiable compounds corresponds to 
the lower level of each working range. No carryover was observed to any of 
the analytes, and the extraction recovery of DA varied mostly between 62,07% 
e 97,14%. EDDP and buprenorphine had an extraction recovery smaller than 
50%, but it still allowed to detect and quantify these analytes within the 
working range. On the other hand, d-propoxyphene and 3-MeO-PCP had 
extraction recoveries over 100%, but within acceptable values (120%). Only N-
DT had an extraction recovery over 120%. In terms of precision and accuracy, 
it was established a repeatability limit between 28,48% and 58,14% for 
ketamine, buprenorphine, fentanyl, EME, pethidine and N-DT, and 25% for the 
remaining substances. The expanded uncertainty values ranged from 25,02% 
to 76,66%. 
The achievement of all the validation criteria established at SQTF-N according 
to the international guidelines for FT demonstrates the validity of the proposed 
method, allowing it’s application to the service lab’s routine. This will 
substantially reduce the waiting times and the costs of each performed 
analysis. 
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1. Introdução 

1.1 Toxicologia Forense e Análise Toxicológica Sistemática 

A Toxicologia, também conhecida como “a ciência dos venenos”, é definida como o 

ramo da ciência que estuda as substâncias tóxicas, a sua origem e os seus efeitos nocivos 

nos organismos vivos, bem como os mecanismos de ação e metabolização1. Aborda ainda 

as intoxicações, o seu eventual tratamento e os métodos para a deteção e a quantificação 

dos compostos tóxicos1. A sua origem remonta à História Antiga, em que o Homem se 

interessava já por novas substâncias, com fins medicinais, bélicos ou de caça1,2. Contudo, 

foi Paracelso (1493-1541) que estabeleceu os fundamentos da Toxicologia, tendo sido o 

seu trabalho continuado por Orfila (1787-1853). Nos dias de hoje, a Toxicologia é 

considerada multidisciplinar, envolvendo as áreas da Química, Bioquímica, Patologia, 

Farmacologia e Psicologia e com aplicações no âmbito ambiental, alimentar, industrial, 

clínico, forense, entre outros1. 

O conceito de agente tóxico engloba qualquer composto que tenha efeitos prejudiciais 

quando administrado a um organismo vivo2. Segundo Paracelso, “todas as substâncias são 

tóxicas: não há nenhuma que não o seja. Só a dose distingue um veneno de um remédio”1. 

Assim, a definição de substância tóxica é quantitativa, pois qualquer composto pode ser 

prejudicial em certa dose, mas numa dose mais reduzida pode ser inofensivo ou até 

benéfico. Para além de quantitativa, pode considerar-se que a definição de composto tóxico 

abrange também aspetos biológicos e qualitativos, uma vez que um agente pode ser tóxico 

para uma espécie e inócuo para outra2.  

Dentro da vasta ciência que é a Toxicologia, a Toxicologia Forense (TF) cresceu 

exponencialmente nos últimos anos, tendo-se tornado num ramo principal e relevante da 

Medicina Legal3. Consiste na aplicação dos conhecimentos de Toxicologia Analítica ao 

sistema legal e tem como principal objetivo a deteção, a identificação e a quantificação de 

substâncias tóxicas, de forma a esclarecer questões judiciais4. A permanente evolução 

desta ciência, tanto ao nível dos conhecimentos químicos e biológicos como ao nível das 

possíveis aplicações e do desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos, permite que 

atualmente seja possível detetar substâncias ativas e metabolitos em diversas amostras 

biológicas, com aplicações não só na Toxicologia, mas também em diversas áreas 

científicas3. 
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Apesar de poder estar envolvida em questões de âmbito ambiental ou laboral, 

atualmente a TF atua maioritariamente em duas vertentes: na avaliação do indivíduo vivo 

(in vivo) e na avaliação do cadáver (post mortem). As perícias médico-legais in vivo 

procuram estabelecer a relação entre a presença de determinada(s) substância(s) tóxica(s) 

no organismo do indivíduo e o estado de influenciado do mesmo no momento de 

determinada ação, como por exemplo a concretização de um crime ou a condução sob 

efeito de álcool ou substâncias psicotrópicas. De acordo com as Portarias nº 902-A/2007 e 

nº 902-B/2007 de 13 de agosto de 20075, a fiscalização do consumo de substâncias 

consideradas ilícitas nos utilizadores da via pública implica a realização de exames de 

rastreio, confirmação da presença e quantificação das mesmas. Adicionalmente, a TF pode 

intervir em casos de suspeita de abuso sexual ou exposição gestacional a estupefacientes e 

no controlo anti-doping6,7. 

Relativamente aos procedimentos realizados no cadáver, o Código Penal Português 

(Decreto-Lei 11/98 de 24 de Janeiro)8 obriga à realização de uma autópsia médico-legal 

em situações de morte violenta, nas quais se inclui a morte por intoxicação ou por 

influência de substâncias. Os exames toxicológicos post mortem identificam e quantificam 

os eventuais agentes tóxicos presentes nas amostras biológicas e que, portanto, estariam 

presentes no organismo na altura da morte, permitindo esclarecer se a sua presença foi um 

fator contribuinte ou a causa direta da morte, como em casos de overdose9. Todavia, tal só 

é verdade se o intervalo de tempo entre a morte e a realização da autópsia for relativamente 

curto e se o cadáver não for sujeito a condições ambientais que aceleram a sua 

decomposição. 

Em Portugal, a missão de executar as perícias toxicológicas é assegurada pelo Serviço 

de Química e Toxicologia Forenses (SQTF-N) do Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses (INMLCF, I.P.), um instituto público que se encontra sob a jurisdição 

do Ministério da Justiça e que, em conjunto com as autoridades e tribunais, garante o 

cumprimento da lei relativamente ao consumo de álcool, drogas de abuso, medicamentos, 

entre outras substâncias. O referido serviço está acreditado pelo Instituto Português da 

Acreditação (IPAC), segundo a norma ISO/IEC 17025:2005, que reconhece a qualidade e a 

confiabilidade dos resultados emitidos, tornando-o num laboratório de referência nacional 

e internacional, no que diz respeito à Química e à Toxicologia Forenses. A relevância da 

aplicação dos resultados toxicológicos obtidos em investigações legais e processos 
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jurídicos implica um rigor analítico acrescido6, não apenas durante os procedimentos 

laboratoriais mas também durante todos os momentos de manuseamento das amostras. 

Assim, o SQTF-N garante a integridade das amostras que chegam ao laboratório através do 

cumprimento da cadeia de custódia, que atesta a não alteração das mesmas desde o 

momento da sua recolha até à sua destruição, passando pelo seu transporte, análise e 

armazenamento6,10. 

 Na TF, como nas outras ciências analíticas, os resultados obtidos requerem uma 

cuidada interpretação, pois não podem ser considerados absolutos. Esta interpretação 

torna-se mais problemática devido às dificuldades em estabelecer as gamas de 

concentração terapêutica, tóxica e letal de um dado composto. Existem algumas tabelas de 

referência das gamas de concentração terapêutica, tóxica e letal de várias substâncias11–13 

mas, na consulta destas tabelas, a informação não deve ser considerada absoluta, visto que 

é necessário ter em conta as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas que podem 

influenciar os valores apresentados14. Além disso, estas tabelas indicam normalmente 

valores obtidos a partir de soro ou plasma obtidos in vivo e em número reduzido, pelo que 

os toxicologistas forenses devem considerar possíveis diferenças aquando da utilização de 

matrizes de sangue total ou com origem post mortem14. Adicionalmente, é necessário ter 

em conta os fatores associados à variabilidade de respostas dos indivíduos quando expostos 

a um agente tóxico, como é o caso da presença de polimorfismos e das reações de 

idiossincrasia. 

A lista de compostos com interesse forense ou médico-legal é grande e muito 

diversificada. Nela incluem-se as drogas de abuso (DA) que, na sua maioria, afetam o 

sistema nervoso central, por estimulação ou por depressão do mesmo2. Grande parte das 

DA causa também dependência física ou tolerância e graves efeitos físicos e psicológicos, 

podendo mesmo levar à morte2. Estes efeitos são proporcionais à concentração de uma 

droga no seu local ativo, que depende da dose, da forma de ingestão e libertação na forma 

ativa, absorção, distribuição, metabolismo e excreção9,15. 

A classificação das DA e a sua divisão em grupos baseia-se nas propriedades químicas 

semelhantes dos constituintes desses grupos, bem como nos efeitos biológicos produzidos, 

e pretende incluir o máximo de substâncias possível. Os grupos das drogas “clássicas” 

incluem os opiáceos, a cocaína e metabolitos, os canabinóides e as anfetaminas. Contudo, 

novas substâncias ou derivados de outras já existentes são reportadas todos os anos, 
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estando na base deste facto a facilidade e rapidez com que os fabricantes ilegais, muitas 

vezes em fracas condições laboratoriais e sem controlo de qualidade, desenvolvem novas 

DA sintéticas2,16. Não sendo possível inserir estes compostos em nenhum dos grupos 

clássicos de DA, acrescentou-se a esta classificação uma quinta classe: as “novas 

substâncias psicoativas” (NPS). 

A maioria das análises realizadas em TF é focada na pesquisa químico-analítica de 

substâncias tóxicas cuja presença não está confirmada e cuja identificação não é 

previamente conhecida, pelo que se segue uma abordagem analítica sistemática, um tipo de 

análise ao qual se dá o nome de Análise Toxicológica Sistemática (STA, do inglês 

Systematic Toxicological Analysis)17. A estratégia analítica da STA divide-se em três 

etapas sequenciais: o rastreio analítico, levado a cabo maioritariamente por 

imunoensaios18–20 com a finalidade de detetar presuntivamente as substâncias tóxicas e no 

qual são descartadas amostras com resultados negativos; a identificação e a confirmação, 

cujo objetivo é identificar inequivocamente e confirmar a presença de determinada 

substância nas amostras; e a quantificação, que estima a concentração de dado analito na 

amostra19,20.  

Devido à maior suscetibilidade de falsos positivos nos ensaios de rastreio20, é 

incontornável o uso de métodos conclusivos e com maior especificidade e seletividade que 

os imunoensaios21,22 nas fases de identificação e de quantificação, como a cromatografia 

gasosa (GC) ou líquida (LC) associadas à espectrometria de massa (MS)19,20. Apesar de 

oferecerem alta resolução e gamas de trabalho alargadas, o custo destes aparelhos e o 

tempo consumido em cada análise tornam estes métodos dispendiosos. Considerando a 

determinação analítica de DA, o progresso analítico na TF aponta então para a criação de 

protocolos que detetem e quantifiquem em simultâneo vários tipos de DA numa mesma 

análise, as chamadas técnicas “multi-drug”, e que, paralelamente, mantenham a resolução e 

a sensibilidade requeridas na TF sem consumir demasiado tempo e recursos.  

São inúmeros os protocolos desenvolvidos para a deteção e quantificação de DA de 

diversos grupos em matrizes biológicas diferentes. Na literatura, encontram-se várias 

revisões bibliográficas sobre as técnicas mais aplicadas para detetar e quantificar grupos 

distintos de DA, como a cocaína e metabolitos23,24, os opiáceos25, as novas substâncias 

psicoativas26 e outras27,28. Foram também publicadas recentemente revisões sobre os 

últimos avanços na aplicação de técnicas de Cromatografia de Camada Fina (TLC, do 
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inglês Thin Layer Chromatography)29, Eletroforese Capilar (CE, do inglês Capillary 

Electrophoresis)30–32 e de LC associada a MS simples ou em tandem (MS/MS)33,34 na 

procura de DA. Contudo, a técnica de GC-MS é ainda a mais bem estabelecida em 

laboratórios clínicos e forenses35.  

Os tópicos seguintes pretendem rever as técnicas de GC-MS e GC-MS/MS 

recentemente descritas para análises multi-drug, sob o ponto de vista das técnicas de pré-

tratamento de amostras e condições de análise, com particular ênfase em 3 grupos de DA: a 

cocaína e os seus metabolitos, os opiáceos e as NPS. Para tal, selecionaram-se das bases 

PubMed e Scopus artigos desde 2010 até ao presente. Apenas se incluíram nesta revisão os 

artigos em inglês que apresentassem métodos de rastreio e/ou quantificação de 5 ou mais 

compostos, incluindo analitos pertencentes aos grupos de interesse, em matrizes biológicas 

humanas. São ainda mencionados alguns desafios com que os toxicologistas forenses se 

deparam no dia-a-dia laboratorial e é feita uma apreciação dos parâmetros de validação 

avaliados durante o desenvolvimento dos métodos revistos.  

 

1.2 Grupos de Drogas de Abuso Incluídos no Método Desenvolvido 

No presente trabalho, pretendeu-se desenvolver um método que permitisse, numa só 

análise, a deteção, a identificação e a quantificação de várias substâncias incluídas nos 

grupos da cocaína e metabolitos, dos opiáceos e das NPS (Tabela 1). Importa referir que, 

além das substâncias apresentadas na coluna “Novas Substâncias Psicoativas” da Tabela 1, 

pretendiam incluir-se no método desenvolvido os seguintes compostos: metilona, 

metilfenidato, etilfenidato e ácido ritalínico. Contudo, estas NPS foram abandonadas ainda 

durante os ensaios iniciais. As razões que levaram à sua eliminação da lista de analitos 

serão discutidas mais à frente, no tópico 3.1 do capítulo dos Resultados.  

Os compostos listados na Tabela 1 são pesquisados diariamente nas amostras que dão 

entrada no SQTF-N, através de procedimentos distintos, o que faz com que uma amostra 

com resultado positivo para os diferentes grupos de DA considerados nos ensaios de 

rastreio seja analisada mais que uma vez. A validação de um método que permita a sua 

deteção, identificação e quantificação numa só análise é de grande utilidade para o serviço, 

podendo melhorar a capacidade e o tempo de resposta do laboratório e reduzir os custos 

associados a cada análise. A escolha dos grupos de DA e das substâncias propostas é 
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baseada na casuística do SQTF-N e em informação da realidade de consumo, descrita pelas 

autoridades competentes.  

Tabela 1 Substâncias incluídas no método de deteção e quantificação proposto pertencentes aos 

seguintes grupos de DA: cocaína e metabolitos, opiáceos e novas substâncias psicoativas. 

Cocaína e Metabolitos Opiáceos Novas Substâncias Psicoativas 

Cocaína 

Benzoilecgonina 

Ecgonina metil éster 

(EME) 

Cocaetileno 

Morfina 

Codeína 

6-Monoacetilmorfina (6-MAM) 

Tramadol 

O-Desmetiltramadol (O-DT) 

N-Desmetiltramadol (N-DT) 

d-Propoxifeno 

Metadona 

2-Etilideno-1,5-dimetil-3,3-

difenilpirrolidina (EDDP) 

Petidina 

Fentanilo 

Buprenorfina 

Fenciclidina (PCP) 

3-Metoxi-fenciclidina (3-MeO-PCP) 

Cetamina 

1-(3-Trifluorometilfenil) piperazina 

(TFMPP) 

Efedrina 

Norefedrina 

Pseudoefedrina 

 

A cocaína é a droga estimulante mais consumida na Europa, em conjunto com a 3,4-

metilenodioxi-metanfetamina (MDMA ou ecstasy) e com as anfetaminas, em particular 

nos países do sul e oeste da Europa36. Como tal, é deveras importante o desenvolvimento 

de métodos analíticos que detetem inequivocamente a presença desta substância em 

amostras biológicas, bem como dos metabolitos que dela derivam. Os opiáceos são outro 

grupo de substâncias que importa detetar. O consumo indevido dos opiáceos de prescrição, 

usados no tratamento das dores crónicas37, o aumento do consumo de heroína, o 

aparecimento de opiáceos sintéticos potentes, como os derivados do fentanilo, e a presença 

de opiáceos em 81% das overdoses fatais verificadas nos países europeus no ano de 2016 

foram os fatores considerados para a seleção de procedimentos analíticos sensíveis a estes 

compostos36. Paralelamente, o uso crescente da Internet como intermediário entre os 

produtores e os consumidores de DA promoveu nos últimos anos a entrada de várias NPS 

no mercado das substâncias ilícitas, bem como o aumento do seu consumo36,38,39. 

Conhecidos como “legal highs”, precisamente por serem sintetizados com vista a contornar 

o seu estatuto ilegal, estes compostos surgem sob aparência “inocente” (sais de banho, 

incensos, comprimidos, etc.) e têm muitas vezes estruturas químicas semelhantes entre 

si39,40. As NPS incluem substâncias das classes dos canabinóides sintéticos e catinonas 
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sintéticas, derivados da cetamina, fenetilaminas, piperazinas e outras39,41. O consumo de 

alguns compostos incluídos nas NPS é frequente em clubes e discotecas, em particular 

pelas gerações mais novas, sendo estas passíveis de ser designadas como “club drugs”14. A 

difusão de NPS a nível internacional levou à criação de um mecanismo de alerta rápido 

(EWS, do inglês Early-Warning System) na União Europeia, com o principal objetivo de 

difundir a informação sobre NPS entre autoridades39. Em 2016, eram monitorizadas pelo 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) mais de 620 NPS e 

este número continua a aumentar36. Independentemente da legislação cada vez mais 

apertada em vários países europeus, a variedade de substâncias consideradas NPS gera 

dificuldades no desenvolvimento de metodologias analíticas robustas aplicáveis à rotina 

laboratorial e que permitam a sua deteção e identificação inequívoca em amostras 

biológicas36. Contudo, são evidentes os esforços feitos recentemente pelos laboratórios de 

toxicologia no sentido de desenvolver e validar métodos de rastreio e quantificação para 

várias NPS.   

A presença alargada e atual das substâncias incluídas nos grupos acima mencionados 

no mundo das DA faz com que a sua deteção em amostras biológicas seja uma 

preocupação, em particular na TF. O poli-consumo é também muito comum entre os 

consumidores destas DA, o que destaca a importância da criação de métodos multi-drug. 

Embora a rotina laboratorial da TF inclua procedimentos de rastreio e quantificação 

diferenciados e devidamente validados para os 3 grupos de DA referidos, têm-se verificado 

evoluções dos mesmos no sentido criar metodologias multi-drug. O objetivo de incluir o 

máximo de analitos de diferentes classes de DA num único procedimento, no sentido de 

reduzir os tempos de resposta associados às análises, alia-se à procura de melhores 

sensibilidade e resolução e à utilização de amostras variadas e em quantidades cada vez 

menores, resultando no aparecimento de métodos de análise simultânea de diversos grupos 

de DA.  

 

1.3 Amostras Biológicas em Toxicologia Forense e Técnicas de Preparação  

Para que as análises realizadas na área da TF cumpram o propósito para o qual foram 

requisitadas, seja ele qualquer um dos já mencionados anteriormente, é necessária a 

recolha de uma ou mais amostras dos indivíduos alvo de estudo. No desenvolvimento de 

métodos analíticos multi-drug por GC-MS ao longo dos últimos 8 anos, foram usadas 
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matrizes diferentes e com origens distintas (ante ou post mortem) para as substâncias 

pertencentes aos 3 grupos de drogas alvo neste trabalho.  

Atualmente, o sangue total continua a ser a amostra de eleição para a deteção, a 

quantificação e a interpretação das concentrações de drogas e metabolitos presentes num 

indivíduo15. A preferência por este tipo de amostras durante o desenvolvimento e a 

validação de novos métodos está patente, como mostra a Tabela 2, no número superior de 

publicações em que amostras sanguíneas são utilizadas como matrizes biológicas14,35,40,42–

47. Esta preferência é justificada com algumas das vantagens associadas ao sangue total 

como amostra biológica, entre elas a homogeneidade da matriz, a possibilidade de 

realização dos testes de rastreio, confirmação e quantificação das substâncias numa mesma 

amostra, a deteção do composto na sua forma original, bem como dos seus metabolitos, e o 

estabelecimento de uma relação clara entre a concentração do composto detetado e o 

estado influenciado do indivíduo alvo de análise48,49. Revisões mais aprofundadas sobre 

este tema podem ser encontradas na literatura15,50, mas é importante referir que, apesar de 

serem matrizes comparativamente mais limpas que o sangue total, a obtenção de soro ou 

plasma nem sempre é possível em amostras sanguíneas post mortem, principalmente 

devido aos processos naturais de degradação51. O método proposto neste trabalho, tal como 

a maioria dos referidos nas publicações estudadas, tem em vista a sua aplicação tanto na 

área da toxicologia clínica como da TF, isto é, a amostras in vivo ou post mortem, pelo que 

a preocupação com este tipo de obstáculos durante o processamento das amostras é 

evidente. Nos últimos anos, essa consideração refletiu-se no desenvolvimento de apenas 

dois métodos multi-drug publicados que usam soro ou plasma no seu procedimento43,46. A 

revisão de Remane e colaboradores33 evidencia esta mesma conclusão relativamente às 

técnicas multi-drug LC-MS(/MS), ao serem mencionados unicamente dois artigos 

descrevendo metodologias que recorrem a amostras de soro para analisar os analitos alvo 

neste trabalho37,52. 

A urina também continua a ter um papel importante nos métodos de deteção de DA. Ao 

contrário do que acontece para o sangue, mais usado para análises de confirmação e 

quantificação da presença de analitos, a urina é normalmente usada para testes de rastreio 

em STA53. Contudo, esta divisão clara entre amostras usadas para rastreio e para 

quantificação está a esvanecer, uma vez que são cada vez mais os métodos que, usando 

urina como matriz (Tabela 3), foram desenhados com propósito de realizar análises de
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Tabela 2 Visão geral de procedimentos de análise multi-drug de cocaína e metabolitos, opiáceos e NPS por GC-MS, em amostras de sangue, nos 

últimos 8 anos. 

Ano Analitos Amostra 
Preparação da 

Amostra 

Reagente de 

Derivatização 

Fase 

Estacionária 

Tempo 

de 

Corrida 

Sistema 

de 

Deteção 

Modo de 

Ionização 

e Deteção 

Gama de Concentrações  
Limites 

Analíticos 

Parâmetros 

de 

 Validação 

Ref 

2011 8 opiáceos 
Sangue total  

(1 mL) 

PP e SPE 

(Varian Bond 

Elut Certify)  

NH2OH e 

BSTFA +  

1% TMCS 

DB-1 (30 m x 

0,25 mm, 0,25 

μm) 

16 min Q EI e SIM 

CC baixa concentração: 

Limite inferior entre 2,5 e 

10 ng/mL; limite superior 

entre 50 e 100 ng/mL  

CC alta concentração: 

Limite inferior entre 10 e 

50 ng/mL; limite superior 

entre 100 e 500 ng/mL  

LD =  

1-10 ng/mL 

LIQ =  

2,5-10 ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, 

Est, A 

42 

2012 7 club drugs 
Sangue total  

(1 mL) 

SPE automática 

(Oasis MCX) 

BSTFA +  

1% TMCS 

Factor Four VF 

17-MS 

(0,25 mm x 15 

m, 0,25 μm) 

17 min Q EI e SIM 

Limite inferior entre 10 e 

250 ng/mL; limite 

superior entre 100 e 3 000 

ng/mL 

LD =  

4,73-274,01 

ng/mL 

LIQ = 14,32-

830,35 ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R 
14 

2012 

7 NPS 

(derivadas de 

anfetaminas) 

Sangue total  

(200 µL) 

PP e  

MISPE 

(SupelMIP 

Amphetamine) 

TFAA: 

Acetato de etilo 

(5:1 v/v) 

Equity-5 (30 m 

x 0,32 mm, 0,25 

μm) 

13 min Q EI e SIM 

Limite inferior entre 1,25 

e 5 ng/mL; limite superior 

1250 ng/mL 

LD = 0,25-3 

ng/mL 

LIQ = 1,25-5 

ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R 
47 

2014 

6 opiáceos, 

cocaína e 

metabolito 

Sangue 

total, urina e 

soro  

(0,6 mL) 

Tecido 

cerebral e 

renal  

(0,6 mg) 

PP e SPE (Bond 

Elut Certify) 

manual ou 

automática  

Isooctano: 

MSTFA  

(19:1 v/v) ou 

Isooctano:Piri-

dina:MSTFA 

(14:5:1 v/v) 

HP-5MS ou 

Rxi-5Sil (30 m 

x 0,25 mm, 0,25 

µm) 

20 min Q EI e SIM 

Limite inferior entre 0,8 e 

47 ng/mL; limite superior 

entre 150 e  

1500 ng/mL 

LD = 0,3-9 

ng/mL 

LIQ = 0,8-47 

ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R 
43 

2014 

Cocaína e 4 

metabolitos,  

7 anfetaminas e 

2 canabinóides 

Sangue total  

(1 mL) 

SPE  

(Bond-Elut 

Certify) 

MSTFA 

HP-5MS  

(30 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

23,33 

min 

Trapa de 

Iões 

EI e 

SCAN 

10-500 ng/mL 

(10-100 ng/mL para 

EME) 

LD = 5-10 

ng/mL 

LIQ = 10-25 

ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est, A 

44 
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NPS – Novas substâncias psicoativas; PP – Precipitação de proteínas; SPE – Extração em fase sólida; DLLME – Dispersive liquid liquid microextraction; BSTFA 

- N,O-bis(trimetilsilil)-trifluoroacetamida; MSTFA - N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida; TMCS – Trimetilclorosilano; TFAA – Anidrido Trifluoroacético; 

NH2OH – Hidroxamina; Q – Quadrupólo simples; EI – Ionização por impacto eletrónico; SIM – Modo seletivo de iões; EME – Ecgonina metil éster; CC – Curva 

de Calibração; S – Seletividade; L – Linearidade; E – Exatidão; P – Precisão; LD – Limite de Deteção; LIQ – Limite Inferior de Quantificação; R – Recuperação; 

Est – Estabilidade; EM – Efeitos de Matriz; A – Arrastamento.  

2016 

14 NPS 

(catinonas 

sintéticas e 

fenetilami-

nas) 

Sangue total,  

fluido 

 pericárdio  

(250 µL) 

Humor 

vítreo 

(100µL) 

SPE  

(Oasis MCX) 
MSTFA 

HP-5MS  

(30 m x 0,32 

mm, 0,25 μm) 

15,5 min Q EI e SIM 5 – 600 ng/mL 
LD = LIQ = 5 

ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est, A 

40 

2017 

13 opiáceos, 

cocaína e 

cocaetileno 

Sangue total  

(300 µL)  

PP e  

QuEChERS 

modificado 

MSTFA 

Rtx-5 

(30 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

28 min 
Trapa de 

Iões 
EI e SIM 31,2 – 2000 ng/mL 

LD = 6,4-81,7 

ng/mL 

LIQ = 31,2-

125 ng/mL 

S, L, LD, 

LIQ, R, EM 
45 

2017 5 opiáceos 
Plasma  

(500 µL) 

Tratamento 

alcalino e SPE 

(Clean Screen 

CSDAU 303) 

- - - 

HP-5MS  

(30 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

16 min Q EI e SIM 25 – 1000 ng/mL 
LIQ = 25 

ng/mL  

S, L, E, P, 

LIQ, R, Est 
46 

2018 

26 NPS 

(anfetaminas, 

metanfetami-

nas, cetamina 

e outras) 

Sangue total  

(2 mL) 

Urina  

(2 mL) 

PP 

DLLME 

Cloroformato de 

hexilo 

J&W 5% 

Fenil-metil 

silicone 

(10 m x 0,18 

mm, 0,18μm) 

16,1 min Q 
EI e 

SCAN 

Limite inferior entre 2 e 

50 ng/mL; limite superior 

1000 ng/mL 

LD = LIQ = 

2-50 ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est, A 

35 
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Tabela 3 Visão geral de procedimentos de análise multi-drug de cocaína e metabolitos, opiáceos e NPS por GC-MS, em amostras de urina, nos últimos 

8 anos. 

Ano Analitos Amostra 
Preparação da 

Amostra 

Reagente de 

Derivatização 

Fase 

Estacionária 

Tempo 

de 

Corrida 

Sistema 

de 

Deteção 

Modo de 

Ionização 

e Deteção 

Gama de 

Concentrações  

Parâmetros 

de 

 Validação 

Ref. 

2010 

60 DA (NPS, 

cocaína e 

metabolitos, 

opiáceos e 

outras) 

Urina  

(1 mL) 

SPE automática 

(Co-polímero 

hidrofílico-

lipofílico) 

MSTFA 

DB-5MS 

(30m x  

0,25 mm,  

0,25 μm) 

24 min Q EI e SIM 10 - 1 000 ng/mL 
S, L, E, P, LD, 

LIQ, R 
54 

2010 
52 estimulantes 

e narcóticos 

Urina  

(2 mL) 
LLE - - - 

DB-5  

(10 m x  

0,18 mm,  

0,18 µm) 

8 min Q 
EI e 

SCAN 

Limite inferior 

entre 0,5 e 250 

ng/mL; limite 

superior entre 40 

e 20 000 ng/mL 

S, L, E, P, LD, 

LIQ, Est 
55 

2011 

16 DA (cocaína e 

metabolitos, 

opiáceos, NPS) 

Urina  

(2 mL) 
LLE 

MSTFA + 1% 

TMCS 

DB-5 

(10 m x 0,18 

mm, 0,18 μm) 

6,2 min Q 
EI e SIM/ 

SCAN 

Limite inferior 

entre 5 e 50 

ng/mL 400 e 

2 000 ng/mL 

S, L, E, P, LD, 

LIQ, R, Est 
53 

2011 
10 NPS 

(fenetilaminas) 

Urina 

(2 mL) 

SPE (PolyCrom 

Clin II) 
- - - 

DB-5MS  

(30m x 0,25 

mm, 0,25 μm) 

20 min Q EI e SIM 0 – 1 500 ng/mL 
S, L, E, P, LD, 

LIQ, A 
56 

NPS – Novas substâncias psicoativas; SPE – Extração em fase sólida; LLE – Extração líquido-líquido; MSTFA - N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida; 

TMCS – Trimetilclorosilano; Q – Quadrupólo simples; EI – Ionização por impacto eletrónico; SIM – Modo seletivo de iões; S – Seletividade; L – Linearidade; 

E – Exatidão; P – Precisão; LD – Limite de Deteção; LIQ – Limite Inferior de Quantificação; R – Recuperação; Est – Estabilidade; A – Arrastamento. 
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rastreio, mas que possibilitam também a quantificação das substâncias de interesse35,53,54. 

Mesmo sendo evidente o crescente desenvolvimento de métodos que mencionam a 

utilização de outros tipos de matriz menos convencionais, estas são ainda vistas como 

complementares às análises efetuadas no sangue ou na urina57–59. O cabelo é uma dessas 

matrizes biológicas alternativas que tem revelado a sua aplicabilidade em procedimentos 

multi-drug (Tabela 4). A importância das metodologias que usam o cabelo como matriz, 

em particular no auxílio sobre a determinação do consumo de DA, é atualmente clara e 

bem estabelecida na área da TF, como refletem várias revisões recentes58,60–62. A principal 

vantagem associada ao uso desta matriz em STA é a janela de deteção disponível para 

análise (entre meses e anos)63,64, particularmente importante na determinação do consumo 

de drogas a longo prazo, bem como na monitorização terapêutica65. Adicionalmente, o 

cabelo exibe outras vantagens sobre as amostras convencionais, como a facilidade de 

recolha e de manuseamento, o transporte e armazenamento simples e a dificuldade de 

adulteração57,66. Relativamente à sua manipulação antes da análise por GC-MS, todos os 

métodos revistos que usam cabelo como amostra (Tabela 4) mencionam passos de 

lavagem da matriz, previamente à extração da amostra e independentemente do processo 

usado nessa fase. Isto deve-se ao facto dos contaminantes externos (como produtos de 

tratamento) ou sujidades presentes (suor, sebo e poeiras) interferirem de modo relevante 

nos resultados obtidos, ao reduzir a razão sinal/ruído29,34.  

Um outro conjunto de matrizes também consideradas alternativas, como a saliva67, o 

suor68 ou as unhas69, têm sido igualmente usadas em procedimentos de análise multi-drug 

por GC-MS desenvolvidos nos últimos anos, como mostram as publicações presentes na 

Tabela 5. Também a placenta, aproveitando o facto de ser um produto descartado logo 

após o parto ou na interrupção da gravidez e em quantidades abundantes, e o mecónio, 

foram usados como matrizes em dois dos trabalhos revistos70,71. Como é sugerido por 

Lozano et al (2007)72, a análise destas matrizes, bem como amostras de cordão umbilical 

ou líquido amniótico, por exemplo, é muito relevante na avaliação da exposição do feto a 

DA durante a gestação. Em casos de TF post mortem, no desenvolvimento e na aplicação 

dos métodos de análise multi-drug, podem recorrer-se a amostras tecidulares43, fluido 

pericárdico e humor vítreo40,73, para além das amostras de sangue e urina. Curiosamente, 2 

dos métodos recentemente propostos para deteção de analitos de cocaína e metabolitos, 

opiáceos e NPS por GC-MS que recorrem a matrizes post mortem são métodos de deteção 
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destas substâncias também aplicáveis a sangue e/ou urina40,43. Em termos de preparação de 

amostras, o método mais aplicado às matrizes alternativas foi a Extração em Fase Sólida 

(SPE, do inglês Solid-Phase Extraction) de fase reversa e troca catiónica. Uma variação 

desta técnica foi usada por Bordin et al (2013) para a deteção de nicotina, cocaína e 

metabolitos em amostras de mecónio71. A extração por pipetas descartáveis (DPX, do 

inglês Disposable Pipette Extraction) distingue-se da SPE convencional uma vez que o 

sorbente SPE está colocado numa ponta de pipeta descartável e todo o procedimento de 

extração é efetuado nessa mesma ponta74. Esta extração exibiu eficácia e adequação ao 

método proposto ao apresentar recuperações acima dos 50% para os analitos estudados e 

ao requerer menor consumo de amostras e solventes e menor manipulação de amostras, 

refletindo-se num menor consumo de tempo durante a sua preparação e menos erros a ela 

associados. A preocupação com a redução do consumo de tempo durante o passo de 

extração está igualmente patente nos métodos que usam processos automatizados, como a 

SPE automática14,43,54,67.  

Para o cabelo também se verifica a aplicação de técnicas derivadas da SPE. Em 2010, 

o grupo de trabalho de Míguez-Framil propôs um método de extração e deteção de 

opiáceos e cocaína em amostras de cabelo que consistia na utilização de dispersão em 

matriz sólida (MSPD, do inglês Matrix Solid-Phase Dispersion)63. Simplificadamente, as 

amostras de cabelo são dispersas num suporte sólido que funciona como agente dispersante 

(neste caso, óxido de alumínio) e, de seguida, aplicadas a uma coluna convencional de 

SPE. Porém, não sendo o objetivo principal deste trabalho explorar as técnicas de extração 

usadas na deteção de DA, revisões bibliográficas que esclarecem o princípio de 

funcionamento da MSPD e as mais recentes aplicações podem ser consultadas75,76. 

Segundo os autores, e apesar das vantagens desta técnica relativamente a outras, como a 

simplicidade, baixo custo e consumo de solventes e a eficácia de extração, a aplicação 

desta técnica com vista à extração de compostos de interesse forense presentes em 

amostras de cabelo ainda não tinha sido testada e os resultados obtidos demonstraram boa 

recuperação e aplicabilidade à rotina63. Três anos mais tarde, o mesmo grupo propôs um 

método em tudo semelhante ao anterior, mas com o passo de hidrólise enzimática (HE) 

auxiliado por MSPD77. No primeiro procedimento proposto, a HE era realizada à parte da 

MSPD, mas no segundo procedimento, a HE foi facilitada pela degradação das membranas 



Introdução 

15 

Tabela 4 Visão geral de procedimentos de análise multi-drug de cocaína e metabolitos, opiáceos e NPS por GC-MS, em amostras de cabelo, nos 

últimos 8 anos. 

Ano Analitos Amostra 
Preparação da 

Amostra 

Reagente de 

Derivatização 

Fase 

Estacionária 

Tempo 

de 

Corrida 

Sistema  

de  

Deteção 

Modo de 

Ionização 

e Deteção 

Gama de 

Concentrações  

Parâmetros 

de 

 Validação 

Ref. 

2010 

11 DA (NPS, 

opiáceos, 

cocaína e 

metabolitos) 

Cabelo  

(10 mg) 

Extração 

acídica/ básica e  

SPME 

(Polidimetilsilo-

xano) 

AA 

(MSTFA para 

canabinóide) 

HP-5MS (12,5 

m x 0,33 mm, 

0,20 µm) 

16,5 min Q EI e SIM 

0,05 – 10 ng/mg  

(0,01-10 ng/mg 

para canabinóide) 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R  
65 

2010 5 opiáceos 
Cabelo  

(20 mg) 

SPE  

(Oasis MCX) 

MSTFA + 5% 

TMCS 

HP–5MS (30 

m x 0,25 mm, 

0,25 µm) 

15,5 min Q EI e SIM 

0,05 – 50 ng/mg 

(0,05 – 40 ng/mg 

para tramadol) 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R 
66 

2010 

3 opiáceos, 

cocaína e 

metabolito 

Cabelo  

(50 mg) 

MSPD, HE e 

SPE (Oasis 

HLB) 

BSTFA +  

1% TMCS 

HP-5 (30 m x 

0,22 mm, 0,33 

µm) 

23 min Q EI e SIM 0,5 – 20 µg/g  
S, L, E, P, 

LD, LIQ, R 
63 

2013 

3 opiáceos, 

cocaína e 

metabolito 

Cabelo  

(50 mg) 

HE assistida por 

MSPD e SPE 

(Oasis HLB) 

BSTFA +  

1% TMCS 

HP-5 (30 m x 

0,22 mm, 0,33 

µm) 

23 min Q EI e SIM 1 – 20 µg/g  
S, L, E, P, 

LD, LIQ, R 
77 

2017 

10 DA 

(opiáceos, 

cocaína e 

anfetaminas) 

Cabelo  

(30 mg) 

MeOH e 

sonicação 

BSTFA +  

1% TMCS 

HP–5MS (30 

m x 0,25 mm, 

0,25 µm) 

25 min Q EI e SIM 2 – 350 ng/mg 
S, L, E, P, 

LD, LIQ 
57 

2012 

17 DA (NPS, 

opiáceos, 

cocaína e 

metabolitos) 

Cabelo  

(10 mg) 

SPE  

(Oasis MCX) e  

HS-SPME 

BSTFA: 

MSTFA (4:1) 

+ 1% TMCS 

Factor Four 

(20 m x 0,25 

mm, 0,25 μm) 

 

24,9 min Q 
EI e SCAN 

+ SIM 
5 – 80 ng/vial 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R 
64 

SPE – Extração em fase sólida; SPME – Microextração em fase sólida; HS – Headspace; MSPD – Dispersão em matriz sólida; HE – Hidrólise enzimática; 

BSTFA - N,O-bis(trimetilsilil)-trifluoroacetamida; MSTFA - N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida; TMCS – Trimetilclorosilano; AA - Anidrido 

Acético; MeOH – Metanol; Q – Quadrupólo simples; EI – Ionização por impacto eletrónico; SIM – Modo seletivo de iões; S – Seletividade; L – 

Linearidade; E – Exatidão; P – Precisão; LD – Limite de Deteção; LIQ – Limite Inferior de Quantificação; R – Recuperação. 



Introdução 

16 

Tabela 5 Visão geral de procedimentos de análise multi-drug de cocaína e metabolitos, opiáceos e NPS por GC-MS, em amostras biológicas 

alternativas, nos 8 últimos anos. 

Ano Analitos Amostra 
Preparação da 

Amostra 

Reagente de 

Derivatizaçã

o 

Fase 

Estacionária 

Tempo 

de 

Corrida 

Sistema 

de 

Deteção 

Modo de 

Ionização e 

Deteção 

Gama de 

Concentrações  

Parâmetros 

de 

 validação 

Ref. 

2010 

11 DA (cocaína e 

metabolitos, 

opiáceos e NPS) 

Placenta  

(1000 mg) 

PP e SPE 

(STRATA-X-C) 
MSTFA 

ZB–5  

(15 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

16,2 min Q EI e SIM 5 – 500 ng/g 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est, A 

70 

2010 

6 NPS 

(estimulantes 

tipo anfetaminas, 

Cetamina e 

metabolitos) 

Unhas  

(20 mg) 

Hidrólise 

alcalina e LLE 
HFBA 

DB–5MS  

(30 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

19,6 min Q EI e SIM 

Limite inferior 

entre 0,1 e 0,4 

ng/mg; limite 

superior 20 

ng/mg 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

A, EM 

69 

2012 
8 fenilalquila-

minas e cetamina 

Saliva,  

Urina e  

Cabelo 

(10-20 mg) 

SPE automática 

(RapidTraceTM) 
TFAA 

HP-5MS  

(30 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

31 min QQQ EI e SIM 5 – 200 ng/mL 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est 

67 

2014 

11 DA (cocaína e 

metabolitos, 

anfetaminas, 

opiáceos e 

canabinóides) 

Humor 

vítreo  

(1 mL) 

SPE (Trace B 

335 e Cerex 48) 
MSTFA 

HP–5MS  

(30 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

22,5 min Q EI e SIM 

10 – 1 000 

ng/mL  

(10 – 750 ng/mL 

para AEME) 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est, A 

73 

2014 

Nicotina, 

Cocaína e 4 

metabolitos 

Mecónio 

(300 mg) 

PP e  

DPX – CX1 
MSTFA 

HP–5MS  

(30 m x 0,25 

mm, 0,25 µm) 

18,5 min Q EI e SIM 20 – 1 000 ng/g 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est, A 

71 

2016 

11 DA 

(anfetaminas e 

outras NPS, 

canabinóides e 

cocaína) 

Suor 

(toalhitas 

de algodão 

DrugWipe 

5A) 

HS-SPME 

AA 

 (MSTFA 

para 

canabinóide) 

5% pH ME 

Siloxane (12,5 

m x 0,20 mm, 

0,33 µm)  

19,5 min Q EI e SIM 

Limite inferior 

entre 0,21 e 0,81 

ng/toalhita; 

limite superior 

50 ng/toalhita 

S, L, E, P, 

LD, LIQ, R, 

Est 

68 

NPS – Novas substâncias psicoativas; PP – Precipitação de proteínas; SPE – Extração em fase sólida; LLE – Extração líquido-líquido; SPME – Microextração 

em fase sólida; HS – Headspace; DPX – Extração por pipetas descartáveis; MSTFA - N-metil-N-trimetilsilil-trifluoroacetamida; TMCS – Trimetilclorosilano; 

AA - Anidrido Acético; TFAA – Anidrido Trifluoroacético; HFBA - Anidrido Heptafluorobutírico; Q – Quadrupólo simples; QQQ – triplo quadrupólo; EI – 

Ionização por impacto eletrónico; SIM – Modo seletivo de iões; AEME – Anidroecgonina metil éster S – Seletividade; L – Linearidade; E – Exatidão; P – 

Precisão; LD – Limite de Deteção; LIQ – Limite Inferior de Quantificação; R – Recuperação; Est – Estabilidade; EM – Efeitos de Matriz; A – Arrastamento.  
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e paredes celulares conseguida com a MSPD, o que torna mais eficiente o contacto entre as 

enzimas e as estruturas plasmáticas, reduzindo substancialmente o tempo consumido neste 

passo (de 12-24h para 30 min). Aliado à SPE, este método revelou boa precisão e exatidão 

para a extração de drogas básicas como a cocaína e os opiáceos77. Outras técnicas de 

hidrólise, como a alcalina, podem também ser usadas no pré-tratamento de amostras 

queratinizadas65,69. Outra modificação de técnicas de extração, desta vez da SPME 

(Microextração em Fase Sólida, do inglês Solid-Phase Microextraction), foi testada em 

amostras de cabelo por dois grupos de trabalho, com o propósito de detetar DA 

pertencentes a diferentes grupos, incluindo os de interesse no protocolo desenvolvido neste 

trabalho64,65. Nos trabalhos propostos por estes dois grupos, o filtro usado na SPME apenas 

esteve em contacto com a fase gasosa do vial que continha as amostras previamente 

extraídas, conhecida como headspace (HS). Segundo Merola e colaboradores (2010)65, a 

extração HS-SPME permite a injeção de toda a quantidade de analitos captada pelo filtro 

diretamente no sistema GC-MS, em oposição à injeção de apenas 1-2 µL dos 30-50 µL de 

amostra ressuspensa geralmente obtidos no tratamento convencional de amostras, tendo 

como desvantagem, no entanto, a baixa percentagem de recuperação. Antes da HS-SPME, 

Aleksa et al (2012)64 procederam a uma SPE convencional, permitindo que se obtivessem 

amostras muito mais limpas e concentradas. Ainda assim, as recuperações foram muito 

baixas para alguns analitos, justificadas pela escolha da solução de eluição e pela adsorção 

diferente, por parte do filtro de SPME, aos vários analitos64. O método descrito por Merola 

et al (2010)65 foi também testado para amostras de suor68 e, ao contrário do observado para 

os protocolos mencionados atrás, obtiveram-se percentagens de recuperação relativa 

bastante consideráveis (95%).  

Para amostras de urina, as técnicas de pré-tratamento são essencialmente a SPE mixed-

mode ou a Extração Líquido-Líquido (LLE, do inglês Liquid-Liquid Extraction). No 

entanto, é de realçar o procedimento de extração levado a cabo por Mercieca e 

colaboradores (2018)35, em que foi aplicada a extração por DLLME (do inglês Dispersive 

Liquid Liquid Microextraction). Esta consiste numa LLE que tira partido da miscibilidade 

da amostra aquosa com um solvente promotor da dispersão e com uma solução de extração 

de elevada densidade que, quando misturados, permitem a extração rápida e eficiente dos 

analitos. A principal vantagem desta técnica sobre a SPE e a LLE é o consumo mínimo de 
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solventes orgânicos, tornando-a numa técnica barata e sem necessidade de usar cartuchos 

comerciais35.  

Em concordância com o mencionado para as outras matrizes, as amostras sanguíneas 

são também alvo de SPE mixed mode. Contudo, alguns autores aplicam, previamente à 

SPE, um passo de Precipitação de Proteínas (PP)35,42,43,47. Apesar de auxiliar na redução 

significativa de interferentes de matriz, a PP aplicada isoladamente não é suficiente para se 

obterem amostras aceitavelmente limpas e concentradas, daí a sua utilização a par com 

outras técnicas. Seguindo a mencionada corrente de aplicação de modificações de técnicas 

extrativas convencionais para outras matrizes, também para as amostras de sangue tal se 

verifica, como é comprovado pelo protocolo apresentado por Kumazawa e colaboradores 

para a quantificação de 7 NPS, em que é aplicado a MISPE (do inglês Molecularly 

Imprinted Solid-Phase Extraction)47. O seu princípio de atuação pode ser revisto em outros 

artigos78,79, mas importa referir que esta técnica de extração usa sorbentes poliméricos com 

locais de ligação específicos para os analitos que se pretendem extrair. Depois destes se 

ligarem aos locais de ligação presentes no sorbente, são adicionados monómeros 

funcionais, denominados “cross-linkers”, e ocorre uma reação de polimerização entre eles 

e os compostos retidos no sorbente, permitindo depois a sua fácil eluição. Como vantagens 

relativamente às técnicas de SPE convencionais, apresenta baixo custo, elevada 

estabilidade durante o armazenamento e durabilidade quando sujeita a calor ou pressão79. 

Já a sua principal desvantagem advém da dificuldade em remover completamente a 

molécula template usada para a criação do polímero do sorbente, que pode eluir juntamente 

com os analitos em quantidades detetáveis79. Em crescimento na área da TF está também o 

uso da técnica QuEChERS (do inglês Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) como 

tratamento de amostras prévio a GC. Desenvolvida em 2003 com vista à análise de 

pesticidas em frutas e vegetais80, revelou-se como uma técnica de extração rápida e de fácil 

manuseamento, com uso de poucos solventes e mais barata do que outras técnicas. Alves et 

al (2017)45 aplicaram este método com sucesso a amostras sanguíneas que continham 

cocaína e opiáceos, mas devido à complexidade desta matriz, efetuaram previamente 

passos de limpeza e de PP. 

É também notável o cuidado generalizado dos toxicologistas forenses em desenvolver 

métodos que necessitem de quantidades cada vez menores de amostra biológica, sem afetar 

a sensibilidade e a precisão do método e mantendo os limites de deteção e de quantificação 
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adequados ao propósito para o qual foi criado. Observando a coluna “Amostra” das Tabela 

2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5 conclui-se que os protocolos que usam maiores 

quantidades de matriz biológica, na ordem dos mililitros, são os que procedem a análises 

multi-drug em urina. Para todas as outras amostras líquidas (sangue, humor vítreo e outros 

fluídos) são requeridos volumes na ordem das centenas de microlitros. Procedimentos 

analíticos que recorrem a matrizes sólidas como cabelo ou tecidos apenas necessitam entre 

10 e 50 mg de amostra. 

A SPE, que viu a sua aplicação em metodologias na área da TF crescer em força 

principalmente devido à comercialização de cartuchos descartáveis e às variadas fases 

sólidas disponíveis81, apresenta-se assim como método de extração adequado para STA, 

em particular para as substâncias pertencentes aos 3 grupos de DA pertinentes para este 

trabalho. Adicionalmente, esta técnica tem sido alvo de algumas modificações, tanto em 

termos de automatização, o que permite a redução do tempo consumido no passo de 

extração, como em termos de seletividade para os analitos de interesse, resultando num 

maior rendimento de extração. Todavia, é preciso ter em mente as dificuldades acrescidas 

na eluição em métodos multi-drug, pois a solução de eluição que é ideal para um composto 

pode não o ser para outro. Como tal, é necessário estabelecer um compromisso entre as 

substâncias que se pretendem detetar através do método e a solução de eluição que melhor 

se adequa a todos os analitos, de modo geral.  

 

1.4 Metodologia Analítica Aplicada aos Grupos de Drogas de Abuso 

Selecionadas: GC e MS 

A GC continua a ser atualmente a técnica mais bem implementada e usada nos 

laboratórios de TF35. Esta preferência é justificada pelo facto dos sistemas GC serem 

consideravelmente mais baratos e de menor manutenção do que os sistemas alternativos 

(os sistemas LC)81, apresentando boa sensibilidade e robustez e pouca suscetibilidade a 

efeitos de matriz (EM)81. A deteção por MS tem também demonstrado a sua aplicabilidade 

na STA. Associada à técnica de separação cromatográfica GC, a MS oferece uma 

variedade de bases de dados disponíveis, com espectros de massa para centenas de 

compostos com interesse forense ionizados por Impacto Eletrónico (IE) a uma energia 

padrão de 70eV82–85. Esta vantagem é particularmente importante em testes de 
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identificação, uma vez que possibilita a comparação do espectro obtido para uma amostra 

com o obtido para determinado padrão analítico.  

Na generalidade das publicações revistas, a separação por GC foi levada a cabo em 

colunas com 5% de fenilmetilpolisiloxano como mostram os dados da coluna “Fase 

Estacionária” das Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5. Estas são consideradas 

colunas universais por terem capacidade de separação de compostos ácidos e básicos. 

Quanto aos tempos de duração das corridas cromatográficas, a grande maioria dos métodos 

revistos demora entre 15 e 25 min (colunas “Tempo de Corrida”). No entanto, é notória a 

preocupação dos autores em reduzir os tempos de corrida sem que se perca sensibilidade e 

reprodutibilidade. Para a deteção dos analitos incluídos nos métodos desenvolvidos a partir 

de GC, os sistemas de MS mais usados são claramente os de baixa resolução, em particular 

o quadrupólo simples (Q). Esta preferência advém do facto dos quadrupólos não sofrerem 

de histerese (ou seja, não terem capacidade de manter as propriedades conferidas por um 

estímulo na ausência deste), o que os torna ideais para as trocas rápidas entre valores de 

razão massa/carga (m/z), necessárias no modo seletivo de iões (SIM, do inglês Selected-Ion 

Monitoring)86. Apenas uma publicação revista fez uso de um sistema de deteção em 

tandem, também de baixa resolução, o triplo quadrupólo (QQQ)67. Este cenário evidencia 

indubitavelmente que o desenvolvimento de protocolos multi-drug com detetores MS de 

baixa resolução é suficiente para cumprir com os propósitos para os quais estes são 

criados, sejam eles o rastreio e/ou a quantificação das substâncias pertencentes aos grupos 

da cocaína e metabolitos, dos opiáceos e das NPS. Sobre o modo de ionização mais 

aplicado à análise simultânea dos compostos incluídos nestes grupos de DA, não restam 

dúvidas – o IE é transversal a todos os métodos, como mostram as colunas “Modo de 

Ionização e Deteção” das Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5. Este modo de 

ionização origina a fragmentação das substâncias, o que permite obter espectros de massa 

com mais informações sobre o analito alvo81. À exceção de 3 artigos revistos35,44,55, que 

adquirem os seus resultados exclusivamente pelo modo de deteção em varrimento, todos as 

publicações recorrem ao modo SIM. O modo de deteção em varrimento efetua a aquisição 

continua de iões cujo valor da razão m/z se encontra dentro de um intervalo pré-definido, 

enquanto que o modo SIM deteta apenas os iões de razão m/z selecionados para identificar 

as substâncias. Em TF, para o modo SIM é comum usarem-se 2 ou 3 iões para 

identificação, conhecidos como iões de diagnóstico, em que um deles é usado para 
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quantificação do composto, como sugerido em alguns documentos87,88. Segundo estas 

diretrizes internacionalmente aceites na área da TF, é vantajoso que os iões escolhidos para 

o diagnóstico de um composto sejam os que apresentam maior abundância, por sofrerem 

menos interferências do background, e os que apresentam maior razão m/z, por serem mais 

específicos (da substância) que os iões de m/z mais baixa, uma vez que estes podem sofrer 

interferências de iões obtidos devido à presença de contaminantes ou bleeding da 

coluna87,88. Contudo, ainda que não seja mencionado em todos os artigos que usam 

unicamente o modo SIM, é efetuada usualmente uma corrida em modo de varrimento, 

numa fase prévia à validação e aplicação dos procedimentos a amostras reais, com o intuito 

de identificar os tempos de retenção (TR) e os fragmentos iónicos característicos de cada 

analito70,71. Devem também destacar-se 2 procedimentos53,64 que usam o modo de deteção 

conhecido como FASST (do inglês Fast Automated Scan/SIM Technique), o que permite 

adquirir paralelamente dados em modo de varrimento e em modo SIM, sem aumentar o 

tempo de corrida e sem reduzir significativamente a sensibilidade, quando comparados 

com os dados obtidos por cada modo independentemente. A utilização deste modo traz 

também a vantagem de possibilitar a reavaliação retrospetiva dos espectros com vista à 

deteção de analitos adicionais que possam ter co-eluido com os já incluídos no método. 

Como desvantagens, além das limitações na sensibilidade, deve apontar-se a necessidade 

de grandes capacidades de armazenamento de dados, para além do tempo necessário ao 

tratamento desses mesmos dados.  

Nos métodos com sistemas GC-MS, a reação de derivatização anterior à injeção 

cromatográfica é de extrema importância, em particular para substâncias polares, pouco 

voláteis e termolábeis, que são menos apropriadas à análise cromatográfica. Esta reação, ao 

modificar a estrutura química do composto a analisar, altera o padrão de fragmentação da 

substância, aumentando a m/z dos iões obtidos, conferindo-lhes assim um maior valor de 

diagnóstico89. Além disso, a derivatização apresenta como vantagem o facto de permitir 

aumentar a volatilidade dos analitos e de favorecer a formação de fragmentos iónicos 

característicos para cada família de DA, facilitando a sua identificação através do modo 

SIM89. A informação contida na coluna “Reagente de Derivatização” das Tabela 2, Tabela 

3, Tabela 4 e Tabela 5 permite afirmar que o tipo de derivatização mais usado nos 

protocolos de análise multi-drug publicados nos últimos anos é a sililação com as amidas 

N,O-bis(trimetilsilil)-trifluoroacetamida (BSTFA) e N-metil-N-trimetilsilil-
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trifluoroacetamida (MSTFA), geralmente acompanhadas do catalisador trimetilclorosilano 

(TMCS), seguida da acilação com anidridos acético (AA), trifluoroacético (TFAA) e 

heptafluorobutírico (HFBA).  

É particularmente para as metodologias que procuram detetar e quantificar as NPS que 

se observa a maior variedade de reagentes derivatizantes usados: Kumazawa et al (2012)47 

propõem que a reação de derivatização de 7 NPS seja conseguida a partir de TFAA e 

acetato de etilo. No entanto, Mercieca e colaboradores (2018)35 sugerem a derivatização 

com cloroformato de hexilo, uma vez que a derivatização dos analitos com este reagente 

pode ocorrer em meios aquosos90 (e portanto em matrizes sanguíneas), conseguindo assim 

ser adicionado diretamente às amostras. Além disso, este derivatizante auxiliou a separação 

analítica de dois isómeros posicionais e a boa sensibilidade adquirida possibilitou a 

aquisição de dados em modo de varrimento. Por sua vez, as publicações de Castro et al 

(2012)14 e Margalho et al (2016)40 comprovam a possibilidade de derivatização de NPS 

por sililação. Este último grupo de trabalho propõe, no entanto, o recurso a micro-ondas 

para auxiliar a reação de derivatização. O procedimento é em tudo semelhante ao da 

derivatização convencional, à exceção do modo de aquecimento das amostras que é feito 

com recurso a um micro-ondas doméstico, em vez do bloco de aquecimento. A validação 

deste procedimento comprovou que a sensibilidade e precisão do método não foram 

afetadas e permitiu a redução substancial do tempo consumido nesta fase da metodologia.  

Quanto a procedimentos em que não é aplicado o passo de derivatização, apenas se 

destaca um para amostras sanguíneas, usado na deteção e quantificação de opiáceos46. 

Relativamente às metodologias revistas para amostras de urina com vista à deteção de 

NPS, salientam-se 2 protocolos que não executam o passo de derivatização55,56. Ainda 

assim, e tal como observado para o método de Fernández e colaboradores (2017)46, ambos 

revelaram resolução e exatidão suficientes para testes tanto de rastreio como de 

quantificação. Ao contrário do que foi apontado por Kim e colaboradores (2010) sobre a 

derivatização de fenilalquilaminas69, os estudos preliminares feitos por Choi et al (2012)67 

demonstraram que a derivatização por acetilação trazia algumas limitações, entre elas a 

degradação da coluna cromatográfica quando o reagente HFBA estava em excesso e a 

baixa resolução dos picos aquando do uso de PFPA (anidrido pentafluoropropiónico). A 

destacar-se também, mas relativamente aos opiáceos, está o protocolo do grupo de 

Tiscione e colaboradores42 que, além da sililação com BSTFA + 1% TMCS após a SPE, 
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realiza um passo de derivatização oxima com hidroxilamina (NH2OH) antes desta. O uso 

de dois reagentes derivatizantes garantiu a derivatização de todos os analitos e a sua boa 

performance cromatográfica42,91. Também Aleksa et al (2012)64 escolheram dois reagentes 

de derivatização (BSTFA e MSTFA), visto que constataram que os picos obtidos eram 

mais resolvidos e que as amostras eram menos suscetíveis a humidades residuais após a 

evaporação do solvente orgânico. Do mesmo modo, Merola et al (2010)65 e Gentili et al 

(2016)68 aplicaram no seu protocolo dois reagentes derivatizantes, ainda que promotores de 

derivatizações distintas, mas, ao contrário do verificado no método mencionado atrás, os 

derivatizantes são usados separadamente, com o AA a ser usado antes da primeira corrida 

cromatográfica e o MSTFA após esta, de modo a derivatizar os analitos canabinóides. 

A técnica de GC-MS tem-se demonstrado robusta e seletivamente adequada para 

análises STA, inclusive para os métodos multi-drug que detetam e quantificam as DA, em 

particular a cocaína e respetivos metabolitos, os opiáceos e as NPS. A grande parte das 

colunas usadas nos métodos revistos são “generalistas”, isto é, adequadas à separação de 

analitos com diferentes estruturas e propriedades químicas, o que favorece igualmente a 

adoção da GC-MS em análises simultâneas de psicotrópicos. O quadrupólo simples usado 

como técnica de deteção, apesar de ser de baixa resolução, mostra-se como suficiente para 

o que é considerado necessário em TF, e o modo SIM é apropriado para a identificação e 

quantificação dos compostos alvo. A derivatização, ao ser uma reação que favorece a 

separação cromatográfica por GC-MS, é um passo importante na fase de preparação das 

amostras biológicas. Especificamente para os 3 grupos de DA que se pretendem incluir no 

método proposto, a sililação parece ser a reação mais adequada.  

 

1.5 Validação de Procedimentos Analíticos em Toxicologia Forense 

Os dados bioanalíticos obtidos a partir de um determinado método devem ter elevada 

fiabilidade, de modo a permitir a correta interpretação dos mesmos. Na TF em particular, 

resultados pouco fidedignos podem, por exemplo, levar a uma sentença injusta em tribunal 

ou um tratamento inadequado92. Assim, posteriormente ao desenvolvimento ou à alteração 

de um procedimento bioanalítico dirigido a um determinado propósito, é necessária a 

validação do mesmo, de modo a garantir o cumprimento de critérios específicos que 

demonstrem a qualidade exigida, quer do método quer dos resultados obtidos a partir dele. 

Para efeitos de acreditação e controlo de qualidade, que se tornaram parte importante da 
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toxicologia analítica nos últimos anos, a validação dos novos procedimentos ou 

modificações na técnica e/ou equipamento é especialmente exigente92–96. 

A validação de um método bioanalítico inclui o estudo e a avaliação de vários 

parâmetros que atestam a sua qualidade. Na Tabela 6 são apresentadas as definições de 

cada parâmetro de validação estudado durante o desenvolvimento de métodos em TF. Nos 

tópicos que se seguem, serão apresentadas algumas das metodologias experimentais 

possíveis de aplicar de modo a proceder à avaliação dos parâmetros de validação. Contudo, 

antes de se avançar para o procedimento experimental de validação propriamente dito, é 

necessário ter em atenção algumas considerações práticas.  

Tal como discutido atrás, é relevante para a maioria das ocasiões em contexto forense, 

e por isso necessário, detetar e quantificar mais do que um composto em simultâneo. 

Nestas situações, os princípios de validação e análise devem ser aplicados a todos os 

analitos alvo. Além disso, durante todo o processo de validação devem ser usadas amostras 

brancas da matriz em estudo, ou seja, amostras para as quais foi comprovada a ausência de 

todos os analitos alvo através de outros procedimentos de ensaio, que são posteriormente 

fortificadas com soluções-padrão dos compostos de interesse, com vista à preparação de 

níveis de calibração, de amostras de controlo de qualidade (CQ) e de todas as alíquotas 

necessárias ao procedimento experimental de validação.  

Além dos padrões de referência dos analitos, são usados padrões internos (PI) que 

compensam as variações que derivam da preparação e da análise das amostras (perdas na 

extração, pequenos erros de pipetagem e de volumes de injeção, entre outros), melhorando 

a justeza e fidelidade do método81. Idealmente, são usados análogos deuterados dos 

compostos alvo, em particular para métodos que incluem MS, porque as suas estruturas e 

propriedades químicas conferem aos PIs um comportamento semelhante ao da substância 

correspondente81,92. Contudo, os PIs marcados isotopicamente podem conter a substância 

não deuterada como impureza ou possuir no seu espectro MS iões que apresentam a 

mesma razão m/z que os fragmentos iónicos selecionados para iões de diagnóstico de 

determinado analito, o que, em ambas as situações, pode levar a um aumento da área do 

sinal a monitorizar92. Assim sendo, é importante selecionar iões que permitam a 

identificação inequívoca dos PIs (que não estejam presentes nos espectros do composto 

puro) bem como iões de diagnóstico do analito alvo cujas razões m/z não correspondam às 

dos iões selecionados para detetar a presença de PI, evitando contribuições de sinais que  
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Tabela 6 Definições de todos os parâmetros de validação de um método analítico em TF92–95,97–102. 

Parâmetro de Validação Definição 

Especificidade/ 

Seletividade e 

Capacidade de 

Identificação 

Capacidade do método analítico em identificar e distinguir 

inequivocamente o analito alvo, na presença de outros componentes 

(metabolitos, impurezas ou componentes da matriz), sem que estes 

interfiram na sua deteção. 

Limite de Deteção 

Menor concentração de analito possível de detetar numa amostra, ou 

possível de diferenciar do ruído/background, mas cuja quantificação 

exata não é necessariamente possível. 

Limite de Quantificação 

(Inferior e Superior) 

Quantidades mínima e máxima de um analito presente numa amostra, 

que podem ser determinadas quantitativamente, com precisão e 

exatidão aceitáveis. 

Gama de Trabalho e 

Linearidade 

Intervalo de concentrações mínima e máxima (incluindo estas) de um 

analito numa amostra, para o qual tenham sido demonstrados níveis 

adequados de fidelidade, justeza e linearidade de resultados obtidos 

pelo procedimento desenvolvido. 

Rendimento da 

Extração 
Medida da eficácia de extração de um analito da matriz. 

Arrastamento 

Processo através do qual um analito transita de uma amostra para 

outra, à qual não pertence, na sequência da análise de uma amostra 

positiva. 

Estabilidade 
Estabilidade química de um analito numa dada matriz sob condições 

específicas e por determinados intervalos de tempo.  

Robustez 

Medida da capacidade de um método para permanecer inalterado após 

introdução de pequenas variações deliberadas nas condições 

experimentais do mesmo, fornecendo informação sobre o seu 

comportamento em condições normais de utilização.  

Exatidão 
Grau de concordância entre um resultado obtido a partir de um método 

e o seu valor de referência ou considerado como verdadeiro. 

Justeza 

Concordância entre a média de valores obtidos a partir de uma série de 

ensaios e o seu valor aceite como verdadeiro. Expressa em termos de 

erro de justeza (bias). 

Fidelidade/Precisão 
Grau de concordância entre os resultados obtidos a partir de uma 

amostra homogénea. 

Fidelidade Intermédia 
Expressa a fidelidade dos resultados de uma amostra ou conjunto de 

amostras analisadas sob condições de fidelidade intermédia.  

Repetibilidade 

Expressa a fidelidade dos resultados de uma amostra ou conjunto de 

amostras analisadas sob condições de repetibilidade. Também referida 

como “fidelidade intra-série”. 

Reprodutibilidade 
Expressa a fidelidade dos resultados de uma amostra ou conjunto de 

amostras analisadas sob condições de reprodutibilidade.  
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possam conduzir a estimativas quantitativas erradas. A ausência de tais interferências 

analíticas deve ser avaliada ainda durante a seleção dos iões de diagnóstico dos compostos 

alvo e dos PIs, através da análise de amostras negativas fortificadas apenas com os PIs92. 

Para além destes cuidados, deve optar-se por padrões certificados (tanto de analitos como 

de PIs) e comercialmente disponíveis, pois a ausência de padrões de referência de 

qualidade pode afetar os resultados analíticos e, portanto, o processo de validação.  

1.5.1 Especificidade/Seletividade e Capacidade de Identificação 

Um método é considerado seletivo quando distingue o analito de outras substâncias 

presentes na amostra, garantindo que o resultado obtido da grandeza medida se deve 

apenas a esse mesmo analito93. Aquando da validação de um método multi-drug, é 

importante garantir que a presença de um analito alvo não interfere nos resultados dos 

outros analitos de interesse100. Para métodos quantitativos que usam MS, esta garantia pode 

ser feita através da análise de amostras negativas fortificadas com os analitos alvo e de 

amostras negativas sem qualquer substância92.  

Como, em TF, algumas das amostras de casos clínicos ou forenses contêm mais que 

uma droga ou medicamento e seus metabolitos, poderá ser relevante estudar a 

possibilidade de interferências analíticas devido à presença de outros compostos nas 

amostras, que não as substâncias de interesse92,100. Para isso, pode ser acrescentado um 

terceiro conjunto de alíquotas ao procedimento experimental – amostras negativas 

fortificadas com possíveis drogas e/ou metabolitos interferentes ou amostras reais que não 

contenham os analitos alvo mas que apresentem eventuais interferentes na sua 

composição92,100. Depois de preparadas todas as alíquotas e de aplicado o método analítico, 

calcula-se a percentagem de falsos positivos e falsos negativos e é verificada a sua 

conformidade com os critérios de aceitação estabelecidos no laboratório. 

Na década de 90, ainda se discutia o número de matrizes negativas diferentes que 

deveriam ser avaliadas para demonstrar a seletividade de um método. Era aceite um 

mínimo de 6 amostras negativas distintas103, mas alguns autores apontavam a elevada 

probabilidade de não se detetarem as interferências menos frequentes que, num laboratório 

com elevado número de amostras analisadas na rotina, poderiam não ser tão raras104. 

Atualmente, é cientificamente aceite a avaliação de pelo menos 10 a 20 fontes distintas de 

amostras negativas105. 
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1.5.2 Gama de Trabalho, Linearidade e Modelo de Calibração 

Durante o desenvolvimento de um procedimento analítico, é importante estabelecer 

uma gama de trabalho que considere os valores terapêuticos, tóxicos e letais das 

substâncias alvo. Em particular para as substâncias que se pretendem incluir neste trabalho, 

a janela de concentrações com importância médico-legal é bastante alargada e distinta 

entre compostos, como evidenciam os valores apresentados na Tabela 7. Esta tabela foi 

construída com base em informação presente nas tabelas de concentrações disponíveis na 

literatura e já referidas no tópico 1.1 da Introdução. Para algumas das substâncias 

psicotrópicas, os casos clínicos estudados são poucos e não permitem estabelecer um 

intervalo de concentrações. Nestas situações, são apresentados valores singulares 

referentes aos observados no(s) caso(s) avaliado(s).  

Um estudo cuidado da Tabela 7 faz notar a ausência de algumas das DA que 

constituem a lista de analitos alvo para o método proposto: 3-MeO-PCP, TFMPP, 6-MAM, 

EME, EDDP, N-DT, O-DT e cocaetileno. A informação disponível sobre os compostos 3-

MeO-PCP e TFMPP é escassa devido ao desenvolvimento de poucos ensaios clínicos e 

ausência de estudos de casos para as NPS. Relativamente à 6-MAM, a ausência de dados 

prende-se com o facto desta substância ser rapidamente metabolizada em morfina após o 

consumo de heroína (entre 20-30 min)106,107. Por este motivo, o seu tempo de vida no 

organismo é curto, o que faz com que seja apenas monitorizada para a confirmação 

inequívoca do consumo recente de heroína107. O mesmo acontece com os metabolitos da 

cocaína, da metadona e do tramadol, EME, EDDP e N-DT respetivamente. Por serem 

metabolitos inativos9,108,109, não existem dados de referência relativamente às suas gamas 

de concentração, sendo apenas detetados para confirmação do consumo recente das 

substâncias que os originam. Já o O-DT, apesar de ser um metabolito ativo do tramadol, 

não se encontra referenciado nas tabelas consultadas11–13. Contudo, um artigo de 2007 em 

que se estudaram 17 casos clínicos de intoxicação fatal não intencional por tramadol 

apontam concentrações de O-DT determinadas em sangue femoral entre 100 e 1100 ng/g 

de sangue110. Em 2010, De Backer e colaboradores apresentaram também dois casos 

clínicos de intoxicação letal por tramadol, para os quais a quantificação de O-DT obtida 

para sangue post mortem foi de 1330 ng/mL e 2430 ng/mL111. Este artigo também 

menciona concentrações detetadas para N-DT de 600 ng/mL e 10090 ng/mL111. Com estes 

dados é possível ter uma noção, ainda que pouco profunda, das ordens de grandeza das 
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concentrações dos metabolitos do tramadol em situações de intoxicação letal. Por fim, o 

cocaetileno, que deriva da reação de transesterificação entre a cocaína e o etanol, aponta 

unicamente para o consumo contemporâneo de cocaína e bebidas alcoólicas. No entanto, 

artigos recentes apontam que esta substância tem efeitos mais potentes que os seus 

precursores, mas continuam ausentes valores de referência tóxicos ou letais112.  

 

Tabela 7 Intervalos de concentrações terapêuticas, tóxicas e letais para alguns dos analitos alvo 

do método proposto, em ng/mL. Entre parêntesis estão representados valores obtidos em estudos 

de casos clínicos pontuais. 

Analito 
[Terapêutica] 

(ng/mL) 

[Tóxica] 

(ng/mL) 

[Letal] 

(ng/mL) 

Pseudoefedrina (50) 500-800 - 19000-20000 

Efedrina 20-200 1000 50000 

Norefedrina 100-500 2000 48000 

d-Propoxifeno 50-300 600-1000 1000-2000 

Petidina 100-800 1000-2000 2000(-3000) 

Cetamina 1000-6000 7000 3800;6900 

PCP 10-200 7-240 1000-5000 

Tramadol 100-1000 1000 2000;13000;38300 

Metadona 100-500 200 400 

Cocaína 50-300 500-1000 900-2100 

Benzoilecgonina 0-100 - 1000 

Codeína 30-250 500-1000 1800 

Morfina 10-100 100 100-4000 

Fentanilo 3-300 - 3-20 

Buprenorfina 0,5-5 30-100 8-29 

 

A determinação da quantidade de analito presente numa amostra implica a construção 

de uma curva de calibração dentro da gama de trabalho definida97. Na comunidade 

científica, é unanime que a calibração deve ser baseada na matriz da amostra, para métodos 

bioanalíticos, a fim de contabilizar os efeitos da matriz durante a preparação e a análise da 

amostra92. Assim, as curvas de calibração devem ser construídas a partir de matrizes 

negativas fortificadas com concentrações equidistantes, já que o equilíbrio na distribuição 

dos níveis de calibração por toda a gama de trabalho permite identificar valores aberrantes 

(outliers)95,104.  

Os ensaios quantitativos requerem um modelo de calibração apropriado à curva de 

calibração, para que seja estabelecida a relação entre a concentração do analito na amostra 



Introdução 

29 

e a resposta correspondente obtida pelo método a validar92. Idealmente, procura-se uma 

proporcionalidade direta entre o sinal analítico obtido e a concentração do analito, mas 

nem sempre esta é a escolha mais adequada. De facto, as amplas gamas de trabalho em TF 

apresentam normalmente várias ordens de grandeza, o que faz com que a 

heterocedasticidade surja de modo frequente, pelo que a utilização de fatores de 

ponderação (w) deve ser considerada92. A diminuição da gama de trabalho iria atenuar essa 

questão, mas esta solução não é vantajosa em TF, pois diminuir a gama de trabalho 

implicaria reduzir a janela de deteção de valores tóxicos ou com relevância forense92. 

Como tal, determina-se o modelo de calibração adequado ao intervalo de concentrações 

estudado e que compense da melhor forma a heterocedasticidade verificada, através da 

seleção do fator de ponderação mais adequado, de 6 disponíveis92,113,114. Uma revisão 

recente e aprofundada sobre a escolha dos modelos de calibração é apresentada por 

Desharnais e colaboradores113,114. De modo breve, depois da aplicação de um teste 

estatístico F para avaliar a homocedasticidade de variâncias relativamente à concentração 

do primeiro e último níveis de calibração, como proposto na norma ISO 8466-1115, e 

depois de confirmada a interceção na origem, de acordo com os critérios de aceitação em 

vigor, analisam-se, no mínimo, 5 curvas de calibração. Destas, avalia-se a melhor relação 

entre os somatórios de erros relativos (∑RE%, calculados a partir da conversão dos 

resíduos em percentagem) e a média dos coeficientes de correlação ao quadrado (r2) das 

curvas de calibração, escolhendo-se o fator de ponderação mais adequado.  

O ∑RE% surge descrito na literatura como um indicador sensível para avaliar a 

adequação de um certo w a uma determinada curva de calibração116. Todavia, além do 

estudo deste parâmetro, alguns autores recomendam a realização de estudos de 

comportamento de controlos de qualidade, nomeadamente em termos de precisão e 

exatidão117, através da determinação do limite de repetibilidade e da incerteza expandida, 

respetivamente. Estes 2 parâmetros serão discutidos mais à frente.  

 

1.5.3 Limites Analíticos  

Dentro dos limites analíticos de um método, enquadram-se o limite de deteção (LD) e 

os limites de quantificação – limite inferior de quantificação (LIQ) e limite superior de 

quantificação (LSQ).  
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Apesar de ser válida a definição apresentada na Tabela 6, particularmente para a TF, o 

LD é definido como a concentração mínima de um analito, presente numa amostra, para a 

qual os critérios de identificação são ainda cumpridos integralmente92. Obviamente, uma 

leitura inferior ao LD não garante a ausência do analito em causa, apenas poderá indicar 

que, com uma certa probabilidade, a concentração do analito é inferior a determinado valor 

(resultados qualitativos e semiquantitativos)93,103,118. Já o LIQ e o LSQ coincidem 

normalmente com os extremos inferior e superior da gama de trabalho definida. 

Logicamente, não é admissível a quantificação abaixo do LIQ por não se verificarem 

valores aceitáveis de precisão e justeza92,97,104, e uma quantificação acima do LSQ implica 

a diluição da amostra em questão. 

São várias as abordagens que permitem obter o LD, desde o seu cálculo através de 

uma curva de calibração contruída numa gama de concentrações próxima do valor previsto 

para o referido limite, até à determinação da razão sinal/ruído (definida como a razão entre 

a altura do pico do analito – sinal, e a amplitude dos pontos mais alto e mais baixo de uma 

linha de base próxima ao sinal do analito – ruído92) para distinguir seguramente um sinal 

analítico do background118. Alternativamente, pode ser definido um valor de LD de acordo 

com a gama de trabalho estabelecida, que seja representativo das concentrações esperadas 

nas amostras em estudo e adequado ao propósito do método, devendo este ser então 

estudado em termos de resposta analítica92. Pode determinar-se o valor de LIQ com 

abordagens semelhantes às usadas para calcular o LD. No entanto, são de mencionar 

algumas diferenças, como por exemplo o valor mínimo aceitável para a razão sinal/ruído: 3 

para o LD e 10 para LIQ. Para o LIQ é ainda possível aplicar uma abordagem alternativa 

que se baseia no comportamento identificável e reprodutível dos analitos, com valores de 

precisão de 20% do desvio-padrão relativo e de 80% a 120% de justeza92,97,103. É também 

aceitável que o LIQ seja estabelecido acima do valor determinado com a curva de 

calibração, desde que este seja adequado ao propósito do método e à interpretação 

toxicológica dos resultados92.  

 

1.5.4 Exatidão, Precisão (Fidelidade) e Justeza (Veracidade) 

Devido à evolução das metodologias e dos conceitos aplicados na Química Analítica, 

os conceitos associados à exatidão sofreram uma clarificação101. Contudo, a aplicação 

correta dos conceitos Exatidão, Precisão (Fidelidade) e Justeza (Veracidade) gera ainda 
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bastantes perturbações. O SQTF-N adotou a abordagem da Royal Society of Chemistry, que 

considera a relação entre estes conceitos, mas cuja aplicação deve ser adequada e 

devidamente contextualizada, e que separa os parâmetros de fidelidade e de justeza dentro 

da exatidão101. A Figura 1 evidencia a relação entre estes três conceitos101. 

Como mostra a Figura 1, a exatidão é influenciada por erros sistemáticos e erros 

aleatórios, o que permite considerar a exatidão como uma entidade com duas vertentes: a 

justeza (ou veracidade) e a precisão (ou fidelidade). Em termos quantitativos, a justeza é 

expressa em erro de justeza (ou em inglês, Bias) definido como a diferença entre os 

resultados expectáveis e um valor de referência aceitável101. No fundo, o erro de justeza 

reflete o erro sistemático, a componente do erro de medição que permanece constante ou 

que varia de modo previsível101, e é determinado através da quantificação da concordância 

entre o resultado de um ensaio e o valor de referência aceite como verdadeiro. Em termos 

práticos, a avaliação do erro de justeza pode ser feita a partir da análise de materiais de 

referência certificados (MRC), aplicando critérios de decisão como o erro relativo, o índice 

z (z score) ou o erro normalizado, ou a partir de ensaios de recuperação93,119. 

Por sua vez, a precisão é medida em termos de imprecisão e é expressa como uma 

variância, um desvio-padrão (absoluto ou relativo) ou um coeficiente de variação100–102. 

Este parâmetro é subdividido em 3 níveis, de acordo com as condições experimentais 

Figura 1 Relação entre Exatidão, Precisão e Justeza. Adaptado de 101. 
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estipuladas: a repetibilidade, a precisão intermédia e a reprodutibilidade, apresentados na 

Figura 299. Estes parâmetros devem ser avaliados usando controlos de qualidade a 2 ou 3 

níveis de concentração, incluídos na gama de trabalho definida, preparados em duplicado e 

analisados em 8 dias distintos, seguindo-se a aplicação da análise de variâncias ANOVA 

(do inglês Analysis of Variances)92,104. 

A repetibilidade, ou precisão intra-dia, expressa a fidelidade durante o processamento 

de uma sequência analítica sob as mesmas condições experimentais (o mesmo local, o 

mesmo procedimento e sistema de medição, o mesmo operador, a mesma temperatura e 

humidade, os mesmos reagentes e soluções) num curto intervalo de tempo93,100,101,119. A 

literatura sugere o cálculo do limite de repetibilidade (r) a partir do desvio-padrão dos 

resultados dos ensaios sob condições de repetibilidade, que informa o toxicologista sobre a 

significância das diferenças verificadas entre análises119, ou a partir do coeficiente de 

variação (CV, equivalente ao desvio-padrão relativo)93. No fundo, r (%) é a diferença 

absoluta máxima entre as determinações de concentração de duas alíquotas referentes a 

uma amostra, efetuadas em condições de repetibilidade, de modo a que a média das 

mesmas seja aceite como representativa do valor real da amostra. A precisão intermédia 

baseia-se na dispersão entre ensaios e expressa as variações intra-laboratoriais típicas da 

rotina (dias, operadores, equipamentos, soluções e padrões diferentes, por exemplo), pelo 

que a sua determinação é feita a partir t réplicas de concentração em n ensaios, para os 

quais t(n-1) ≥ 15 93,100,119. A reprodutibilidade expressa a fidelidade inter-laboratorial102 e, 

tal como para a repetibilidade, a partir do desvio-padrão obtido em condições de 

Figura 2 Parâmetros dos diferentes níveis de precisão. Adaptado de 99. 
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reprodutibilidade (o mesmo procedimento experimental mas diferente local e diferentes 

operadores que usam diferentes sistemas de medição, reagentes e soluções) é possível 

calcular o limite de reprodutibilidade101,119.  

 

1.5.5 Arrastamento  

O arrastamento, ou carryover, é um outro parâmetro de validação que tem ganho lugar 

de destaque durante a validação dos novos procedimentos analíticos multi-drug. Isto 

porque a ocorrência de arrastamento reflete-se numa maior taxa de falsos positivos, 

indesejada em qualquer técnica analítica, mas em particular nas aplicadas na área da TF, 

devido às graves repercussões que podem advir da emissão de um falso positivo em 

contexto jurídico.  

Em 2007, Hughes e colaboradores identificaram os passos para os quais pode ocorrer 

arrastamento, num método que inclua SPE: adição de PIs e reagentes à amostra; eluição na 

SPE; evaporação do extrato120. Os eventuais fenómenos de arrastamento no autosampler, 

na coluna cromatográfica e no detetor do sistema GC-MS são também apontados por este 

grupo de trabalho120. O estudo do arrastamento é feito através da injeção de amostras 

negativas no sistema cromatográfico após a injeção de amostras fortificadas com analitos 

nas concentrações mais elevadas da curva de calibração, sendo esperada a ausência total de 

sinal analítico (resultante dos compostos presentes nas amostras negativas fortificadas e 

que tenham sofrido arrastamento) aquando da segunda injeção94. 

Caso sejam observados estes fenómenos, o operador deve adotar ações corretivas, que 

eliminem a sua ocorrência94,120. Poderia aplicar-se como medida preventiva a injeção de 

metanol ou de reagente de derivatização entre cada amostra – o que não é viável em termos 

práticos, pois tornaria a análise das séries de trabalho muito demorada. Alternativamente, 

poder-se-ia diluir a amostra com elevada concentração que estivesse a causar arrastamento 

na amostra seguinte e repetir a análise de ambas as amostras. 

 

1.5.6 Rendimento da Extração 

As técnicas de extração, como a SPE, usada no procedimento a validar neste trabalho, 

são importantes nos métodos que utilizam técnicas cromatográficas, uma vez que permitem 

a obtenção de extratos com menos interferentes, mas originam sempre perdas de analitos. 
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A estimativa destas perdas é feita através do estudo do rendimento da extração. Este 

parâmetro é avaliado através de ensaios de recuperação, em condições de repetibilidade, 

usando amostras negativas fortificadas com quantidades conhecidas de analitos a, pelo 

menos, duas concentrações distintas dentro da gama de trabalho: baixa e alta92,93,119. 

Assim, é possível calcular a percentagem de resposta do analito após o processamento da 

amostra em comparação com a de uma amostra fortificada com o analito na concentração 

correspondente a 100%100. Contudo, o rendimento de extração não é considerado essencial 

para a validação de um método, uma vez que a maioria dos autores concorda que o valor 

do rendimento de extração não é importante, desde que os resultados apresentem valores 

aceitáveis de fidelidade, de justeza, de LIQ e LD92. Apesar disto, devem otimizar-se as 

taxas de recuperação durante o desenvolvimento do método100.  

Poderia pensar-se que dever-se-ia avaliar também o rendimento da reação de 

derivatização. No entanto, o uso de um reagente de derivatização de alta reatividade e em 

excesso garante um rendimento assumido de 100%121,122. O estudo do rendimento de 

extração também permite, em certa medida, avaliar a supressão ou aumento dos sinais 

iónicos associados à co-eluição conjunta de interferentes de matriz e de substâncias de 

interesse – os chamados efeitos de matriz92. Na literatura, estão disponíveis protocolos 

específicos para avaliar os EM, em particular para as técnicas LC-MS(/MS), para as quais 

se verificam de forma mais intensa123,124.   

 

1.5.7 Robustez 

A robustez fornece informações sobre o comportamento do método em condições 

normais de utilização95,102. Embora o seu estudo não seja obrigatório para a validação de 

um método92, encontram-se na literatura alguns protocolos experimentais para uma 

completa avaliação deste parâmetro93,119,125. Normalmente, é testado através da introdução 

deliberada de alterações - como variações nas rampas de temperaturas, diferentes colunas 

ou fluxos, diferentes pressões e ligeiras alterações de pH ou da composição da fase móvel 

durante a extração, etc.92,104,118 -, e da observação dos seus efeitos nos resultados através de 

um teste Youden93,95. As variações introduzidas no procedimento, aplicadas quer em 

separado quer em conjunto, não devem produzir alterações significativas nos resultados 

obtidos. Por norma, as mudanças mencionadas promovem alterações desprezáveis nos 

resultados, mas uma alteração significativa implicaria a operação do método fora dos 
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limites de incerteza estabelecidos para o propósito da técnica95, o que, em particular na TF, 

não é aceitável. Ainda dentro da análise da robustez podem incluir-se os estudos da 

estabilidade e da diluição de amostras, uma vez que podem ser consideradas componentes 

que introduzem alterações no método.  

As crescentes preocupações com questões associadas à estabilidade dos compostos 

foram apontadas em 1990, numa revisão de Levine e Smith126 sobre a estabilidade de DA 

em matrizes biológicas. Entretanto, começaram a surgir estudos de estabilidade para várias 

substâncias127,128, podendo ser encontrada uma boa revisão da literatura em Peters (2007), 

que aborda os grupos de drogas que se incluíram no método desenvolvido129. As condições 

de armazenamento e de processamento das amostras podem, entre outras variáveis, 

influenciar a estabilidade dos analitos alvo. Assim, é sugerido por vários autores a 

avaliação da estabilidade a curto prazo, isto é, em condições idênticas às esperadas para as 

análises de rotina (durante a aplicação do procedimento de preparação de amostras) ou nas 

condições de temperatura e intervalo de tempo que pode decorrer entre uma primeira e 

segunda análises, visto que existe a possibilidade de ser necessário repetir a injeção 

cromatográfica92,94. Como as substâncias alvo podem demonstrar instabilidade também em 

amostras já processadas, deve examinar-se ainda a estabilidade destes compostos nas 

condições prévias à análise (condições do “autosampler”), no mínimo durante o tempo 

máximo de cada corrida cromatográfica92,94. Se, durante a execução de todos os ensaios, as 

amostras são sujeitas a ciclos de congelação/descongelação, e se não existem dados 

publicados nos quais o operador se possa basear, é indispensável a avaliação da 

estabilidade dos analitos alvo após 3 ciclos de congelação/descongelação94. Para todos os 

estudos de estabilidade tanto a curto como a longo prazo, deve ser analisada a 

conformidade dos critérios de aceitação estabelecidos no laboratório.  

Relativamente à diluição, esta pode ser aplicada quer em situações de excesso de 

analito presente na amostra (acima do LSQ) ou de volume insuficiente da matriz a analisar. 

Assim, devem estudar-se os fatores de diluição mais frequentemente aplicados e deve 

confirmar-se que a sua aplicação não afeta a justeza ou a fidelidade da metodologia 

desenvolvida94.  
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1.5.8 Aplicabilidade do Método a Amostras Reais 

A aplicabilidade dos métodos desenvolvidos a amostras reais não é referida na 

literatura como um parâmetro obrigatório de validação. Contudo, a comparação dos 

resultados obtidos com o novo procedimento validado e com um eventual método de 

análise já implementado, através da análise de amostras de casos reais dadas como 

positivas para os analitos de interesse, salienta a confiabilidade dos resultados. Esta última 

avaliação funciona como prova final, de forma a ser feita uma comparação do output, 

rendimento e limites analíticos do método proposto com outros implementados na rotina 

laboratorial para o mesmo efeito. 

 

1.5.9 Validação nos Métodos Revistos 

Observando a coluna “Parâmetros de Validação” das Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4 e 

Tabela 5, todos os protocolos revistos incluem estudos para efeitos de validação, mais ou 

menos extensos. De um modo geral, os critérios avaliados incluem a 

seletividade/especificidade, a gama de trabalho e a sua linearidade, os limites de deteção e 

quantificação, o rendimento, a fidelidade (precisão) e a exatidão, tanto para os protocolos 

com propósito de rastreio como de quantificação. Apesar de serem exigidos critérios de 

validação diferentes para métodos qualitativos e quantitativos88,92, alguns dos protocolos 

revistos35,45,53–56,69,77, ainda que desenhados com vista à realização de testes de rastreio, 

apresentam validade para parâmetros quantitativos. O procedimento apresentado neste 

trabalho poderá ser aplicado tanto na fase de rastreio como na fase de confirmação e de 

quantificação para as substâncias psicotrópicas nele incluídas. Isto porque os critérios de 

validação para um método quantitativo integram os necessários para a validação de um 

método qualitativo, como são os aplicados na fase de rastreio. Todavia, o desenvolvimento 

e a validação do método proposto têm em vista a aplicação do mesmo à rotina na fase de 

confirmação e quantificação de DA.  

Como seria de esperar, todos as publicações revistas mencionam a avaliação da 

especificidade/seletividade e da capacidade de deteção. Este é um parâmetro obrigatório no 

procedimento de validação, tanto para métodos qualitativos como quantitativos, e permite 

afirmar com segurança que os sinais analíticos obtidos se devem à presença das DA 

incluídas nos procedimentos e não a interferentes. 
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Tal como para o parâmetro anterior, todos os autores dos procedimentos estudados 

anteriormente estabeleceram gamas de trabalho. Estas foram definidas de acordo com os 

valores terapêuticos, tóxicos e letais das substâncias alvo, de modo a adequar o 

procedimento ao propósito que lhe é atribuído. Efetuaram também estudos da linearidade 

das gamas, tendo a maioria selecionado um dos 6 fatores de ponderação que mais se 

ajustava aos dados obtidos, devido à sua heterocedasticidade. 

Também foram determinados e definidos os valores de LD para todos os métodos. 

Apesar de alguns protocolos terem sido criados apenas com propósito de rastreio, também 

para todos foi estabelecido o LIQ. Os valores dos limites analíticos estabelecidos são muito 

diversificados, devido às diferentes substâncias alvo (que têm gamas de concentração com 

relevância médico-legal bastante distintas) e às diferentes sensibilidades dos detetores 

usados. Ainda assim, é salvaguardada a adequação destes valores ao objetivo dos métodos 

desenvolvidos.  

Quanto aos estudos do rendimento de extração, as percentagens obtidas nas diversas 

publicações são bastante variadas, uma vez que não estão estabelecidos valores mínimos 

obrigatórios para este parâmetro92. Mais uma vez, os critérios de aceitação devem ser 

baseados no propósito do procedimento a validar, pelo que cabe ao laboratório defini-los. 

No SQTF-N, são idealmente aceites rendimentos de extração entre os 80% e 120%. 

À exceção de dois métodos45,69, nenhuma das publicações revistas avalia os EM 

durante a validação dos seus procedimentos. Ao contrário do verificado para métodos de 

LC-MS(/MS), em particular para aqueles que usam a ionização por eletrospray (ESI)130,131, 

os efeitos de matriz não são suficientemente elevados em GC-MS para se considerar 

relevante a necessidade da sua avaliação durante a fase de validação. Contudo, começam a 

surgir preocupações associadas a estes fenómenos também para técnicas de GC-MS, em 

particular as que envolvem deteção de pesticidas132,133. 

Nenhuma das publicações revistas menciona estudos específicos da robustez dos seus 

métodos, mas todas referem a robustez demonstrada ao longo da validação e da aplicação 

dos procedimentos à rotina laboratorial. Incluídos neste parâmetro de validação estão, 

todavia, os estudos da estabilidade dos analitos. A maioria dos métodos que avalia a 

estabilidade dos compostos de interesse leva a cabo estudos de estabilidade a curto e a 

longo prazo (entre horas e meses), em diferentes condições de armazenamento e após 

ciclos de congelação/descongelação, para os níveis de concentração mais baixos e mais 
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altos das curvas de calibração. Já o protocolo experimental seguido para a avaliação do 

parâmetro arrastamento foi comum a todos os métodos cuja validação incluiu o seu estudo, 

sendo que nenhum grupo de trabalho verificou a ocorrência destes fenómenos. 

Finalmente, excetuando três métodos53,55,56, as técnicas revistas para a análise multi-

drug dos 3 grupos de DA incluídas no procedimento apresentado testam, ainda que em 

número muito distinto (desde 1 a 1093 amostras40,47), a aplicabilidade dos seus protocolos 

a amostras reais in vivo e/ou post mortem. Na sua generalidade, as metodologias 

publicadas apresentam resultados semelhantes ou melhores em termos de seletividade, 

sensibilidade e rendimento, comparativamente aos métodos já implementados na rotina 

laboratorial. Tais resultados, aliados por exemplo à redução dos tempos de preparação e 

corrida de amostras e/ou ao consumo de menores quantidades de soluções e amostras, 

favorece a implementação destes métodos na rotina laboratorial.  

Os parâmetros validados são, na sua generalidade, transversais a todos as publicações. 

No entanto, os passos experimentais com os quais se avaliam esses mesmos parâmetros 

podem ser diferentes e os critérios de aceitação podem variar ligeiramente entre grupos de 

trabalho, dependendo do propósito de aplicação do método. O SQTF-N tem implementado 

um procedimento operacional de validação de procedimentos de ensaio134, onde estão 

definidas as diversas abordagens a aplicar para o estudo dos parâmetros de validação, 

algumas das quais referidas atrás. Como tal, durante a validação do método desenvolvido 

foram seguidas as indicações desse procedimento operacional, visto que se tem como 

objetivo principal a sua implementação no referido serviço. Ainda neste documento, são 

apresentados os critérios de aceitação para os parâmetros de validação avaliados (Tabela 

8), que foram estabelecidos internamente pelo SQTF-N tendo em atenção as diretrizes da 

WADA (do inglês World Anti-Doping Agency)88,135. 
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Tabela 8 Critérios de aceitação para todos os parâmetros avaliados durante o procedimento de 

validação de um método, em vigor no SQTF-N. CV – coeficiente de variação; R – resolução; r2 – 

coeficiente de correlação ao quadrado; IC – intervalo de confiança, LQ – limite de quantificação; 

PI – padrão interno; MRC – material de referência certificado; Z – z score. 

 

Além dos parâmetros de validação, estão estabelecidos os critérios de aceitação de 

positividade. Apenas para os sinais analíticos que cumprem todos os critérios é possível 

atestar a presença de determinado analito numa amostra. Estes critérios exigem um valor 

da razão sinal/ruído superior a 3 para todos os iões de diagnóstico de cada composto (como 

Parâmetro de 

Validação 
Âmbito Critérios de Aceitação 

Especificidade/ 

Seletividade e 

Capacidade de 

Identificação 

Método qualitativo 

(confirmação) 

0% de falsos positivos 

10% de falsos negativos 

Método quantitativo 

CV < 20% 

Erro < 20% 

R > 1 

Limite de Deteção 
Método qualitativo e 

quantitativo 
Adequado ao propósito do ensaio 

Limite de 

Quantificação 
Método quantitativo 

Adequado ao propósito do ensaio 

Calibração linear: CV < 20% 

Gama de trabalho e 

Linearidade 
Método quantitativo 

Homocedasticidade das variâncias:  

Fcalculado ≤ Fcrítico (IC 95%) 

Interceção = 0 (IC 95%) 

Normalidade: r2 > 0,99 (IC 95%) 

Rendimento da 

Extração 

Método qualitativo e 

quantitativo 

Adequado ao propósito do ensaio, de 

acordo com a sensibilidade do método 

analítico 

Arrastamento 

Método qualitativo Ver Especificidade/Seletividade 

Método quantitativo 
20% do LQ 

5% do PI 

Estabilidade 
Método qualitativo e 

quantitativo 

Variação de concentração nominal do 

analito:  

± 20% 

Diluição Método quantitativo 
CV < 10% (gama alta) 

CV < 20% (gama baixa) 

Repetibilidade Método quantitativo 
CV < 10% (gama alta) 

CV < 20% (gama baixa) 

Justeza Método quantitativo 

Resultado analítico   Intervalo de 

incerteza do MRC 

|Z|≤ 3  

tExp < tcrit 



Introdução 

40 

apontado para o LD), uma diferença máxima de 2% ou ± 0,1 minutos entre o TR do 

composto alvo e do controlo positivo e uma diferença máxima de 1% do tempo de retenção 

relativo (TRR) do composto em análise relativamente ao controlo positivo. Os critérios de 

aceitação de positividade estabelecem ainda intervalos de tolerância para as abundâncias 

relativas dos iões de diagnóstico da substância em análise, em relação ao controlo, segundo 

a Tabela 9. 

 

Tabela 9 Intervalos de tolerância para as abundâncias relativas dos iões, em GC-MS. 

Abundâncias Relativas  

(do 2º e 3º iões mais intensos 

relativamente ao 1º) (%) 

Tolerância (%) 

> 50 ± 10% (valor absoluto) 

25 a 50 ± 20% (valor relativo) 

5 a < 25 ± 5% (valor absoluto) 

< 5 ± 50% (valor relativo) 
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1.6 Objetivos  

A necessidade de métodos analíticos que permitissem a interpretação de situações de 

morte ou crimes associados ao consumo de substâncias tóxicas fez com que se 

desenvolvessem, e continuem atualmente a ser desenhadas, técnicas sofisticadas com vista 

à sua deteção e quantificação em amostras biológicas. Contudo, os métodos presentemente 

usados na rotina da TF abrangem listas de compostos, por natureza limitadas, com 

substâncias na sua maioria pertencentes à mesma classe ou estruturalmente semelhantes. 

Apesar da alta resolução e das gamas de trabalho alargadas, o custo dos aparelhos usados e 

o tempo consumido em cada análise tornam estes métodos dispendiosos.  

A avaliação do estado de arte sobre as técnicas e procedimentos utilizados 

laboratorialmente para a deteção e a quantificação de DA em amostras biológicas 

demonstra a evolução dos métodos multi-drug. Na tentativa de acompanhar este progresso, 

a procura de métodos abrangentes, e ao mesmo tempo precisos e resolvidos, possíveis de 

aplicar na rotina do SQTF-N está na base deste trabalho. O seu principal objetivo consistiu 

no desenvolvimento e na validação de um método que permitisse a deteção e a 

quantificação de substâncias pertencentes aos grupos da cocaína e seus metabolitos, dos 

opiáceos e das NPS, em amostras de sangue total, obtidas in vivo ou post mortem, tendo 

em vista a sua aplicação em contexto forense. Um segundo objetivo, subjacente ao 

primeiro, foi o da aplicação do método validado a amostras reais já analisadas na rotina 

laboratorial do SQTF-N. O cumprimento com sucesso de ambos os objetivos fornecerá ao 

serviço ferramentas que permitirão reduzir os tempos de resposta do laboratório e os custos 

associados a cada análise efetuada. 
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2. Materiais e Métodos 

2.1 Soluções, Reagentes e Padrões Analíticos 

Durante os procedimentos experimentais necessários ao desenvolvimento e à validação 

do método proposto neste trabalho, foram utilizados os seguintes reagentes e solventes. O 

tampão fosfato salino (PBS) foi preparado a partir da diluição de uma solução stock de 

PBS concentrada 20x (AMRESCO, Solon, EUA) em água ultrapura Milli Q obtida a partir 

de um equipamento Millipore (Molsheim, França). O tampão carbonato de sódio 0,15M, 

pH 9,5 foi obtido a partir da diluição de uma solução stock de concentração 0,5M (Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, EUA). Os solventes metanol (Lichrosolv), hexano (EMSURE, 

p.a.), diclorometano (EMSURE), propan-2-ol (SupraSolv) e amónia (NH4
+) (EMSURE, 

p.a.) usados na extração por SPE foram adquiridos à Merck (Darmstadt, Alemanha). Com 

os últimos três solventes mencionados foi preparada a solução de eluição 

diclorometano:propan-2-ol:NH4
+ na proporção 78:20:2 (v/v). O reagente de derivatização 

usado foi a mistura BSTFA:TMCS (99:1 v/v) da Supelco (Madrid, Espanha) e, como gás 

de arrasto durante a análise por GC-MS, foi usado Hélio BIP da GASIN (Barcelona, 

Espanha).  

Para todos os compostos estudados ao longo deste trabalho foram usados padrões puros 

com uma concentração de 1 mg/mL, à exceção do padrão da buprenorfina cuja 

concentração do padrão puro era de 100 µg/mL. Os padrões foram adquiridos à Cerilliant 

(Texas, EUA) ou à Lipomed (Arlesheim, Suíça). A partir destes padrões foram preparadas 

3 soluções de trabalho em metanol (Painel 1, 2 e 3), com concentrações adequadas ao 

estudo das 3 gamas de trabalho pretendidas, visto que as diversas DA alvo de interesse 

apresentam diferentes concentrações terapêuticas, tóxicas e letais, como discutido 

anteriormente. As substâncias presentes em cada painel e as respetivas concentrações finais 

estão apresentadas na Tabela 10. Paralelamente, foi preparada uma quarta solução de 

trabalho, em metanol, apenas com as substâncias deuteradas que foram usadas como 

padrões internos, com uma concentração de 5000 ng/mL, preparados a partir dos seus 

padrões puros também a 1 mg/mL. Todas as soluções de trabalho e padrões analíticos 

foram armazenadas a -20˚C.  
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Tabela 10 Composição dos 3 painéis de psicotrópicos e respetivas concentrações, em ng/mL. 

Composição do painel de padrões internos (PIs) usados e indicação do PI respetivo a cada 

substância.  

 Analito 
 Painel de PI 

(5000 ng/mL) 

Painel 1 
 

(10000 ng/mL) 

Tramadol  Tramadol-C13.D3 

Cetamina  
Benzoilecgonina-D3 

Painel 2  
 

(500 ng/mL) 

Cocaetileno  

6-MAM  
6-MAM-D3 

Fentanilo  

PCP  PCP-D5 

Buprenorfina  Buprenorfina-D4 

Painel 3  
 

(5000 ng/mL) 

Efedrina  

EME-D3 

Pseudoefedrina  

Norefedrina  

EME  

TFMPP  

d-Propoxifeno  
PCP-D5 

Petidina  

N-Desmetiltramadol  
Tramadol-C13.D3 

O-Desmetiltramadol  

EDDP  EDDP-D3 

3-MeO-PCP  PCP-D5 

Metadona  Metadona-D3 

Cocaína  Cocaína-D3 

Benzoilecgonina  Benzoilecgonina-D3 

Codeína  Codeína-D3 

Morfina  Morfina-D3 

 

2.2 Preparação de Amostras, Procedimento de Extração e Derivatização Química 

Durante todos os passos da validação, foram usadas amostras de sangue total negativo, 

à exceção do momento de injeção em modo de varrimento, em que se usaram unicamente 

os padrões analíticos puros de cada composto de interesse, secos num evaporador de azoto 

(TurboVap LV, Caliper Life Sciences). Como tal, para todos esses procedimentos foram 

efetuados os mesmos passos de preparação das amostras sanguíneas, descritos 

detalhadamente em seguida. 

Previamente à extração SPE, as amostras de sangue total negativo foram descongeladas 

e homogeneizadas num roller mixer durante 10 min. Para todas as amostras estudadas 
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durante o processo de validação, adicionaram-se 500 µL de sangue total a 4 mL de tampão 

PBS e agitaram-se num vortex. Para amostras positivas, as alíquotas de sangue foram 

fortificadas antes da agitação no vortex, através da adição de quantidades específicas das 

soluções de trabalho definidas anteriormente como Painéis 1, 2, 3 e PI. Realizou-se, em 

seguida, uma centrifugação a 4000 RPM numa centrífuga de bancada (ROTOFIX 32A, 

rotor Swing-out 1624, Hettich®), durante 30 min. Posteriormente, efetuaram-se os 

seguintes passos, referentes ao procedimento de extração em colunas OASIS MCX® 

(Waters Corporation, Milford, EUA), instaladas num extrator manual (24 Port Vacuum 

Manifold, Teknokroma, Barcelona, Espanha) associado a uma bomba de vácuo (Rocker 

300): 

1) Adicionaram-se 2 mL de metanol às colunas de extração, deixando que todo o 

volume caísse por gravidade, de modo a proceder ao seu condicionamento. 

2) Adicionaram-se 2 mL de H2O às colunas, deixando que todo o volume caísse por 

gravidade, com vista ao estabelecimento do equilíbrio das mesmas. 

3) Aplicaram-se nas colunas as amostras de sangue total centrifugadas anteriormente, 

permitindo que estas percorressem a coluna também por gravidade. 

4) Lavaram-se sequencialmente as colunas com: 

a. 2 mL de tampão carbonato de sódio 0,15M, pH 9,5  

b. 2 mL de H2O  

c. 3 mL de hexano 

5) Submeteram-se as colunas a vácuo durante aproximadamente 30 min, para 

proceder à sua secagem. 

6) Adicionaram-se 2 mL de diclorometano:propan-2-ol:NH4
+ (78:20:2 v/v) às colunas 

de extração, recolhendo os eluatos para tubos de vidro. 

 

Os extratos obtidos após a SPE foram secos recorrendo a um evaporador rotativo com 

cold trap (Centrivap, Labconco, Missouri, EUA) durante 60 min, a 45ºC. Os eluatos secos 

foram depois reconstituídos em 60 µL da mistura de BSTFA:TMCS (99:1 v/v) e colocados 

num banho seco a 65ºC durante 30 min, em tubos fechados, para que ocorresse a reação 

química de derivatização. Terminado este tempo, o conteúdo dos tubos foi transferido para 

vials, estando os extratos preparados para a análise por GC-MS.  
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2.3 Sistema Analítico GC-MS 

O equipamento de GC-MS usado foi um cromatógrafo Agilent 6890N (Agilent, Santa 

Clara, EUA) equipado com um injetor automático Agilent 7683 (Agilent, Santa Clara, 

EUA) e uma coluna cromatográfica Agilent J&W HP-5MS, acoplado a um espectrómetro 

de massa do tipo quadrupólo simples Agilent 5973N (Agilent, Santa Clara, EUA). Na 

Tabela 11 estão descritas as condições cromatográficas usadas.  

 

Tabela 11 Condições cromatográficas aplicadas ao sistema GC-MS ao longo do processo de 

desenvolvimento e validação da metodologia proposta. 

Injetor 

Temperatura 300° C 

Volume da Amostra 2 µL 

Modo de Injeção Splitless 

Coluna 

Modelo Agilent J&W HP-5MS 

Dimensões 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm 

Gás de Arrasto Hélio 

Fluxo do Gás de Arrasto 
1 mL/min até aos 18,5 min 

1,3 mL/min até ao final 

Forno 

Temperatura Inicial 100° C 

Tempo inicial 4 min 

Rampa de Temperatura 1 15° C/min 

Temperatura Final da Rampa 1 290° C 

Duração do Patamar 1 11 min 

Duração Total da Corrida 27,67 min 

Espectrómetro 

de Massa 

Temperatura da Linha de Transferência 280° C 

Temperatura da Fonte de Ionização 230° C 

Modo de Ionização Impacto Eletrónico 

Voltagem da Aceleração dos Eletrões 70 eV 

Temperatura do Quadrupólo 150º C 

Solvent Delay 7,5 min 

Modo de Aquisição de 

Dados SIM 
Dwell time 100 ms/ião 

Modo de Aquisição de 

Dados em Varrimento 

Intervalo de 

razão m/z 
50 - 550 

SCAN/seg 2,91 
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2.4 Procedimento de Validação do Método  

2.4.1 Injeção em modo de varrimento 

O primeiro passo no desenvolvimento do método proposto consistiu na derivatização e 

na injeção dos padrões analíticos de cada DA, individualmente. Para isso, 50 µL de cada 

padrão puro (a 1 mg/mL) foram secos diretamente nos vials num evaporador de azoto, 

durante 45 min, aproximadamente. Seguidamente, adicionaram-se 60 µL de mistura 

derivatizante e procedeu-se à derivatização dos compostos, como descrito na secção 2.2. 

Por fim, injetaram-se os derivatizados no sistema GC-MS, nas condições apresentadas na 

Tabela 11. A partir da análise dos espectros GC-MS de varrimento de cada composto 

foram determinados os TR e selecionados os 3 iões de diagnóstico mais representativos 

para cada substância, incluindo um ião de quantificação. Paralelamente, foi também 

selecionado um ião e determinado o TR para os PIs. A partir do momento da seleção dos 

iões (Tabela 16 da secção 3.1 dos Resultados), estes foram usados na aquisição de dados 

em modo SIM, ao longo de todo o procedimento de validação. 

 

2.4.2 Especificidade/Seletividade e Capacidade de Identificação 

Para avaliar a especificidade/seletividade do método, usaram-se 10 pools de amostras 

constituídas, cada uma, por 4 amostras reais distintas e sem os analitos de interesse 

(amostras de sangue total periférico ou cardíaco, de homens e mulheres, obtidas in vivo ou 

post mortem, com diferentes causas de morte). Por cada pool preparam-se duas alíquotas 

de 500 µL, como indicado no tópico 2.2: um controlo negativo, isto é, sem DA ou PIs, e 

um controlo positivo fortificado com todos os analitos alvo e PIs, a uma concentração de 

300 ng/mL para as substâncias do Painel 1, 10 ng/mL para os compostos do Painel 2 e 100 

ng/mL para os analitos do Painel 3 e para o Painel dos PIs. As 20 alíquotas foram depois 

injetadas no sistema cromatográfico GC-MS e adquiriram-se os seus respetivos 

cromatogramas em modo SIM.  

Para cada cromatograma obtido a partir das alíquotas fortificadas, foram pesquisadas 

todas as substâncias psicotrópicas consideradas e, para cada uma delas, foi verificado o 

cumprimento dos critérios de aceitação para a sua identificação (Tabela 8), a partir da 

integração dos sinais relativos aos 3 iões de diagnóstico de cada composto e ao ião do PI, e 

da confirmação do respetivo TR. Nos cromatogramas obtidos para as alíquotas negativas, 
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avaliou-se a ausência dos compostos alvo e, simultaneamente, a presença de interferentes 

nos iões usados para a identificação dos analitos. Os eventuais sinais que se apresentassem 

próximo dos TR dos compostos de interesse foram integrados e submetidos aos critérios de 

aceitação de positividade. Por serem interferentes, não era esperada a conformidade dos 

critérios estabelecidos. 

O SQTF-N dispõe de folhas de cálculo que auxiliam na verificação do cumprimento de 

todos os critérios de aceitação de positividade para cada analito em estudo. Estas folhas 

comparam os dados de integração de cada pool relativos a uma DA com os dados de 

integração de um controlo positivo (neste caso, uma alíquota fortificada de outra pool) para 

essa mesma DA. 

 

2.4.3 Gama de Trabalho, Linearidade e Modelo de Calibração 

Devido à variabilidade e número elevado de substâncias incluídas no método proposto, 

foram predefinidas 3 gamas de trabalho ideais, cada uma adequada a cada painel de 

psicotrópicos preparado (Tabela 12).  

Tabela 12 Gamas de trabalho estabelecidas, em ng/mL, para os 3 painéis de psicotrópicos 

preparados. 

Painel Gama de trabalho (ng/mL) 

1 50 - 4000 

2 5 - 100 

3 25 - 1000 

 

Estes intervalos foram estabelecidos de modo a abranger, tanto quanto possível, os 

valores de concentração considerados terapêuticos, tóxicos e letais para cada analito, 

referidos na literatura e considerados na rotina do SQTF-N, devido ao seu interesse 

médico-legal, como discutido na secção 1.5.2 da Introdução (Tabela 7).  

Depois de sugeridas as 3 gamas de trabalho ideais, foi preparada uma curva de 

calibração com 10 níveis o mais equidistantes possível, que contemplaram toda a gama de 

trabalho pré-definida para os 3 painéis de substâncias, como sugerido na 

literatura92,95,97,100,104,136. Cada nível consistiu numa amostra negativa de sangue total 

fortificada com os 3 painéis de compostos a diferentes concentrações, conforme 

apresentado na Tabela 13.  
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Tabela 13 Níveis de calibração fortificados com as soluções de trabalho dos 3 painéis de DA, a 

diferentes concentrações (ng/mL), com vista à construção das curvas de calibração para o estudo 

das gamas de trabalho e da linearidade do método. 

Níveis de 

Calibração 

[Painel 1]  

(ng/mL) 

[Painel 2]  

(ng/mL) 

[Painel 3]  

(ng/mL) 

[Painel PI] 

(ng/mL) 

1 50 5 25 

100 

2 488 16 134 

3 928 26 240 

4 1367 37 350 

5 1807 47 460 

6 2248 58 566 

7 2680 68 674 

8 3120 79 784 

9 3560 89 890 

10 4000 100 1000 

 

Após a preparação das amostras de sangue total fortificado com a concentração 

correspondente aos níveis da curva de calibração, estas foram submetidas aos 

procedimentos de extração SPE e derivatização, seguidos da sua injeção no sistema GC-

MS. Com os cromatogramas obtidos foram construídas curvas de calibração para cada 

substância, através da correspondência do valor da concentração teórica de cada nível com 

a razão das áreas de cada nível, calculada do seguinte modo:  

1) Integração do sinal referente ao ião de quantificação definido para cada composto; 

2) Integração do sinal referente ao ião do PI de cada substância; 

3) Cálculo da razão das áreas dos sinais integrados, através da Equação 1: 

 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 =
𝐴 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖ã𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐴 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖ã𝑜 𝑃𝐼
                                   (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 1) 

 

A esta curva de calibração aplicou-se o método dos mínimos quadrados e estimaram-

se os parâmetros de um modelo por regressão linear simples, nomeadamente o coeficiente 

de correlação ao quadrado (r2) e a interceção na origem, de forma a comprovar a 

linearidade das gamas de trabalho estabelecidas, de acordo com os critérios da Tabela 8. 

Seguidamente, procedeu-se à realização de testes estatísticos F com vista à avaliação 

da homocedasticidade de variâncias nos extremos das gamas de trabalho previstas para as 

DA incluídas no método92,113. Para isso, e em paralelo com a curva de calibração 
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anteriormente mencionada, prepararam-se, de forma independente, o primeiro e último 

níveis de calibração (1, nível inferior, e 10, nível superior) em quintuplicado. 

Determinaram-se as concentrações dos analitos presentes em cada réplica, recorrendo-se a 

um modelo de regressão linear simples. A partir dessas concentrações, calcularam-se a 

média, o desvio-padrão, o CV (em percentagem) e os valores das variâncias para os níveis 

inferior (S2
inferior) e superior (S2

superior) das gamas de trabalho. Determinaram-se ainda os 

valores de F (Fcalculado) com base na Equação 2 e estes foram depois comparados com o 

valor tabelado da distribuição F de Fisher para n - 1 = 4 graus de liberdade no numerador e 

no denominador e com um nível de confiança de 95% (Fcrítico = 6,388).  

 

Fcalculado =
S2

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

S2
𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

  𝑜𝑢  Fcalculado =
S2

𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

S2
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

  , 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 Fcalculado ≥ 1                (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

 

Se Fcalculado  ≤  Fcrítico, as diferenças de variâncias não são significativas e a gama de 

trabalho está bem ajustada; se Fcalculado  >  Fcrítico, a diferença de variâncias é 

significativa e o método é considerado heterocedástico para a gama de trabalho estudada, 

devendo esta ser encurtada até se obter o resultado contrário ou, em alternativa, utilizar 

ferramentas de minimização de heterocedasticidade113. 

Como referido na Introdução (tópico 1.5.2), quando se verifica a heterocedasticidade 

dos resultados, é necessária a aplicação de fatores de ponderação. A escolha do w mais 

adequando a cada composto foi feita a partir da análise de 8 curvas de calibração, cuja 

construção é descrita no ponto 2.4.7. Foram estudados 6 w diferentes, 1/x1/2, 1/x, 1/x2, 

1/y1/2, 1/y e 1/y2, tendo sido verificados para todos eles os parâmetros das curvas de 

calibração r2 médio e ∑%RE, em valor percentual. Os erros relativos (RE) foram 

calculados segundo a Equação 3, a partir da concentração calculada com base na curva de 

calibração aplicando o fator de ponderação em estudo (Ccalculada) e da concentração teórica 

(Cteórica). 

 

% 𝑅𝐸 =
𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 −  𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
× 100                                                          (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3) 

 

Neste trabalho, em conjunto com o ∑%RE foi avaliada a precisão e a exatidão para 3 

controlos de qualidade independentes e preparados contemporaneamente às curvas de 
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calibração, como sugerido por Singtoroj e colaboradores117. Para isso, foram determinados 

o limite de repetibilidade (r) e a incerteza expandida (𝑈(𝑦)) para cada um dos 3 controlos, 

relativamente a cada w em estudo.  Após a determinação dos parâmetros ∑RE%, r e 𝑈(𝑦), 

foi estabelecido um ranking parcial para cada um deles. Este ranking parcial consistiu na 

atribuição de classificações (de 1 a 6) a cada modelo de regressão, sendo estas 

classificações tanto mais altas quanto maiores os valores obtidos em cada parâmetro. 

Finalmente, somaram-se as classificações de cada ranking parcial, determinando-se assim 

o ranking final. O w com a menor classificação no ranking final representa o modelo de 

regressão com as melhores características gerais entre os avaliados, pelo que se considera 

como o mais ajustado às gamas de trabalho estabelecidas.  

 

2.4.4 Limites Analíticos 

No método proposto neste trabalho, foi sugerido um LD de consenso para cada painel 

de substâncias psicotrópicas criado, de acordo com o pretendido para a rotina do SQTF-N. 

Assim, idealmente, os analitos presentes no Painel 1 teriam um LD de 25 ng/mL, as 

substâncias que compõem o Painel 2 apresentariam um LD de 2 ng/mL e as DA que 

constituem o Painel 3 teriam um LD de 10 ng/mL. Tendo em consideração os LD 

propostos, foram criadas curvas de calibração próximas destes valores para cada analito, 

com 10 a 12 níveis, sem abranger toda a gama de trabalho (Tabela 14). Para isso, foram 

fortificadas amostras negativas com as concentrações indicadas para os 3 painéis de 

psicotrópicos e com 100 ng/mL de solução dos PIs. Tal como para o parâmetro anterior, 

foi calculada a razão das áreas dos sinais dos analitos e dos PIs e estabeleceu-se a 

correspondência das mesmas com as concentrações teóricas de cada nível. Com estas 

curvas, foram calculados os valores reais de LD e LIQ para cada substância a partir das 

Equações 4 e 5: 

 

𝐿𝐷 =  
3,3 𝑆𝑦/𝑥

𝑚
                                                                          (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4) 

 

𝐿𝐼𝑄 =  
10 𝑆𝑦/𝑥

𝑚
                                                                        (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5) 
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em que Sy/x é o desvio padrão residual da curva de calibração e m é o declive da mesma.  

Em particular para o N-DT, foi construída uma curva de calibração diferente da dos 

restantes compostos pertencentes ao Painel 3, uma vez que não se obtiveram resultados 

aceitáveis para a curva apresentada na Tabela 14. Assim, a curva de calibração para a 

determinação do LD e do LIQ desta substância consistiu em 10 níveis espaçados de 4 em 4 

unidades de concentração, de 10 ng/mL a 46 ng/mL. 

 

Tabela 14 Níveis de calibração das curvas usadas para o cálculo dos LD e LIQ, para os 3 painéis 

de substâncias. 

Níveis de 

Calibração 

[Painel 1]  

(ng/mL) 

[Painel 2]  

(ng/mL) 

[Painel 3]  

(ng/mL) 

[Painel PI] 

(ng/mL) 

1 13 1 2 

100 

2 15 2 4 

3 17 3 6 

4 19 4 8 

5 21 5 10 

6 23 6 12 

7 25 7 14 

8 27 8 16 

9 29 9 18 

10 30 10 20 

11 33 11 22 

12 35 12 24 

O tratamento dos dados obtidos passou pela rejeição de eventuais outliers, sem que 

fossem eliminados mais de 20% dos pontos constituintes da curva de calibração, e pela 

verificação do cumprimento de todos os critérios de aceitação em vigor no SQTF-N para o 

cálculo dos limites analíticos.  

Posteriormente à determinação dos limites de deteção e quantificação dos compostos 

de interesse, prepararam-se e submeteram-se ao procedimento extrativo atrás descrito 15 

alíquotas independentes, de modo a testar os limites determinados. Destas 15 alíquotas, 5 

foram fortificadas às concentrações definidas como LD para os 3 painéis de DA, outras 5 

foram fortificadas com as concentrações estabelecidas como LIQ para os 3 conjuntos de 

substâncias, e as últimas 5 foram fortificadas às concentrações consideradas como LSQ 

para os 3 painéis de analitos. Todas as alíquotas foram também fortificadas com 100 

ng/mL do painel de PIs. Contemporaneamente à preparação das alíquotas, preparou-se uma 
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curva de calibração por regressão linear não ponderada, semelhante à descrita na seção 

2.4.7, na qual se basearam os cálculos das concentrações das 10 réplicas dos limites de 

quantificação. Com base nas concentrações determinadas calculou-se o CV (%) das 5 

réplicas representativas dos LIQ e LSQ para cada substância, sendo esperado um valor 

percentual de CV < 20%. Os resultados obtidos para as 5 réplicas dos LD foram sujeitos a 

confirmação de positividade, considerando os critérios de aceitação de positividade 

estabelecidos no SQTF-N. 

 

2.4.5 Arrastamento 

A avaliação do arrastamento foi efetuada a partir de 5 amostras negativas não 

fortificadas e 5 amostras negativas fortificadas com o dobro das concentrações 

consideradas como LSQ para as 3 gamas de trabalho dos painéis de psicotrópicos 

definidos: 6000 ng/mL para o Painel 1, 200 ng/mL para o Painel 2 e 2000 ng/mL para o 

Painel 3. Todas as amostras foram ainda fortificadas com 100 ng/mL do painel dos PIs. 

Depois da preparação e extração das alíquotas positivas e negativas, estas foram injetadas 

no sistema GC-MS alternadamente, com uma das amostras positivas a ser alvo da corrida 

cromatográfica em primeiro lugar. Pesquisaram-se os sinais dos 3 iões de diagnóstico de 

cada analito de interesse e dos iões dos PIs nos cromatogramas obtidos, sendo esperada a 

presença de PIs tanto em amostras positivas como negativas e a presença dos compostos 

apenas nas amostras fortificadas.  

 

2.4.6 Rendimento da Extração 

Os ensaios de recuperação para o cálculo do rendimento de extração foram feitos a 

partir de 12 amostras de sangue total negativo, em que cada 6 foram fortificadas a duas 

concentrações distintas, representativas da gama alta (3500 ng/mL do Painel 1, 75 ng/mL 

do Painel 2 e 700 ng/mL do Painel 3) e da gama baixa (50 ng/mL do Painel 1, 10 ng/mL do 

Painel 2 e 100 ng/mL do Painel 3) da curva de calibração para os 3 painéis de compostos. 

Dentro do conjunto de 6 amostras fortificadas ao nível de concentração mais alto, 3 foram 

fortificadas antes do procedimento de extração e as outras 3 após o passo de eluição da 

SPE. Paralelamente, o mesmo foi realizado para o grupo de amostras fortificadas ao nível 

de concentração mais baixo. Os padrões internos, por sua vez, foram adicionados a todas 
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as amostras antes da extração, a uma concentração final de 100 ng/mL. Para cada uma das 

substâncias presentes nas amostras fortificadas foi calculado o rendimento da extração a 

partir das áreas obtidas por integração dos sinais dos iões de quantificação dos analitos e 

dos iões dos PIs, como mostra a Equação 6. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (%) =  

𝐴𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟é𝑣𝑖𝑎 à 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝐴𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 à 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜

𝐴𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

 × 100              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6) 

 

Com os valores de rendimento determinados para as 3 alíquotas fortificadas com os 

dois níveis de concentração distintos, determinou-se o rendimento médio por nível, em 

valor percentual, e com este último calculou-se o rendimento médio da extração, também 

em percentagem.  

 

2.4.7 Precisão 

A precisão foi avaliada através da conjugação dos cálculos da precisão intermédia, da 

repetibilidade e do limite de repetibilidade, usando a ferramenta ANOVA. Para isso, 

prepararam-se 3 CQ em duplicado, fortificados a três concentrações distintas, uma 

representativa da gama baixa, outra representativa da gama média e outra da gama alta, 

para cada uma das três gamas de trabalho, como mostra a Tabela 15. 

Contemporaneamente aos CQ, foi preparada uma curva de calibração nas gamas de 

trabalho definidas. Quer os níveis da curva de calibração quer os CQ consistiram em 

amostras de sangue total negativo fortificadas com as soluções de trabalho de cada painel à 

concentração correspondente (Tabela 15). À semelhança do que foi feito nos ensaios dos 

parâmetros anteriores, todos os níveis da curva e todos os CQ foram fortificados com 100 

ng/mL de PIs. Além da curva de calibração e dos CQ, foram preparadas mais duas 

alíquotas: uma continha apenas o sangue negativo e os PIs, sem os compostos alvo – a 

amostra negativa, e a outra não continha nem sangue nem analitos, apenas os PIs e os 

reagentes usados ao longo de todo o procedimento de preparação das amostras – o branco 

de reagentes. A amostra negativa e o branco de reagentes permitiram demonstrar, 

respetivamente, que o sangue negativo e que as soluções e os reagentes usados na 

preparação e extração das amostras não incluíam nenhuma das DA alvo nem sofreram 
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qualquer tipo de contaminação. Posteriormente, seguiram-se os passos de extração e 

injeção no sistema GC-MS. Este procedimento foi repetido 8 vezes, em condições de 

fidelidade intermédia, isto é, em 8 dias distintos e contemplando diversas fontes de 

variabilidade, de modo a mimetizar a rotina laboratorial do SQTF-N. Essas alterações 

incluíram o uso de diferentes pipetas, reagentes e solventes e ainda amostras de sangue 

total diferentes. É importante referir também que as soluções de trabalho usadas para 

fortificar os níveis da curva de calibração eram provenientes de fontes distintas das usadas 

na fortificação dos CQ, exceto a solução dos PIs. Contudo, o operador foi sempre o 

mesmo.  

 

Tabela 15 Níveis da curva de calibração usada no estudo da precisão, no teste dos limites 

analíticos e no estudo dos fatores de ponderação. Concentrações, em ng/mL, dos controlos de 

qualidade para cada um dos 3 painéis de DA. 

 Nível 
[Painel 1]  

(ng/mL) 

[Painel 2]  

(ng/mL) 

[Painel 3]  

(ng/mL) 

[PI] 

(ng/mL) 

Curva de 

Calibração 

1 50 1 25 

100 

2 100 2,5 100 

3 300 5 150 

4 500 10 200 

5 800 20 400 

6 1000 40 600 

7 1500 60 800 

8 2000 80 1000 

9 3000 100 - 

10 4000 - - 

Controlos de 

Qualidade 

CQ 1 A 
500 5 100 

CQ 1 B 

CQ 2 A 
1500 10 400 

CQ 2 B 

CQ 3 A 
3000 70 700 

CQ 3 B 

 

Para calcular as concentrações dos analitos presentes em cada CQ, usaram-se as 

respetivas curvas de calibração aplicando o fator de ponderação escolhido anteriormente 

para cada substância. Como cada CQ foi preparado em duplicado, as duas réplicas 

compõem um grupo, considerando-se um total de 8 grupos, para cada nível de CQ. Na 

sequência da aplicação da análise ANOVA de fator único aos 8 grupos de dados de cada 
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analito, obtiveram-se os valores dos quadrados médios residuais dos resultados dentro de 

grupos (MSr) e os valores dos quadrados médios residuais dos resultados entre grupos, ou 

between run (MSrun). Estes valores foram usados para fazer a estimativa dos valores do 

desvio-padrão de repetibilidade (Sr), do desvio-padrão entre grupos (Srun) e do desvio-

padrão da precisão intermédia (Si) a partir das Equações 7, 8 e 9: 

 

𝑆𝑟 =  √𝑀𝑆𝑟                                                                                              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7) 

 

𝑆𝑟𝑢𝑛 =  √
𝑀𝑆𝑟𝑢𝑛 −  𝑀𝑆𝑟

𝑛
  , 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑛 𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟é𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠        (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 8) 

 

𝑆𝑖 =  √𝑆𝑟
2 + 𝑆𝑟𝑢𝑛

2                                                                                      (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 9) 

 

O limite de repetibilidade (r), em valor percentual, foi calculado para os 3 níveis de 

concentração dos CQ de cada composto. Este valor representa a diferença máxima aceite 

entre dois resultados obtidos em condições de repetibilidade e servirá como critério de 

aceitação de resultados obtidos a partir da aplicação do procedimento desenvolvido. Para 

ensaios com mais de dois testes, como é o caso, o valor do r resulta da multiplicação do 

CV obtido por um fator de gama crítico (f(n)) que é dependente do número de réplicas (n). 

Neste trabalho, foram preparadas duas réplicas por CQ, pelo que f(n) = 2,8. 

Adicionalmente, o CV não deve ser superior a 10% para a concentração de gama alta e 

superior a 20% para a concentração de gama baixa, como apontado na Tabela 8. 

 

2.4.8 Exatidão e Estimativa da Incerteza 

No presente trabalho, a estimativa da incerteza da medição foi baseada nos dados de 

validação obtidos intralaboratorialmente (os mesmos dados que os usados no estudo da 

precisão), uma vez que não se realizaram ensaios interlaboratoriais. Esta abordagem 

consiste na combinação das incertezas associadas à precisão e à justeza do método 

desenvolvido, para as quais existem fontes de incerteza relevantes que são mantidas 

constantes.  
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Para que a quantificação da incerteza relativa associada à precisão (𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜) seja o 

mais realista possível, esta deve ser avaliada em condições de precisão intermédia, em vez 

de condições de repetibilidade. As condições de precisão intermédia permitem refletir 

eventuais variações do desempenho do método em função de alterações de parâmetros 

experimentais que normalmente se mantêm constantes no mesmo dia de trabalho. 

Assumiu-se então que a 𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 é igual ao desvio-padrão dos resultados obtidos para as 

réplicas de uma amostra (Si), em condições de precisão intermédia. 

Quanto à avaliação da justeza, a estimativa da incerteza a ela associada pode ser 

realizada com base em materiais de referência certificados (MRC), amostras negativas 

fortificadas ou amostras analisadas por um método de referência. No SQTF-N, dada a 

ausência de MRC e de um método de referência, o erro de justeza foi estimado através do 

cálculo da recuperação média (�̅�𝑚) resultante da análise de amostras negativas fortificadas, 

como expresso na Equação 10:  

 

�̅�𝑚 =
𝐶�̅�𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜
                                                  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 10) 

 

em que 𝐶�̅�𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 é a concentração média calculada para uma série de amostras 

fortificadas e 𝐶𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 é a concentração com que se fortificaram as amostras negativas. 

Com o valor de �̅�𝑚 foi possível calcular a incerteza associada à justeza (𝑢(�̅�𝑚)), a partir 

da Equação 11: 

𝑢(�̅�𝑚) = �̅�𝑚 × √
𝑆𝑅

2

𝑛
                                              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 11) 

 

onde 𝑆𝑅
2 representa a variância associada às recuperações individuais estimadas e 𝑛 o 

número de ensaios realizados, neste caso 16.  

Em seguida, tornou-se necessário esclarecer se os resultados foram afetados por erros 

sistemáticos consideráveis que necessitassem de ser corrigidos. Esta avaliação foi feita 

com a aplicação do teste t-student, que permitiu averiguar se a recuperação do método era 

significativamente diferente de 1 (ou 100%). Calcularam-se os valores de 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

para cada nível de concentração estudado, de acordo com a Equação 12, e estes foram 



Materiais e Métodos 

59 

comparados com o valor de 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 2,131, retirado de uma tabela t-student bilateral com 

𝑛 − 1 = 15 graus de liberdade para um intervalo de confiança de 95%. 

 

𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
|1 − �̅�𝑚|

𝑢(�̅�𝑚)
                                                  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 12) 

 

Quando se verifica a condição 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 <  𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, admite-se que a recuperação não é 

significativamente diferente de 1 e os resultados não são corrigidos em termos de justeza. 

Neste caso, a incerteza relativa associada à justeza (𝑢′(�̅�𝑚)) é considerada equivalente a 

𝑢(�̅�𝑚). Inversamente, nos casos em que 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 >  𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜, considera-se que a 

recuperação difere significativamente de 1 e, portanto, é requerida a correção dos 

resultados em termos de justeza, passando 𝑢′(�̅�𝑚) a ser calculada pela Equação 13.  

 

𝑢′(�̅�𝑚) =
𝑢(�̅�𝑚)

�̅�𝑚

                                                           (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 13) 

 

Determinadas as incertezas relativas, calculou-se a incerteza combinada de uma 

grandeza y, 𝑢(𝑦), usando a Equação 14, que combina as incertezas relativas determinadas 

como componentes independentes de uma expressão multiplicativa.  

 

𝑢(𝑦) = 𝑦 × √(𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜)
2

+ (𝑢′(�̅�𝑚))2                                              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 14) 

 

Adicionalmente, quando as incertezas associadas à precisão e à justeza são estimadas 

usando um elevado número de ensaios experimentais, como é o caso neste trabalho, é 

possível estimar a incerteza expandida combinada, 𝑈(𝑦), para um nível de confiança 

aproximadamente igual a 95%, multiplicando 𝑢(𝑦) por um fator de expansão k igual a 2.  

 

2.5 Tratamento de Dados 

Para o tratamento dos sinais cromatográficos obtidos no sistema GC-MS, fez-se uso 

do software Enhanced ChemStation (Agilent, Santa Clara, EUA). Usou-se o programa 

informático Excel® (Microsoft, Redmond, EUA) e todas as suas funcionalidades para os 
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cálculos efetuados (médias, somatórios, coeficientes de variação, variâncias), para a 

construção de curvas de calibração e para a confirmação dos critérios de aceitação de 

positividade. Foi também usado para a aplicação de ferramentas como as regressões 

lineares e os testes estatísticos F, t-student e ANOVA. 
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3. Resultados e Discussão 

O desenvolvimento e a validação do método apresentado neste trabalho só foram 

possíveis após o estudo cuidado de vários parâmetros de validação e a avaliação e 

interpretação objetiva dos dados obtidos. Durante a etapa de desenvolvimento do método, 

selecionaram-se os iões de diagnóstico e determinaram-se os TRs para todos os analitos e 

respetivos PIs. Durante a fase de validação, avaliaram-se todos os parâmetros considerados 

necessários para validar quantitativamente o procedimento, em relação à lista de analitos 

que se pretende analisar: a especificidade/seletividade, a gama de trabalho e a linearidade 

da mesma, os limites analíticos de deteção e de quantificação, o rendimento de extração, o 

arrastamento, a precisão e a exatidão.  

A robustez também é considerada um parâmetro importante, mas não obrigatório, na 

validação de um método novo. Neste trabalho não foram feitos ensaios específicos com 

vista ao seu estudo. Contudo, ao longo de todo o procedimento de validação foram feitas 

alterações deliberadas, como a utilização de diferentes amostras, diferentes pipetas, 

centrífugas e extratores e diferentes soluções de trabalho, tanto de analitos como de 

soluções usadas na SPE. Outras variações, como as flutuações de temperatura do 

evaporador rotativo e do forno de derivatização, derivaram das condições normais do seu 

funcionamento. Ainda que não se tenham aplicado testes que estudem a robustez dos 

dados, nenhuma destas pequenas alterações referidas originou diferenças evidentes nos 

resultados, o que sugere que o método desenvolvido é robusto. Relativamente à 

estabilidade dos analitos, além da informação existente sobre a estabilidade das DA 

incluídas no protocolo validado, a larga experiência e a informação adquiridas pelo SQTF-

N ao longo de vários anos de análise dos mesmos em diversos tipos de amostras forenses 

permite concluir sobre a sua estabilidade pelo que, neste momento, são desnecessários 

estudos de estabilidade.  

Ao longo dos próximos tópicos, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos 

para os parâmetros estudados. Estes demonstram a capacidade do método proposto e 

confirmam o cumprimento dos critérios de validação impostos para o propósito definido. 

Após a confirmação dos critérios, é aprovada a validação do procedimento de ensaio 

apresentado e este fica apto à sua aplicação na rotina laboratorial do SQTF-N. 
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3.1 Análise em modo de varrimento 

O desenvolvimento do presente método iniciou-se com a determinação dos TRs de 

todos os analitos, bem como a seleção dos iões de diagnóstico das DA e dos iões 

comprovativos da presença dos PIs. A Figura 3 pretende exemplificar o procedimento 

realizado. No cromatograma (abundância em função do tempo) obtido em modo de 

varrimento a partir da injeção de uma solução de cocaína (Figura 3 A)) é possível observar 

a presença de vários sinais ao longo de todo o tempo de corrida, mas apenas um 

corresponde à eluição da cocaína, próximo dos 15,30 min (Figura 3 B)). O espectro de 

M
 .
+ 

C) 

Cocaína 

A) 

B) 

Figura 3 A) Cromatograma completo obtido por GC-MS em modo de varrimento para uma 

solução de cocaína, após derivatização com BSTFA:1% TMCS. B) Cromatograma parcial, com 

ampliação do sinal correspondente à eluição da cocaína, próximo dos 15,30 min. C) Espectro de 

massa obtido em modo de varrimento para o pico do sinal relativo à eluição da cocaína no 

cromatograma A), com os iões de diagnóstico selecionados circundados a laranja e o TR 

circundado a verde. É apresentada a estrutura molecular da cocaína e os fragmentos que, por IE 

(70 eV), originam os sinais de m/z selecionados. M .+ representa o ião molecular da cocaína. 
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massa (abundância em função da razão m/z) em modo de varrimento obtido para o tempo 

correspondente ao ponto mais alto do sinal em questão foi analisado e dele destacaram-se 3 

sinais (a laranja na Figura 3 C)). As estruturas moleculares destes iões fragmento estão 

representadas na figura e sugerem que a sua origem está na fragmentação induzida por IE 

(70eV) da cocaína. Como tal, selecionaram-se os 3 iões de diagnóstico da cocaína (iões m/z 

= 82, m/z = 182 e m/z = 303) e determinou-se o TR desta substância (15,272 min, valor 

destacado a verde na Figura 3 C)). Do mesmo modo que o apresentado para a cocaína, 

determinaram-se os TRs e selecionaram-se os iões de diagnóstico das restantes substâncias 

incluídas no método desenvolvido. Os TRs e os iões de diagnóstico respetivos a cada DA 

estão apresentados na Tabela 16, com o ião de quantificação destacado a negrito. 

Foram tomados alguns cuidados durante a seleção dos iões de diagnóstico para cada 

substância: selecionaram-se os iões mais intensos para cada analito e que não 

apresentassem, simultaneamente, interferências significativas por parte da matriz ou do 

reagente de derivatização. Só assim foi possível a identificação inequívoca de cada uma 

das DA de interesse. A garantia de uma identificação clara dos analitos é importante em 

qualquer método analítico, mas o seu valor é acrescido quando se trata de métodos multi-

drug, como é o caso do procedimento desenvolvido. Assim, assegura-se que a presença de 

mais do que um analito na amostra não impede ou dificulta a identificação dos restantes 

que possam eventualmente estar presentes. Paralelamente, ajustou-se a corrida 

cromatográfica (em termos de gradiente de temperaturas e tempos parciais) de modo a que 

não se verificassem sobreposições cromatográficas/co-eluições de analitos (demonstrado 

pela ausência de sobreposições de TR para todas as substâncias). A partir do momento da 

escolha dos iões, estes foram usados na aquisição de dados em modo SIM, ao longo de 

todo o procedimento de validação.  

Uma observação mais cuidada da coluna “Iões Selecionados” da Tabela 16 permite 

constatar a seleção de iões comuns para algumas das substâncias. É o que acontece com a 

efedrina e a pseudoefedrina, que são isómeros óticos, o que origina iões fragmento com 

igual razão m/z para ambas as moléculas, após a ionização por IE. Contudo, a distinção 

entre estas substâncias é feita através do TR das mesmas, que difere cerca de 0,1 minutos. 

A norefedrina também apresenta o ião de m/z = 149 em comum com os compostos 

anteriores, isto porque a sua estrutura é semelhante às restantes efedrinas incluídas no 

método. No entanto, a presença dos iões de m/z = 116 e m/z = 280 em simultâneo com o
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Tabela 16 Tempos de retenção, em minutos, e razão m/z dos iões de diagnóstico para todas as 

substâncias e PIs, com o ião de quantificação dos analitos de interesse destacado a negrito. 

 

ião de m/z = 149 e o TR distinto da efedrina e da pseudoefedrina permite a identificação 

clara das 3 substâncias. O mesmo acontece com a cocaína e o seu metabolito EME, que 

têm em comum o ião de m/z = 82, e com os compostos cocaetileno e benzoilecgonina, 

também metabolitos da cocaína, que apresentam o ião de m/z = 94 em comum. A distinção 

Composto Tempo Retenção (min) Iões Selecionados (m/z) 

Pseudoefedrina di-TMS 8,748 149, 163, 179 

Efedrina di-TMS 8,805 149, 163, 179 

Norefedrina di-TMS 9,709 116, 149, 280 

EME-D3  10,584 99 

EME 10,601 96, 82, 83 

TFMPP mono-TMS 11,534 302, 287, 172 

d-Propoxifeno 11,738 208, 193, 178 

Petidina 12,089 247, 246, 218 

Cetamina 13,010 182, 209, 152 

PCP-D5  13,165 205 

PCP 13,194 200, 242, 243 

Tramadol-C13.D3 mono-TMS  13,611 339 

Tramadol mono-TMS 13,628 335, 245, 320 

N-Desmetiltramadol di-TMS 13,829 189, 202, 261 

O-Desmetiltramadol di-TMS 14,040 58, 303, 393 

EDDP-D3  14,143 280 

EDDP 14,160 277, 276, 262 

3-MeO-PCP 14,601 230, 272, 273 

Metadona-D3  14,847 297 

Metadona 14,859 294, 223, 309 

Cocaína-D3  15,271 185 

Cocaína 15,282 182, 82, 303 

Cocaetileno 15,595 196, 94, 317 

Benzoilecgonina-D3 mono-TMS 15,631 243 

Benzoilecgonina mono-TMS 15,642 240, 94, 361 

Codeína-D3 mono-TMS 16,632 237 

Codeína mono-TMS 16,638 234, 178, 196 

Morfina-D3 di-TMS 16,861 432 

Morfina di-TMS 16,873 429, 236, 414, 

6-MAM-D3 mono-TMS 17,233 402 

6-MAM mono-TMS 17,251 399, 287, 340 

Fentanilo 17,970 245, 146, 189 

Buprenorfina-D4 mono-TMS  26,344 454 

Buprenorfina mono-TMS 26,420 450, 482, 506 
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entre ambos é inequívoca visto que se consideram os TR diferentes e os restantes iões de 

diagnóstico para cada substância. 

No tópico 1.2 da Introdução, mencionou-se que as substâncias metilfenidato, 

etilfenidato, ácido ritalínico e metilona, que se pretendiam incluir no conjunto de analitos 

detetados pelo procedimento proposto, foram descartadas ainda durante os ensaios iniciais. 

Durante o estudo dos seus cromatogramas individuais de GC-MS em modo de varrimento, 

não se detetarem os sinais comprovantes da presença destas DA. Devido à sobreposição 

total do ruído provocado pelo reagente de derivatização, não foi possível selecionar os iões 

de diagnóstico a usar no modo SIM, necessários para a continuação do desenvolvimento e 

validação do procedimento e, por isso, estas substâncias foram eliminadas da lista de 

analitos de interesse. 

De acordo com o processo de derivatização mais usado para a determinação de DA 

apontado no estudo da literatura apresentado na introdução, também neste trabalho foi 

usada a derivatização por sililação com BSTFA, permitindo obter compostos 

trimetilsililados (TMS). Grande parte dos compostos detetados pelo método desenvolvido 

não derivatiza por esta reação (Tabela 16). No entanto, para as restantes substâncias, na 

sua maioria opiáceos, o processo de derivatização mais adequado é a sililação, apontado 

também na revisão de Segura et al89. Para as substâncias incluídas no grupo da cocaína e 

metabolitos, apenas a benzoilecgonina derivatiza por sililação, gerando um composto 

mono-TMS. Contudo, alguns autores apontam a obtenção de uma maior abundância de 

composto derivatizado através da acilação da benzoilecgonina137. No grupo das NSP, as 

efedrinas (efedrina, pseudoefedrina, norefedrina) e o TFMPP também geram derivatizados 

após a sililação, sendo que para as efedrinas se obtêm moléculas di-TMS138 e para o 

TFMPP moléculas mono-TMS139. A literatura aponta a acetilação como a reação de 

derivatização mais adequada para as efedrinas, mas a possibilidade de tornar compatível a 

deteção destes analitos em conjunto com outras DA usando apenas a sililação como passo 

de derivatização é vantajosa138. Adicionalmente, evitam-se os danos na coluna 

cromatográfica associados aos reagentes de derivatização usados na acetilação138.  
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3.2 Validação do Método Analítico 

Depois de selecionados os iões e determinados os TR de todos os analitos, deu-se 

início ao processo de validação do método desenvolvido. Nesta fase, consideraram-se os 

critérios de aceitação para a validação de procedimentos de ensaio implementados no 

SQTF-N, descritos na Introdução (Tabela 8).  

3.2.1 Especificidade/Seletividade e Capacidade de Identificação 

Como referido no ponto 1.5.1 da Introdução, para qualquer método analítico, é 

importante demonstrar a sua especificidade/seletividade, com o propósito de garantir a 

identificação inequívoca dos compostos alvo presentes na amostra a analisar e, ao mesmo 

tempo, assegurar que a presença de outra qualquer substância na mistura ou amostra sujeita 

a análise não interfere na deteção dos analitos. No presente trabalho, a utilização de pools 

de amostras diferentes permitiu que o estudo deste parâmetro fosse feito com amostras o 

mais heterogéneas/diversificadas e abrangentes possível, refletindo a realidade das 

amostras analisadas na rotina do SQTF-N. 

Depois de aplicado o procedimento analítico, avaliaram-se os cromatogramas 

adquiridos a partir das alíquotas negativas. Não foi observada a presença de sinais que 

pudessem interferir com a deteção dos analitos ou dos PIs, isto é, que pudessem originar 

falsos positivos (dados não apresentados), cumprindo-se o critério definido de 0% de falsos 

positivos (Tabela 8). Na análise dos cromatogramas obtidos a partir das pools fortificadas, 

e através das áreas dos sinais obtidos para cada um dos 3 iões de diagnóstico das 

substâncias estudadas, foi avaliada a conformidade de todos os resultados, de acordo com 

os critérios de aceitação de positividade, mencionados na secção 1.5.9 da Introdução.  

A título de exemplo, apresenta-se a Tabela 17, que resume o cumprimento dos 

critérios de positividade para a PCP. Foi comprovada a conformidade dos critérios para 9 

pools, mas a pool nº 9 revelou-se não conforme para o intervalo de tolerância das áreas 

relativas, em relação ao 2º ião de diagnóstico (m/z = 242). A área relativa (Arelativa) deste 

ião não está incluída no intervalo de tolerâncias estabelecido pelo controlo, o que obriga a 

declarar esta pool como “não conforme” para a PCP (falso negativo), ainda que se 

verifique a conformidade dos restantes critérios de confirmação de positividade. No 

entanto, os critérios de aceitação definidos para a especificidade/seletividade (Tabela 8) 

permitem uma percentagem de 10% de falsos negativos o que, em 10 pools analisadas, se 
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traduz numa pool não conforme por substância. Adicionando esta conclusão à ocorrência 

de 0% de falsos positivos, é possível concluir que o método é específico/seletivo para a 

PCP. 

Tabela 17 Sinais analíticos obtidos no estudo da especificidade/seletividade da PCP. Encontram-

se apresentados os valores da área absoluta (Aabsoluta) dos sinais analíticos e a respetiva área 

relativa (Arelativa) para as pools analisadas e respetivos controlos. Nas últimas 3 colunas 

apresentam-se os critérios de confirmação de positividade: intervalo de tolerância (em 

percentagem), razão sinal/ruído (S/N) e variação do tempo de retenção relativo (∆TRR). Estão 

assinalados a verde os critérios conformes e a vermelho os não conformes.  

Do mesmo modo que o exemplificado para a PCP, foram avaliados os critérios de 

confirmação de positividade para todas as outras DA, com vista ao estudo da 

especificidade/seletividade do método. Verificou-se o cumprimento dos critérios de 

aceitação de positividade de todas as pools para todas as substâncias de interesse, à 

Pool Controlo Critérios 

Nº Ião A absoluta A relativa Nº A absoluta A relativa Intervalo de tolerância (%) S/N ∆TRR 

 m/z 200 7360 100,0%  6184 100,0% - >3 <1 

1 m/z 242 2073 28,2% 2 1826 29,5% 23,6-35,4 >3 <1 

 m/z 243 1502 20,4%  1565 25,3% 20,2-30,4 >3 <1 

 m/z 200 6184 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

2 m/z 242 1826 29,5% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 1565 25,3%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 12220 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

3 m/z 242 3251 26,6% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 2979 24,4%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 7721 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

4 m/z 242 1999 25,9% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 1442 18,7%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 8824 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

5 m/z 242 2677 30,3% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 2233 25,3%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 7899 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

6 m/z 242 1989 25,2% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 1668 21,1%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 10427 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

7 m/z 242 2367 22,7% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 2544 24,4%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 2582 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

8 m/z 242 812 31,4% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 570 22,1%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 10054 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

9 m/z 242 4853 48,3% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 2300 22,9%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 

 m/z 200 5560 100,0%  7360 100,0% - >3 <1 

10 m/z 242 1819 32,7% 1 2073 28,2% 22,5-33,8 >3 <1 

 m/z 243 1106 19,9%  1502 20,4% 15,4-25,4 >3 <1 
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exceção dos compostos pseudoefedrina, efedrina, EME, petidina, EDDP, cocaetileno, 6-

MAM e fentanilo (dados não apresentados). Estas DA, tal como a PCP, revelaram-se “não 

conformes” para 1 das 10 pools estudadas, devido à não inclusão das abundâncias relativas 

dos 2º e/ou 3º iões de diagnóstico nos intervalos de tolerância estabelecidos. Como 

explicado para a PCP, a existência de 10% de falsos negativos em 10 pools avaliadas, em 

adição aos 0% de falsos positivos, permite admitir o método proposto como 

específico/seletivo para estes analitos. Para os restantes compostos não se verificaram 

falsos positivos nem falsos negativos, comprovando a especificidade/seletividade do 

procedimento de ensaio desenvolvido para toda a lista de analitos.  

3.2.2 Gama de Trabalho, Linearidade e Modelo de Calibração 

O estudo da gama de trabalho e da linearidade permite avaliar a existência de 

proporcionalidade direta entre os sinais analíticos obtidos e as concentrações incluídas na 

gama de trabalho definida92. Como apontado anteriormente, para o presente método 

definiram-se 3 gamas de trabalho distintas, de acordo com as concentrações relevantes em 

termos forenses para cada analito. Em seguida, é apresentado um exemplo do tratamento 

de dados realizado para estimar os parâmetros de um modelo por regressão linear simples. 

A Tabela 18 apresenta a razão das áreas (A6-MAM/API) obtida para cada nível da curva de 

calibração que abrange a gama de trabalho estabelecida para a 6-MAM. Com estes dados, e 

após a aplicação do método dos mínimos quadrados, construiu-se a curva de calibração 

representada na Figura 4. 

Tabela 18 Área da integração dos sinais do ião de quantificação da 6-MAM (m/z = 399) e do ião 

do respetivo PI (m/z = 402), com as quais se obteve a razão das áreas (A6-MAM/API), para cada 

nível de calibração da gama de trabalho estabelecida para esta substância.  

Nível de calibração (ng/mL) A ião quantificação 6-MAM A ião quantificação PI A6-MAM/API 

5 4747 8596 0,55223 

16 9727 6362 1,528922 

26 20303 8112 2,502835 

37 27861 7710 3,613619 

47 42124 9106 4,625961 

58 11640 2100 5,542857 

68 59752 9348 6,391955 

79 68604 9097 7,541387 

89 77545 9473 8,185897 

100 88559 9622 9,203804 
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O valor absoluto do coeficiente de correlação quadrado obtido para a curva de 

calibração da 6-MAM foi r2 = 0,99869. Este é claramente superior a 0,99, obedecendo ao 

critério de aceitação r2 > 0,99 (Tabela 8). Apesar da equação da reta apresentar um valor 

de interceção no eixo das ordenadas (yy) diferente de zero, o método dos mínimos 

quadrados permite comprovar que a interceção é zero para um intervalo de confiança de 

95% (dados não apresentados). Os dados de todos os analitos incluídos no procedimento 

foram tratados de forma semelhante ao exemplo anterior e estão apresentados na Tabela 

19.  

Para todas as DA, à exceção da pseudoefedrina, da efedrina, da norefedrina e do 

TFMPP (cujo r2 está destacado a negrito na Tabela 19), as curvas de calibração revelaram 

r2 > 0,99 para um intervalo de confiança de 95%, o que demonstra um bom ajuste aos 

pontos experimentais ao longo de todas as gamas de trabalho. Excetuando para as 

substâncias já mencionadas, comprovou-se também que as curvas de calibração de todos 

os analitos intercetam a origem para um intervalo de confiança de 95% (dados não 

apresentados). O cumprimento dos critérios de aceitação definidos pelo SQTF-N (Tabela 

8) confirma a linearidade das gamas de trabalho estabelecidas para todas as DA estudadas, 

excluindo a pseudoefedrina, a efedrina, a norefedrina e o TFMPP. Como tal, o estudo da 

gama de trabalho destes 4 analitos terminou neste passo.  
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Figura 4 Curva de calibração da 6-MAM obtida para toda a gama de trabalho estabelecida (5 a 

100 ng/mL). Os pontos a laranja representam a previsão das razões das áreas obtida pelo método 

dos mínimos quadrados e os pontos a azul representam os valores reais obtidos para as razões das 

áreas. Apresenta-se também a equação da reta e o valor de r2. 
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Tabela 19 Resultados obtidos no estudo da linearidade das gamas de trabalho estabelecidas para 

as DA de interesse. Apresentam-se os valores do declive (m) da curva de calibração, da interceção 

no eixo das ordenadas (yy) e do coeficiente de correlação quadrado (r2) de todos os analitos. 

Estão destacados a negrito os valores de r2 < 0,99.  

Painel / Gama 

de Trabalho 
Analito 

Declive 

(m) 

Interceção 

no eixo yy 

Coeficiente de 

correlação 

quadrado (r2)  

Painel 1 
 

50-4000 ng/mL 

Tramadol 0,005306 -0,21793 0,999214 

Cetamina 0,003018 -0,44995 0,990256 

Painel 2 

 

5-100 ng/mL 

 

Buprenorfina  0,220639 0,262905 0,993842 

Fentanilo  0,14397 0,355711 0,992363 

6-MAM 0,09159 0,16031 0,998686 

Cocaetileno 0,011083 -0,01352 0,991389 

PCP 0,005203 -0,00151 0,997262 

Painel 3 

 

25-1000 ng/mL 

Pseudoefedrina 0,001691 0,095582 0,831556 

Efedrina 0,005002 -0,62703 0,877759 

Norefedrina 0,410918 -38,4915 0,852492 

EME 0,010365 -0,11199 0,996679 

TFMPP 0,025013 -2,30031 0,875173 

d-Propoxifeno 0,000584 0,020579 0,992458 

Petidina 0,000831 0,023203 0,994978 

N-Desmetiltramadol 0,002188 -0,04485 0,997581 

O-Desmetiltramadol 0,114104 1,280083 0,991193 

EDDP 0,010027 -0,1259 0,998858 

Metadona 0,009767 0,148724 0,998003 

3-MeO-PCP 0,004557 0,074561 0,995792 

Cocaína 0,008235 -0,08488 0,996791 

Benzoilecgonina 0,006751 0,029185 0,997643 

Codeína 0,006119 0,195093 0,995836 

Morfina 0,008243 0,25371 0,995250 

Atendendo à conclusão anterior, aplicou-se o teste estatístico de F a todas as 

substâncias de interesse, à exceção das 4 DA referidas acima. Novamente a título de 

exemplo, explicam-se em seguida os cálculos efetuados para a 6-MAM. Depois de 

calculada a concentração de cada uma das 5 injeções para o primeiro e último níveis da 

curva de calibração da 6-MAM (Ccalculada da Tabela 20), obtiveram-se os valores da média 

de concentrações, do desvio-padrão (S) e da variância (S2) de cada nível: 4,61 ng/mL e 

95,642 ng/mL de média de concentrações, 0,487852 e 2,183811 de desvio-padrão e 0,238 e 

4,76903 de variância para o nível 5 ng/mL e 100 ng/mL, respetivamente. Aplicando a 

Equação 2 aos valores de variância, Fcalculado = 20,03794.  
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Tabela 20 Área da integração dos sinais do ião de quantificação da 6-MAM (m/z = 399) e do ião 

do respetivo PI (m/z = 402), com as quais se obteve a razão das áreas e respetivas concentrações 

calculadas (Ccalculada) para as 5 injeções do primeiro e último níveis da curva de calibração.  

Nível de calibração 
A ião quantificação 

6-MAM 

A ião 

quantificação PI 

Razão das áreas 

(A6-MAM/API) 

Ccalculada 

(ng/mL) 

5 ng/mL 

Injeção 1 3596 5462 0,658367 5,44 

Injeção 2 2254 3840 0,586979 4,66 

Injeção 3 4747 8596 0,552234 4,28 

Injeção 4 3070 5494 0,558791 4,35 

Injeção 5 3409 6133 0,555845 4,32 

100 

ng/mL 

Injeção 1 88559 9622 9,203804 98,74 

Injeção 2 36435 4112 8,860652 94,99 

Injeção 3 87752 9755 8,995592 96,46 

Injeção 4 88026 9919 8,874483 95,14 

Injeção 5 41427 4784 8,65949 92,79 

O valor obtido de Fcalculado é superior ao valor de Fcrítico = 6,388, logo conclui-se que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre variâncias e, portanto, o método é 

considerado heterocedástico para a gama de trabalho proposta para a 6-MAM.  

Da mesma forma que o exemplificado, obtiveram-se os resultados dos restantes 

analitos de interesse, com os quais se construiu a Tabela 21.  Todos os valores de Fcalculado 

são superiores ao valor de Fcrítico, o que demonstra a heterocedasticidade dos dados para 

todos os compostos. Nos ensaios de TF, a necessidade de gamas alargadas que contêm 

mais do que uma ordem de grandeza não permite que estas sejam reduzidas até se verificar 

a homocedasticidade dos dados, pelo que resultados heterocedásticos são incontornáveis e 

já esperados, tais como os obtidos e apresentados na Tabela 21. A análise mais detalhada 

dos dados revela que, para todos os compostos alvo, o valor da variância obtido para o 

nível de concentração superior (S2
superior) é consideravelmente mais elevado que o valor 

obtido para o nível de concentração inferior (S2
inferior). Tal está de acordo com o descrito na 

literatura, que aponta o aumento da variância em função da concentração como o principal 

motivo para a heterocedasticidade dos dados116. 
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Tabela 21 Resultados obtidos no estudo da homocedasticidade de variâncias para os analitos que apresentaram uma curva de calibração com r2 > 

0,99. Além das variâncias (S2), são apresentados os valores das médias das 5 alíquotas de cada nível de concentração (em ng/mL), os desvios-padrão, 

os coeficientes de variação (CV) (em percentagem) e os valores de F calculados a partir das variâncias (Fcalculado). 

 
 

Painel / 

Gama de 

Trabalho 

Analito 
Nível 

Injeção 

1 

Injeção 

2 

Injeção 

3 

Injeção 

4 

Injeção 

5 
Média 

Desvio-

Padrão 

(S) 

Variância 

(S2) 
Fcrítico Fcalculado 

(ng/mL) 

Painel 1 

 

50-4000 

ng/mL 

Tramadol 
50 97,15 91,17 91,76 92,05 96,56 93,738 2,870622 8,24047 

6,388 

3097,973 
4000 4070,4 3976,15 4164,39 3917,52 3742,96 3974,284 159,7772 25528,75 

Cetamina 
50 205,40 191,19 196,97 191,82 195,75 196,226 5,694658 32,42913 

1960,534 
4000 4284,66 4154,48 4067,23 4100,83 3619,23 4045,286 252,1476 63578,41 

Painel 2 

 

5-100 

ng/mL 

Buprenorfina 
5 5,39 5,64 4,51 4,66 5,21 5,082 0,481633 0,23197 

56,86972 
100 94,45 90,73 96,37 90,26 87,18 91,798 3,632089 13,19207 

Fentanilo 
5 8,11 3,07 3,25 3,19 4,73 4,47 2,144994 4,601 

11,53239 
100 105,84 90,42 97,46 97,86 87,11 95,738 7,284265 53,06052 

6-MAM 
5 5,44 4,66 4,28 4,5 4,32 4,61 0,487852 0,238 

20,03794 
100 98,74 94,99 96,46 95,14 92,79 95,642 2,183811 4,76903 

Cocaetileno 
5 8,42 6,97 6,72 7,04 6,97 7,224 0,679581 0,46183 

87,0479 
100 105,50 99,64 102,10 102,45 89,03 99,744 6,340452 40,20133 

PCP 
5 6,56 5,93 5,55 5,39 5,53 5,792 0,47373 0,22442  

17,72645 
100 101,95 98,11 100,62 97,00 100,21 99,578 1,994535 3,97817 

Painel 3 

 

25-1000 

ng/mL 

EME 
25 48,49 43,67 46,31 56,76 37,37 46,52 7,082154 50,1569 

185,3114 
1000 1018,69 961,00 894,52 908,12 759,89 908,444 96,40875 9294,647 

d-Propoxifeno 
25 14,21 13,84 15,61 24,30 12,03 15,998 4,813333 23,16817 

24,82661 
1000 986,14 1039,78 997,39 1003,01 977,35 1000,734 23,98306 575,1872 
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Painel 3 

 

25-1000 

ng/mL 

Petidina 
25 23,24 15,25 14,48 27,00 13,46 18,686 6,055351 36,66728 

6,388 

54,44128 
1000 1023,70 944,53 959,95 989,54 1052,96 994,136 44,67901 1996,214 

N-

Desmetiltramadol 

25 39,40 41,24 39,46 46,34 38,36 40,96 3,18066 10,1166 
5344,046 

1000 982,34 1159,06 1082,64 1041,57 566,75 966,472 232,5158 54063,58 

O-

Desmetiltramadol 

25 32,61 26,73 27,95 40,64 24,67 30,52 6,36345 40,4935 
55,07628 

1000 1020,95 1000,95 1020,86 977,46 907,33 985,51 47,22532 2230,231 

EDDP 
25 37,09 41,08 41,98 54,77 46,72 44,328 6,767723 45,80207 

42,77132 
1000 1000,92 1030,20 1005,74 985,54 913,36 987,152 44,26076 1959,015 

3-Meo-PCP 
25 21,80 9,23 16,84 34,58 14,12 19,314 9,669751 93,50408 

10,13058 
1000 1002,55 937,59 968,98 984,20 929,73 964,61 30,77744 947,2508 

Metadona 
25 38,30 31,42 50,37 40,63 41,59 40,462 6,817277 46,47527 

833,9143 
1000 999,36 737,82 1163,92 901,42 1223,23 1005,15 196,8664 38756,39 

Cocaína 
25 43,08 37,09 40,30 54,44 39,62 42,906 6,79114 46,11958 

26,33187 
1000 1036,86 950,73 995,17 973,41 957,00 982,634 34,84846 1214,415 

Benzoilecgonina 
25 32,62 25,11 26,94 40,95 27,01 30,526 6,473008 41,89983 

20,22621 
1000 1003,59 988,85 982,48 950,30 932,91 971,626 29,11142 847,4749 

Codeína 
25 15,87 14,93 24,53 19,02 23,02 19,474 4,242055 17,99503 

527,2167 
1000 866,53 817,93 1021,32 794,12 966,28 893,236 97,40267 9487,281 

Morfina 
25 20,04 19,46 27,05 22,36 25,35 22,852 3,298419 10,87957 

1552,65 
1000 969,32 934,25 1153,26 862,59 1144,01 1012,686 129,9699 16892,17 
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Na impossibilidade de reduzir as gamas de trabalho de forma a obter resultados 

homocedásticos para todos os analitos do método desenvolvido, a literatura sugere a 

aplicação de fatores de ponderação109, que tem como princípio a atribuição de maior 

importância aos pontos da curva com menor variância, por norma os pontos no limite 

inferior da gama de trabalho, e menor importância aos pontos com maior variância.  

Retome-se o exemplo da 6-MAM. Para o estudo da aplicação de fatores de ponderação 

à curva de calibração deste analito, foram calculadas as concentrações (Ccalculada) dos 9 

níveis da curva (Tabela 18) a partir da equação da reta obtida (Figura 4), aplicando w = 1. 

Com a Equação 3, calcularam-se as percentagens de RE de cada nível de calibração e 

somaram-se os módulos dos valores obtidos, obtendo-se Ʃ%RE parcial (Tabela 22).  O 

valor de r2 também foi considerado.  

Tabela 22 Dados para a construção da primeira curva de calibração da 6-MAM, com w = 1. 

Apresentam-se a razão das áreas (A6-MAM/API), a concentração calculada (Ccalculada) e os erros 

relativos percentuais (RE) de cada nível. Ʃ%RE representa o somatório dos módulos de RE (%) e 

r2 o coeficiente de correlação quadrado. O resultado do nível de concentração a 80 ng/mL foi 

descartado por ser considerado um outlier.  

Cteórica 

(ng/mL) 

A ião quantificação 

6-MAM 
A ião quantificação PI 

Razão das áreas 

(A6-MAM/API) 

Ccalculada 

(ng/mL) 
RE (%) 

1,0 411 4115 0,0999 2,72 171,7 

2,5 1084 4758 0,2278 3,87 54,9 

5,0 1930 4645 0,4155 5,57 11,4 

10,0 6924 9235 0,7498 8,59 -14,1 

20,0 20113 10156 1,9804 19,72 -1,4 

40,0 39719 11395 3,4857 33,33 -16,7 

60,0 60094 8631 6,9626 67,77 8,0 

80,0 - - - - - 

100,0 94434 8704 10,8495 99,92 -0,1 

Ʃ%RE parcial 278,18 

r2 0,991438 

 

Recolhidos os dados de r2 e Ʃ%RE para as 8 curvas construídas em condições de 

precisão intermédia com w = 1, calculou-se a média de r2 e o somatório total de %RE, 

apresentado na Tabela 23.  
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Tabela 23 Resultados do coeficiente de correlação (r2) e do somatório de erros relativos (Ʃ%RE) 

parciais recolhidos para as 8 curvas de calibração construídas para a 6-MAM, aplicando w = 1. A 

média de r2 e o Ʃ%RE total, que representa a soma dos Ʃ%RE parciais, também estão 

representados. 

Curvas de calibração r2 Ʃ%RE parcial 

Curva 1 0,991438 278,180% 

Curva 2 0,999284 16,741% 

Curva 3 0,99791562 54,549% 

Curva 4 0,99779663 83,872% 

Curva 5 0,9933098 218,052% 

Curva 6 0,99866696 135,018% 

Curva 7 0,99893442 107,488% 

Curva 8 0,99525969 91,564% 

Média r2 0,9965756 

Ʃ% RE 985,464% 

Por último, obtiveram-se os valores da média de r2 e do Ʃ%RE para os restantes w, aos 

quais se atribuiu a classificação do ranking parcial associado ao Ʃ%RE, como apresentado 

na Tabela 24. Paralelamente, foram determinados r e U(y) dos 3 CQ preparados 

contemporaneamente às curvas de calibração da 6-MAM, após a aplicação dos diversos w. 

Estes resultados estão representados na Tabela 25. Com as classificações dos rankings 

parciais obteve-se o ranking final dos w para a 6-MAM (Tabela 26). O w com menor 

classificação foi considerado o que melhor se ajusta à gama de trabalho desta DA, sendo 

por isso o escolhido para aplicar à rotina. 

Tabela 24 Valores da média de r2 e de Ʃ% RE para todos os fatores de ponderação (w), obtidos 

para a 6-MAM a partir de 8 curvas de calibração construídas em condições de precisão 

intermédia. Está também representada a classificação de cada w para o ranking parcial de Ʃ%RE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fator de Ponderação Média r2 Ʃ% RE Rank 

1 0,996576 985,46% \ 

1/x1/2 0,995436 943,31% 5 

1/x 0,994745 733,37% 3 

1/x2 0,994083 225,35% 1 

1/y1/2 0,996121 969,03% 6 

1/y 0,994321 786,28% 4 

1/y2 0,992937 235,89% 2 
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Tabela 25 Valores percentuais do limite de repetibilidade (r) e incerteza expandida (𝑈(𝑦)) para os 

3 controlos de qualidade (CQ) da 6-MAM, estudados aquando da construção das 8 curvas de 

calibração, após a aplicação dos 6 fatores de ponderação (w). As classificações dos w no ranking 

parcial associado a r e a 𝑈(𝑦) também são apresentadas. 

Fator de 

Ponderação 

Limite de repetibilidade (%) Incerteza expandida (%) 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 21,82 2 13,44 4 12,55 2 41,10 1 18,25 3 22,42 1 

1/x 22,08 4 13,4 3 12,56 3 45,24 4 18,96 4 22,93 6 

1/x2 26,28 6 14,59 6 12,73 5 48,23 5 31,59 6 22,74 3 

1/y1/2 21,44 1 13,32 1 12,54 1 43,29 2 18,16 2 22,76 4 

1/y 21,83 3 13,35 2 12,55 2 44,61 3 17,78 1 22,78 5 

1/y2 24,72 5 13,99 5 12,66 4 49,21 6 29,27 5 22,53 2 

  

Tabela 26 Somatórios dos rankings parciais de cada parâmetro avaliado no estudo do melhor 

modelo de ponderação para a 6-MAM, com os quais se obteve o ranking final. Destaca-se a 

negrito a menor classificação no ranking final, correspondente ao fator de ponderação mais 

ajustado à gama de trabalho da 6-MAM.  

Fator de 

Ponderação 
%RE r 𝑼(𝒚) 

Rank Final 
Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank 

1/x1/2 5 8 5 18 

1/x 3 10 14 27 

1/x2 1 17 14 32 

1/y1/2 6 3 8 17 

1/y 4 7 9 20 

1/y2 2 14 13 29 

 

Repetiu-se analogamente este processo, obtendo-se as Tabela 27, Tabela 28 e Tabela 

29, que resumem o estudo da aplicação de w às curvas de calibração das restantes DA para 

os quais foi confirmada a linearidade das gamas de trabalho. A Tabela 27 apresenta os 

valores de r2 médio obtidos para 8 curvas de calibração estudadas em condições de 

precisão intermédia, bem como o Ʃ%RE para os 3 níveis de concentração estudados, tendo 

em conta cada w em análise. Na Tabela 28 estão representados os valores percentuais do 

limite de repetibilidade e na Tabela 29 as percentagens de incerteza expandida, também 

para os 3 CQ estudados em duplicado. Em todas estas tabelas são ainda apresentadas as 

classificações atribuídas a cada modelo de regressão ponderada, constituindo os rankings 

parciais de cada parâmetro avaliado. A soma dos rankings parciais permitiu obter o 

ranking final, apresentado na Tabela 30.  
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Tabela 27 Resultados do estudo da aplicação dos fatores de ponderação (w) para as 19 substâncias cuja linearidade foi confirmada, com base em 8 

curvas de calibração diferentes. É apresentada a média do r2 para cada w, estando destacadas a negrito as que têm valor médio de r2 < 0,99. O 

somatório de erros relativos (Ʃ%RE) também está representado, tendo sido atribuído um valor de rank para cada w, entre 1 e 6, por ordem crescente 

de Ʃ%RE. Para o fator de ponderação 1 e para os que apresentam r2 médio < 0,99 não é atribuída classificação. 

Fator de 

Ponderação 

Tramadol Cetamina Buprenorfina Fentanilo 

Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank 

1 0,994203 1258,49% \ 0,994585 1296,70% \ 0,9962854 1121,39% \ 0,9941227 1328,45% \ 

1/x1/2 0,9932864 835,15% 6 0,994092 675,79% 5 0,9961763 702,80% 4 0,994954 664,24% 4 

1/x 0,9931598 483,55% 3 0,991451 481,80% 3 0,9959308 589,33% 3 0,9939213 562,14% 3 

1/x2 0,9931841 309,56% 2 0,990467 302,70% 1 0,9916136 268,54% 1 0,9912104 246,52% 1 

1/y1/2 0,9931286 817,24% 5 0,994505 622,87% 4 0,9959587 821,42% 6 0,9949753 765,58% 5 

1/y 0,9926642 492,74% 4 0,989955 553,76% - 0,9954229 774,65% 5 0,9945504 498,65% 2 

1/y2 0,9935254 294,47% 1 0,990877 317,79% 2 0,9936016 350,92% 2 0,9889378 285,65% - 

             

Fator de 

Ponderação 

Cocaetileno PCP EME d-Propoxifeno 

Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank 

1 0,9941929 1116,71% \ 0,995806 1217,62% \ 0,994916 553,32% \ 0,992982 987,13% \ 

1/x1/2 0,9944161 819,87% 4 0,995805 874,86% 5 0,99501 435,97% 5 0,993797 538,35% 5 

1/x 0,9951797 415,12% 2 0,993834 666,31% 3 0,993742 374,83% 3 0,992752 415,90% 3 

1/x2 0,9942709 218,43% 1 0,992753 259,06% 1 0,990667 246,69% 1 0,993269 228,58% 1 

1/y1/2 0,993974 851,66% 5 0,995209 1114,79% 6 0,994575 501,10% 6 0,986406 471,39% - 

1/y 0,9948269 434,16% 3 0,993594 750,40% 4 0,994334 385,50% 4 0,992758 427,70% 4 

1/y2 0,9794681 343,54% - 0,992211 284,82% 2 0,992055 291,51% 2 0,991967 265,64% 2 

             

Fator de 

Ponderação 

Petidina N-DT O-DT EDDP 

Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank 

1 0,993649 838,80% \ 0,994677 701,44% \ 0,994468 564,15% \ 0,9962052 487,90% \ 

1/x1/2 0,991145 586,47% 4 0,993531 527,28% 2 0,995361 426,26% 5 0,9962315 325,33% 5 

1/x 0,990352 445,99% 2 0,991444 426,00% 1 0,995256 342,79% 4 0,9956588 299,11% 3 

1/x2 0,987958 277,31% - 0,986212 298,05% - 0,993562 249,17% 1 0,9942953 228,87% 1 

1/y1/2 0,992532 525,65% 3 0,992357 545,31% 3 0,995273 440,71% 6 0,9960872 409,83% 6 

1/y 0,991606 422,54% 1 0,98929 393,30% - 0,995879 320,77% 3 0,995245 304,51% 4 

1/y2 0,989573 282,59% - 0,983916 318,81% - 0,994897 253,82% 2 0,9932349 248,29% 2 
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Fator de 

Ponderação 

Metadona 3-MeO-PCP Cocaína Benzoilecgonina 

Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank 

1 0,996928 420,05% \ 0,994575 860,31% \ 0,996899 518,48% \ 0,995824 547,91% \ 

1/x1/2 0,997385 320,37% 5 0,994873 552,11% 6 0,997759 336,17% 5 0,996403 369,75% 5 

1/x 0,997099 265,70% 4 0,995346 311,78% 4 0,997337 267,79% 3 0,995442 300,88% 2 

1/x2 0,995095 232,00% 1 0,9936 234,15% 1 0,99578 218,52% 1 0,993724 261,08% 1 

1/y1/2 0,997338 330,50% 6 0,994034 551,39% 5 0,997723 346,94% 6 0,99433 409,68% 6 

1/y 0,997384 251,41% 3 0,995147 302,65% 3 0,996325 324,54% 4 0,993871 350,68% 4 

1/y2 0,995374 241,34% 2 0,994093 252,23% 2 0,99601 221,30% 2 0,990102 307,55% 3 

             

Fator de 

Ponderação 

Codeína Morfina   

Média r2 Ʃ%RE Rank Média r2 Ʃ%RE Rank       

1 0,992962 1439,43% \ 0,994739 1077,24% \       

1/x1/2 0,992545 836,01% 3 0,993248 815,00% 6       

1/x 0,990824 524,74% 1 0,993534 515,78% 3       

1/x2 0,989542 284,81% - 0,990289 332,60% 1       

1/y1/2 0,992844 901,46% 4 0,994338 713,33% 5       

1/y 0,990817 697,31% 2 0,994048 579,96% 4       

1/y2 0,989525 319,42% - 0,992353 346,58% 2       
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Tabela 28 Resultados do estudo do limite de repetibilidade (r) para cada um dos 3 CQ, aplicando os diferentes fatores de ponderação às curvas de 

calibração construídas para a totalidade das gamas de trabalho, e respetivos ranks para cada CQ. Ao w com percentagem mais baixa para o r de cada 

CQ é atribuído o valor mais baixo do rank (1) e ao fator de ponderação com percentagem mais elevada do r de cada CQ é atribuída numeração mais 

alta do rank (6). A dois valores iguais é atribuída a mesma classificação de rank. Os w para os quais r2 < 0,99 não foram estudados. 

Limite de Repetibilidade (%) 

Fator de 

Ponderação 

Tramadol Cetamina Buprenorfina 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 13,8 2 20,29 2 10,83 2 13,84 2 19,97 2 32,06 2 39,89 2 14,63 4 8,33 2 

1/x 14,61 3 20,53 4 10,93 3 14,30 3 20,27 4 32,46 3 43,00 3 14,83 5 8,33 2 

1/x2 15,07 5 20,71 5 11,04 4 15,18 4 21,01 5 33,47 4 46,12 5 15,42 6 8,34 3 

1/y1/2 13,66 1 20,23 1 10,78 1 13,75 1 19,93 1 32,00 1 39,49 1 14,47 1 8,33 2 

1/y 14,62 4 20,52 3 10,93 3 - - - - - - 44,48 4 14,56 3 8,32 1 

1/y2 15,08 6 20,71 5 11,04 4 15,24 5 21,03 3 33,51 5 46,71 6 14,52 2 8,32 1 

                     

Fator de 

Ponderação 

Fentanilo Cocaetileno PCP 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 35,08 2 19,11 3 11,55 4 20,54 2 10,91 3 17,64 2 24,55 2 13,71 1 14,68 2 

1/x 36,86 4 19,49 5 11,52 3 23,52 4 11,84 4 17,78 4 25,04 3 13,76 2 14,71 3 

1/x2 36,55 3 19,06 2 11,56 5 24,55 5 11,92 5 17,82 5 27,91 5 14,04 5 14,73 5 

1/y1/2 34,80 1 18,38 1 11,34 1 20,03 1 10,57 2 17,61 1 24,21 1 13,83 3 14,60 1 

1/y 37,31 5 19,15 4 11,50 2 21,89 3 10,26 1 17,66 3 25,2 4 13,84 4 14,73 5 

1/y2 - - - - - - - - - - - - 28,34 6 14,19 6 14,72 4 

                   

Fator de 

Ponderação 

EME d-Propoxifeno Petidina 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 19,72 5 28,28 2 22,29 5 27.59 4 18,55 4 22,79 5 30,22 4 29,57 4 31,48 4 

1/x 19,45 3 28,36 3 22,26 4 25.76 5 18,3 3 22,63 4 27,48 3 29,23 2 31,17 1 

1/x2 18,31 1 28,48 4 22,17 1 24.44 2 18,12 1 22,51 1 - - - - - - 

1/y1/2 19,55 4 28,02 1 22,25 3 - - - - - - 26,39 2 29,54 3 31,37 3 

1/y 19,74 2 28,62 5 22,3 6 25.57 3 18,26 2 22,62 3 25,74 1 29,16 1 31,22 2 

1/y2 19,08 6 28,64 6 22,21 2 24.39 1 18,12 1 22,52 2 - - - - - - 
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Fator de 

Ponderação 

N-DT O-DT EDDP 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 27,42 1 23,34 1 58,17 3 13,80 2 18,90 2 11,06 3 25,42 2 22,97 3 14,05 3 

1/x 28,69 3 23,63 3 58,14 2 14,04 3 18,92 3 11,04 2 25,79 4 22,85 2 13,97 2 

1/x2 - - - - - - 14,42 4 19,08 4 11,02 1 26,37 6 23,24 6 14,14 6 

1/y1/2 27,49 2 23,38 2 58,02 1 13,74 1 18,88 1 11,06 3 25,10 1 22,42 1 13,78 1 

1/y - - - - - - 14,77 6 19,33 6 11,04 2 25,78 3 23,01 4 14,06 4 

1/y2 - - - - - - 14,75 5 19,24 5 11,02 1 26,34 5 23,20 5 14,12 5 

                   

Fator de 

Ponderação 

Metadona 3-MeO-PCP Cocaína 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 22,04 2 18,05 2 12,34 4 26,46 6 18,37 6 18,67 4 15,64 2 16,61 2 10,08 5 

1/x 21,98 1 18,14 3 12,31 3 24,70 4 18,19 3 18,57 3 16,94 6 18,52 6 10,04 3 

1/x2 22,61 4 18,41 4 12,29 1 24,14 1 18,15 1 18,54 1 16,16 4 16,93 4 10,01 1 

1/y1/2 22,06 3 18,04 1 12,35 5 25,52 5 18,31 5 18,69 5 15,63 1 16,59 1 10,08 5 

1/y 23,26 6 18,54 6 12,35 5 24,35 3 18,19 3 18,57 3 15,69 3 16,66 3 10,05 4 

1/y2 22,71 5 18,43 5 12,30 2 24,21 2 18,16 2 18,55 2 16,24 5 16,95 5 10,02 2 

                   

Fator de 

Ponderação 

Benzoilecgonina Codeína Morfina 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 16,07 3 16,79 4 9,95 4 20,04 3 14,11 3 6,95 3 29,59 4 18,07 5 12,08 5 

1/x 15,74 2 16,67 3 9,90 2 17,86 1 13,79 1 6,85 1 26,55 3 17,77 3 11,89 3 

1/x2 15,49 1 16,55 2 9,85 1 - - - - - - 24,61 1 17,52 1 11,78 1 

1/y1/2 18,28 6 15,74 1 11,49 6 20,68 4 14,19 4 6,97 4 30,36 5 18,14 6 12,10 6 

1/y 17,15 5 17,59 6 9,96 5 18,77 2 13,94 2 6,89 2 64,94 6 17,83 4 11,94 4 

1/y2 16,59 4 17,34 5 9,91 3 - - - - - - 25,54 2 17,62 2 11,81 2 
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Tabela 29 Resultados do estudo da incerteza expandida (𝑈(𝑦)) para cada um dos 3 CQ, aplicando os diferentes fatores de ponderação às curvas de 

calibração construídas para a totalidade das gamas de trabalho, e respetivos ranks para cada CQ. Ao fator de ponderação com percentagem mais 

baixa de 𝑈(𝑦) de cada CQ é atribuído o valor mais baixo do rank (1) e ao fator de ponderação com percentagem mais elevada de 𝑈(𝑦)de cada CQ é 

atribuída numeração mais alta do rank (6). A dois valores iguais é atribuída a mesma classificação de rank. Os w para os quais r2 < 0,99 não foram 

estudados. 

Incerteza Expandida (%) 

Fator de 

Ponderação 

Tramadol Cetamina Buprenorfina 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 23,52 1 7,84 1 18,05 1 29,08 5 29,08 1 30,21 2 36,46 2 40,37 2 32,89 1 

1/x 27,75 4 9,26 4 18,99 4 26,82 3 29,89 3 30,44 3 36,40 1 43,02 6 33,16 3 

1/x2 27,78 5 9,28 5 19,45 6 24,40 1 32,64 4 32,64 4 38,44 3 40,26 1 53,97 6 

1/y1/2 24,66 2 8,21 2 18,07 2 27,86 4 29,45 2 30,20 1 41,53 5 41,10 4 32,95 2 

1/y 27,84 6 9,28 6 19,06 5 - - - - - - 41,44 4 42,14 5 33,25 4 

1/y2 27,30 3 9,12 3 18,34 3 25,38 2 33,19 5 33,08 5 44,29 6 40,99 3 48,77 5 

                   

Fator de 

Ponderação 

Fentanilo Cocaetileno PCP 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 84,05 2 30,78 2 28,28 3 28,68 2 32,92 1 25,51 2 35,15 2 20,58 2 22,77 1 

1/x 84,85 3 32,08 3 23,13 2 28,10 1 35,25 3 25,85 3 41,24 4 19,71 1 23,37 3 

1/x2 91,05 5 35,68 5 48,00 5 35,12 4 41,51 5 34,23 5 52,26 5 32,23 6 39,70 6 

1/y1/2 78,39 1 32,75 4 20,68 1 29,29 3 33,37 2 25,50 1 27,80 1 23,30 3 22,98 2 

1/y 86,22 4 30,52 1 38,12 4 45,75 5 38,95 4 30,26 4 35,61 3 29,85 4 37,52 4 

1/y2 - - - - - - - - - - - - 51,78 6 31,37 5 38,58 5 

                   

Fator de 

Ponderação 

EME d-Propoxifeno Petidina 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 36,37 4 32,09 4 40,93 6 35,15 1 24,47 2 27,11 2 59,82 1 39,64 3 33,38 4 

1/x 39,12 5 31,67 2 40,39 4 35,64 2 24,26 1 27,20 3 63,35 3 37,47 1 30,73 1 

1/x2 40,74 6 31,39 1 36,86 3 38,54 5 25,96 4 27,33 4 - - - - - - 

1/y1/2 33,81 1 32,01 3 40,49 5 - - - - - - 61,94 2 40,66 4 33,37 3 

1/y 35,45 3 53,23 5 29,91 2 37,95 4 24,72 3 26,90 1 64,79 4 39,46 2 33,23 2 

1/y2 34,37 2 56,56 6 28,23 1 36,91 3 26,05 5 28,96 5 - - - - - - 
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Fator de 

Ponderação 

N-DT O-DT EDDP 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 66,39 3 57,61 2 56,65 2 24,72 2 25,66 3 24,56 5 23,38 4 23,19 3 18,75 1 

1/x 65,73 1 56,49 1 56,35 1 28,27 6 25,51 1 24,01 4 27,30 6 21,54 2 24,88 4 

1/x2 - - - - - - 27,90 5 27,13 4 18,93 2 25,07 5 27,05 5 19,62 3 

1/y1/2 66,23 2 57,63 3 58,64 3 23,76 1 25,60 2 24,58 6 22,17 1 20,73 1 25,02 6 

1/y - - - - - - 26,58 3 41,56 6 23,45 1 22,81 3 23,69 4 18,94 2 

1/y2 - - - - - - 27,51 4 38,96 5 20,94 3 22,16 2 33,61 6 24,89 5 

                   

Fator de 

Ponderação 

Metadona 3-MeO-PCP Cocaína 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 29,12 1 20,88 3 25,23 5 30,58 1 26,54 3 28,77 6 26,09 4 21,31 4 24,94 6 

1/x 29,40 3 20,65 1 24,54 4 38,09 3 26,70 6 28,40 3 28,23 6 21,05 1 24,01 3 

1/x2 30,12 4 27,05 4 14,39 1 36,89 2 25,50 1 28,51 4 25,22 1 27,20 5 12,55 1 

1/y1/2 29,13 2 20,86 2 25,27 6 39,45 5 26,55 5 28,52 5 25,70 2 21,27 3 24,93 5 

1/y 32,19 6 30,29 6 16,73 3 40,05 6 26,54 4 28,34 2 28,20 5 21,17 2 24,01 4 

1/y2 30,93 5 28,17 5 15,12 2 39,31 4 25,85 2 27,18 1 25,80 3 28,33 6 13,07 2 

                   

Fator de 

Ponderação 

Benzoilecgonina Codeína Morfina 

CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank CQ 1 Rank CQ 2 Rank CQ 3 Rank 

1/x1/2 39,29 2 22,28 3 21,22 6 39,57 4 21,91 3 12,30 3 40,10 1 32,79 2 18,15 2 

1/x 45,00 5 21,72 2 20,44 4 36,19 1 20,32 1 10,68 1 41,33 3 34,12 4 18,46 3 

1/x2 46,34 6 17,44 1 20,69 5 - - - - - - 45,05 5 25,86 1 15,73 1 

1/y1/2 38,88 1 23,35 4 17,80 3 39,54 3 21,87 2 11,74 2 40,12 2 33,86 3 20,37 6 

1/y 41,10 3 35,02 6 15,67 2 38,34 2 24,16 4 13,08 4 55,52 6 34,13 5 18,52 4 

1/y2 44,53 4 31,13 5 15,12 1 - - - - - - 43,88 4 34,49 6 19,05 5 

 

 

 



Resultados e Discussão 

84 

Tabela 30 Ranking final obtido para os diferentes fatores de ponderação, calculados com base na soma das classificações (rank) resultantes do estudo 

de cada parâmetro em avaliação: erro relativo (%RE), limite de repetibilidade (r) e incerteza expandida (𝑈(𝑦)).  

Fator de 

Ponderação 

Tramadol Cetamina Buprenorfina 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank 

1/x1/2 6 6 3 15 5 6 8 19 4 8 5 17 

1/x 3 10 12 25 3 10 9 22 3 10 10 23 

1/x2 2 14 16 32 1 13 9 23 1 14 10 25 

1/y1/2 5 3 6 14 4 3 7 14 6 4 11 21 

1/y 4 10 17 31 - - - - 5 8 13 26 

1/y2 1 15 9 25 2 13 12 27 2 9 14 25 

             

Fator de 

Ponderação 

Fentanilo Cocaetileno PCP 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank 

1/x1/2 4 9 7 20 4 7 5 16 5 5 5 15 

1/x 3 12 8 23 2 12 7 21 3 8 8 19 

1/x2 1 10 15 26 1 15 14 30 1 15 17 33 

1/y1/2 5 3 6 14 5 4 6 15 6 5 6 17 

1/y 2 11 9 22 3 7 13 23 4 13 11 28 

1/y2 - - - - - - - - 2 16 16 34 

             

Fator de 

Ponderação 

EME d-Propoxifeno Petidina 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank 

1/x1/2 5 12 14 31 5 13 5 23 4 12 8 24 

1/x 3 10 11 24 3 12 6 21 2 5 5 12 

1/x2 1 6 10 17 1 4 13 18 - - - - 

1/y1/2 6 8 9 23 - - - - 3 7 9 19 

1/y 4 13 10 27 4 8 8 20 1 6 8 15 

1/y2 2 14 9 25 2 4 13 19 - - - - 
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Fator de 

Ponderação 

N-DT O-DT EDDP 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank 

1/x1/2 2 5 7 14 5 7 10 22 5 8 8 21 

1/x 1 8 3 12 4 8 11 23 3 8 12 23 

1/x2 - - - - 1 9 11 21 1 18 13 32 

1/y1/2 3 5 8 16 6 5 9 20 6 3 8 17 

1/y - - - - 3 14 10 27 4 11 9 24 

1/y2 - - - - 2 11 12 25 2 15 13 30 

             

Fator de 

Ponderação 

Metadona 3-MeO-PCP Cocaína 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank 

1/x1/2 5 8 9 22 6 16 10 32 5 9 14 28 

1/x 4 7 8 19 4 10 12 26 3 15 10 28 

1/x2 1 9 9 19 1 3 7 11 1 9 7 17 

1/y1/2 6 9 10 25 5 15 15 35 6 7 10 23 

1/y 3 17 15 35 3 9 12 24 4 10 11 25 

1/y2 2 12 12 26 2 6 7 15 2 12 11 25 

             

Fator de 

Ponderação 

Benzoilecgonina Codeína Morfina 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

%RE r 𝑼(𝒚) 
Rank Final 

Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank Ʃ Rank 

1/x1/2 5 11 11 27 3 9 10 22 6 14 5 25 

1/x 2 7 11 20 1 3 3 7 3 9 10 22 

1/x2 1 4 12 17 - - - - 1 3 7 11 

1/y1/2 6 13 8 27 4 12 7 23 5 17 11 33 

1/y 4 16 11 31 2 6 10 18 4 14 15 33 

1/y2 3 12 10 25 - - - - 2 6 15 23 
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A avaliação dos dados obtidos revela que a cetamina, o fentanilo, o cocaetileno, o d-

propoxifeno, a petidina, o N-DT e a codeína apresentam pelo menos um fator de 

ponderação cuja média de r2 é inferior a 0,99 (destacados a negrito na Tabela 27). Por este 

ser um critério essencial para a aceitação de curvas de calibração, todos os fatores de 

ponderação com r2 médio < 0,99 foram descartados e não foram estudados para os 

restantes parâmetros em que se baseou a seleção dos mesmos. Todas as outras DA 

quantificáveis revelaram r2 médio > 0,99 para todos os fatores de ponderação, pelo que 

foram todos considerados no estudo dos restantes parâmetros. Ainda na Tabela 27 é 

apresentado o somatório de erros relativos. Os valores obtidos são bastante distintos, mas 

destaca-se o valor de Ʃ%RE para w = 1 (equivalente ao modelo de regressão linear), que se 

revelou o mais elevado para todos os analitos. Considerando a heterocedasticidade 

previamente confirmada, seria expectável que o fator de ponderação 1 apresentasse o 

maior valor de Ʃ%RE, em relação aos restantes. Esta constatação reforça a necessidade da 

aplicação de fatores de ponderação às curvas de calibração de todos os analitos.  

Relativamente ao limite de repetibilidade, as percentagens obtidas variam entre 8,32% 

e 64,94%, dependendo do analito e do CQ em questão, mas para a generalidade das DA 

verificam-se valores de r entre 10% e 30%, como mostra a Tabela 28. Quanto menor o 

limite de repetibilidade obtido, menor a pontuação atribuída e, portanto, melhor o 

comportamento do fator de ponderação. Sobre a incerteza expandida, destaca-se 

novamente a grande amplitude de resultados obtidos (entre 7,84% e 91,05%, Tabela 29). 

No entanto, tal como para o limite de repetibilidade, obtiveram-se valores entre 20% e 50% 

para grande parte das DA. Mais uma vez, os valores mais baixos de incerteza expandida 

refletem o comportamento mais ajustado do w à gama de trabalho, pelo que lhes é atribuída 

a menor pontuação.  

Por fim, a pontuação mais baixa no ranking final (destacado a negrito na Tabela 30) 

realça o modelo de regressão linear ponderada que apresenta o melhor compromisso 

comportamental entre os 3 parâmetros analisados. Por este motivo, o modelo de regressão 

linear ponderada selecionado para os compostos estudados foi o que obteve menor 

classificação. A metadona sobressai na lista de analitos pelo facto de ter dois dos w com 

iguais classificações no ranking final, 1/x e 1/x2. Este resultado demonstra o 

comportamento semelhante dos dois modelos de ponderação e, portanto, o igual ajuste de 

ambos à gama de trabalho estabelecida. A seleção do w da metadona baseou-se única e 
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exclusivamente no w mais escolhido para os restantes compostos que pertencem aos painel 

3. A Tabela 31 resume os fatores de ponderação selecionados para cada um dos analitos.  

 

Tabela 31 Fatores de ponderação selecionados para cada analito, de acordo com a classificação 

obtida no ranking final. 

Painel / Gama de Trabalho Analito Fator de ponderação  

Painel 1 

 

50-4000 ng/mL 

Tramadol 1/y1/2 

Cetamina 1/y1/2 

Painel 2 

 

5-100 ng/mL 

 

Buprenorfina  1/x1/2  

Fentanilo  1/y1/2 

6-MAM 1/y1/2 

Cocaetileno 1/y1/2 

PCP 1/x1/2 

Painel 3 

 

25-1000 ng/mL 

 

 

EME 1/x2 

d-Propoxifeno 1/x2 

Petidina 1/x 

N-Desmetiltramadol 1/x 

O-Desmetiltramadol 1/y1/2 

EDDP 1/y1/2 

Metadona 1/x2 

3-MeO-PCP 1/x2 

Cocaína 1/x2 

Benzoilecgonina 1/x2 

Codeína 1/x 

Morfina 1/x2 

 

Uma análise cuidada da Tabela 31 revela que o w selecionado para as duas 

substâncias que compõem o painel 1 é igual, 1/y1/2. O mesmo não se verifica para os 

painéis 2 e 3. No entanto, é possível salientar um w que parece ajustar-se melhor e mais 

frequentemente às gamas de trabalho e substâncias incluídas nestes painéis. Para o painel 2 

destaca-se o fator 1/y1/2, tal como para os analitos do painel 1, e para o painel 3 ressalta o 

fator 1/x2 para cerca de metade dos compostos que o constituem. Como mencionado atrás, 

sendo este o fator de ponderação selecionado mais vezes para os compostos constituintes 

do painel 3, foi também escolhido para a metadona. Esta uniformidade de modelos de 

ponderação adequados a cada gama poderia levar a selecionar apenas um fator de 

ponderação para cada painel mas, uma vez que as curvas de calibração de cada analito são 

construídas individualmente, é mais correto usar um modelo de regressão linear ponderada 

para cada DA.   
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3.2.3 Limites Analíticos 

A determinação dos limites analíticos realizou-se a partir de curvas de calibração 

próximas dos LD previstos para cada um dos painéis de compostos, como descrito no 

tópico 2.4.4 dos Materiais e Métodos. Apesar de se ter concluído, na secção anterior, que o 

modelo de regressão linear ponderada era o mais adequado às gamas de trabalho 

estabelecidas, o estudo dos limites de deteção e quantificação do método proposto foi 

efetuado recorrendo a uma regressão linear simples, assumindo-se que o comportamento 

das curvas de calibração é linear nos pontos mais baixos das mesmas. Em seguida 

apresentam-se, a título de exemplo, todos os resultados usados na determinação dos limites 

do O-DT.  

Tal como no estudo da linearidade das gamas de trabalho na secção anterior, foram 

determinadas as áreas dos sinais dos iões de quantificação dos analitos e respetivos PIs, 

com as quais se calculou a razão das áreas aplicando a Equação 1. A Tabela 32 mostra as 

razões das áreas obtidas para cada nível de concentração da curva construída para o O-DT, 

que por sua vez está representada na Figura 5. O desvio-padrão obtido foi Sy/x = 0,15743, 

enquanto que o declive foi m = 0,18756. Com os valores de Sy/x e de m, calcularam-se LD 

= 2,77 ng/mL e LIQ = 8,39 ng/mL, a partir das Equações 4 e 5.  
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Tabela 32 Razões das áreas de integração dos sinais do ião de quantificação do O-DT (m/z = 58) 

e do ião do respetivo PI (m/z = 339) para cada nível de calibração da curva usada no cálculo dos 

limites analíticos desta substância.  

Concentração 

(ng/mL) 
A ião quantificação O-DT A ião quantificação PI 

Razão das áreas 

(AO-DT/API) 

2 871 2970 0,29327 

4 10198 14572 0,69984 

6 19894 15187 1,30994 

8 18589 13921 1,33532 

10 19072 10075 1,89300 

12 9621 4549 2,11497 

14 10517 4478 2,34859 

16 43100 15788 2,72992 

18 51249 15727 3,25866 

20 48336 13598 3,55464 

22 69327 16441 4,21671 

24 72039 15604 4,61670 

 

Figura 5 Curva de calibração usada no cálculo dos limites analíticos do O-DT (2 a 24 ng/mL), 

obtida a partir das razões das áreas listadas na tabela 32. Apresenta-se também a equação da reta 

e o valor de r2. 

De forma semelhante ao exemplificado, calcularam-se os limites analíticos dos demais 

compostos alvo. Na Figura 6 são apresentadas as curvas de calibração usadas no cálculo 

dos LD e LIQ. Estão indicadas, em cada uma das curvas, a equação da reta e o valor de r2. 

O declive (m) e desvio padrão (Sx/y) foram usados para o cálculo automático dos limites 

(Tabela 33). 

y = 0,1876x - 0,074
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Para os compostos pseudoefedrina, efedrina, norefedrina e TFMPP, não foi possível 

determinar os limites analíticos da mesma forma que para as restantes DA. Para a 

norefedrina e o TFMPP não se obtiveram curvas de calibração adequadas (r2 < 0,98, 

destacado a vermelho nos últimos dois gráficos da Figura 6) e para a pseudoefedrina e a 

efedrina não se detetaram sinais analíticos distinguíveis do ruído para os níveis de 

concentração mais baixa, impossibilitando a construção de uma curva de calibração. Além 

disso, ficou demonstrado no tópico anterior que estes compostos não se comportam 

linearmente para a gama de trabalho estabelecida. Como tal, foram testadas duas 

concentrações teóricas como LD para estas substâncias, superiores ao LD sugerido 

inicialmente, através da injeção de dois conjuntos de 5 alíquotas de sangue total 

fortificadas para duas concentrações: 25 ng/mL e 50 ng/mL. De modo semelhante ao 

demonstrado para o parâmetro da especificidade/seletividade (Tabela 17, secção 3.2.1 dos 

Figura 6 Curvas de calibração obtidas para o cálculo dos limites de deteção e quantificação dos 

analitos incluídos no método, através da aplicação de uma regressão linear simples. As curvas 

com os pontos a verde indicam as DA pertencentes ao Painel 1, as curvas com pontos laranja 

indicam os analitos pertencentes ao Painel 2 e as curvas com pontos azuis indicam os compostos 

pertencentes ao Painel 3. Para todas as curvas de calibração é apresentada a equação da reta e 

o valor de r2. Os valores de r2 destacados a vermelho não cumprem o critério r2 > 0,98. 
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Resultados), constatou-se que os analitos pseudoefedrina e efedrina cumpriram os critérios 

de positividade para as 5 alíquotas a 25 ng/mL, enquanto que para as substâncias 

norefedrina e TFMPP, o cumprimento dos critérios verificou-se a 50 ng/mL. Assim, estas 

foram as concentrações definidas como LD para estas DA. Por não ser possível estabelecer 

um LIQ para as 4 DA mencionadas, a partir deste momento considerou-se o método 

desenvolvido como qualitativo para as mesmas. Como tal, o procedimento de ensaio 

apresentado não permite quantificar amostras que contenham estas substâncias, mas 

permite a realização de análises de rastreio, cujos resultados positivos poderão ser 

confirmados e as substâncias quantificadas através de outros métodos já implementados no 

SQTF-N.  

Tabela 33 Valores dos limites de deteção (LD) e quantificação (LIQ) das 19 substâncias 

quantificáveis, em ng/mL, calculadas a partir do declive (m) e do desvio-padrão (Sy/x) das curvas 

de calibração apresentadas na figura 6.  

Painel / Gama 

de Trabalho 
Analito 

Declive 

(m) 

Desvio-

padrão 

(Sy/x) 

LD 

(ng/mL) 

LIQ 

(ng/mL) 

Painel 1 
 

50-4000 ng/mL 

Tramadol 0,00530 0,00457 2,85 8,62 

Cetamina 0,00280 0,00252 2,97 9,00 

Painel 2 

 

5-100 ng/mL 

 

Buprenorfina  0,32475 0,09893 1,01 3,05 

Fentanilo  0,10799 0,10799 1,09 3,32 

6-MAM 0,07472 0,02972 1,31 3,98 

Cocaetileno 0,01015 0,00314 1,02 3,09 

PCP 0,00357 0,00168 1,56 4,71 

Painel 3 

 

25-1000 ng/mL 

EME 0,00713 0,00336 1,56 4,72 

d-Propoxifeno 0,00079 0,00055 2,32 7,02 

Petidina 0,00096 0,00108 3,71 11,2 

N-Desmetiltramadol 0,00191 0,00452 7,83 23,7 

O-Desmetiltramadol 0,18756 0,15743 2,77 8,39 

EDDP 0,01065 0,01083 3,36 10,2 

Metadona 0,01093 0,00882 2,66 8,07 

3-MeO-PCP 0,00536 0,00446 2,75 8,33 

Cocaína 0,00989 0,00842 2,81 8,51 

Benzoilecgonina 0,00773 0,00693 2,95 8,95 

Codeína 0,00975 0,00519 1,76 5,33 

Morfina 0,01148 0,00864 2,48 7,53 
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Atendendo à revisão das metodologias mais recentes para detetar e quantificar os 

compostos incluídos no método desenvolvido feita na Introdução, conclui-se que os LD 

obtidos (Tabela 33) estão de acordo com os valores de LD obtidos para os métodos 

aplicados a amostras de sangue total (Tabela 2). É também de referir que foram obtidos 

valores de LD abaixo dos pré-definidos na secção 2.4.4 dos Materiais e Métodos para todas 

as DA incluídas no método, exceto para as já discutidas. Estes valores cumprem com o 

propósito do método e preenchem as necessidades diárias da rotina do SQTF-N. Quanto 

aos LIQ, os valores calculados das substâncias para as quais o método é quantitativo 

(Tabela 33) estão abaixo dos limites inferiores das gamas de trabalho estabelecidas para 

cada painel. Segundo a literatura92, é aceitável estabelecer um LIQ superior ao 

determinado, desde que este seja adequado à interpretação toxicológica dos resultados 

analíticos. Assim, definiram-se os seguintes LIQ para o método desenvolvido: 50 ng/mL 

para as substâncias do Painel 1, 2,5 ng/mL para os compostos do Painel 2 e 25 ng/mL para 

os analitos do Painel 3. Estes valores correspondem ao extremo inferior de cada uma das 3 

gamas de trabalho estabelecidas, o que garante a quantificação das 19 DA para as quais o 

método é quantitativo.  

Depois de estabelecidos os limites analíticos para os analitos alvo, avaliaram-se os 3 

limites de cada analito (LD, LIQ e LSQ), bem como o CV (%) dos limites de 

quantificação. Para as 5 réplicas fortificadas à concentração dos LD, confirmou-se a 

positividade de todas as substâncias quantificáveis através da verificação do cumprimento 

de todos os critérios de aceitação de positividade estabelecidos e em vigor no SQTF-N 

(dados não apresentados), do mesmo modo que o mencionado para o parâmetro da 

especificidade/seletividade (tópico 3.2.1 dos Resultados). Para as 4 substâncias cujo 

método desenvolvido é apenas qualitativo, o teste aos LD foi efetuado no momento da sua 

determinação, como apresentado atrás, sendo também cumpridos todos os critérios de 

positividade.  

Para exemplificar o tratamento de dados levado a cabo durante o estudo dos limites de 

quantificação, apresentam-se as Tabela 34 e Tabela 35 relativas à petidina. A Tabela 34 

representa a curva de calibração usada na determinação das concentrações das 5 réplicas de 

cada limite de quantificação. A partir das concentrações obtidas calculou-se o CV 

percentual para os extremos da gama de trabalho da petidina (Tabela 35).  
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Tabela 34 Razões das áreas de integração dos sinais do ião de quantificação da petidina (m/z = 

247) e do ião do respetivo PI (m/z = 205) para cada nível de calibração da curva construída para 

o estudo dos limites de quantificação desta substância. 

Concentração 

(ng/mL) 
A ião quantificação Petidina A ião quantificação PI 

Razão das áreas 

(APetidina/API) 

25 6047 162665 0,0372 

100 23373 146957 0,1590 

400 73427 150513 0,4878 

600 107336 146454 0,7329 

800 146343 145667 1,0046 

 

Tabela 35 Dados usados no estudo dos limites de quantificação inferior (25 ng/mL) e superior 

(1000 ng/mL) da petidina. Apresentam-se as concentrações das 5 alíquotas de cada limite 

calculadas a partir da curva de calibração apresentada na tabela 34 e o coeficiente de variação 

(CV) para cada limite, em percentagem.  

Concentração 

(ng/mL) 

A ião quantificação 

Petidina 

A ião 

quantificação PI 

Razão das áreas 

(APetidina/API) 

Concentração 

calculada (ng/mL) 
CV (%) 

25 

3834 114196 0,0336 14,91 

18,74 

5181 114062 0,0454 24,64 

5083 118010 0,0431 22,71 

4979 122579 0,0406 20,69 

5133 113118 0,0454 24,60 

1000 

139816 170861 0,8183 659,22 

9,98 

127865 150157 0,8515 686,51 

140642 160979 0,8737 704,68 

139778 141135 0,9904 800,51 

149083 146006 1,0211 825,71 

 

As concentrações calculadas para as 5 alíquotas de cada limite e os respetivos CV (%) 

de cada DA são representados na Tabela 36. Pelos valores de CV (%) obtidos para os 

LSQ, conclui-se que este está abaixo de 20% para todos os compostos, o que está de 

acordo com os critérios de aceitação. Verifica-se o mesmo para os CV (%) obtidos para os 

LIQ, até mesmo para a substância N-DT, cujo valor arredondado do CV (%) é de 20%, 

podendo ser considerado aceitável e perfeitamente cumpridor dos critérios de aceitação 

definidos no SQTF-N (Tabela 8). 
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Tabela 36 Concentrações das 5 réplicas dos limites inferior (LIQ) e superior (LSQ) de quantificação para cada analito, em ng/mL. 

Coeficiente de variação (CV), em percentagem, calculado a partir das concentrações das 5 réplicas de cada limite.  
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LIQ 50 ng/mL 2,5 ng/mL 25 ng/mL 

1 113,78 128,38 2,87 4,17 2,77 2,67 2,46 21,31 8,64 14,91 36,44 15,35 24,04 12,85 20,76 13,22 17,15 9,47 9,88 

2 111,07 131,60 2,76 4,16 2,83 2,87 2,65 20,82 14,26 24,64 26,97 19,78 27,05 15,59 27,19 19,11 21,08 14,65 13,42 

3 110,29 133,36 2,61 3,91 2,85 2,77 2,57 19,55 12,86 22,71 38,61 18,82 25,57 16,53 25,12 18,16 19,87 12,2 13,42 

4 119,69 133,14 2,64 4,13 2,83 2,87 2,49 23,87 11,63 20,69 41,71 17,35 26,17 15,97 22,97 19,35 20,62 14,36 10,42 

5 119,81 127,57 2,64 5,42 2,93 3,53 2,74 23,21 13,75 24,60 48,03 20,14 26,32 16,39 27,23 22,25 24,13 14,35 14,11 

CV 

(%) 
3,99 2,06 4,04 13,84 2,03 11,52 4,46 8,13 18,32 18,74 20,12 10,75 4,38 9,75 11,34 17,82 12,18 16,97 15,89 

LSQ 4000 ng/mL 100 ng/mL 1000 ng/mL 

1 3172,74 3344,63 83,74 54,58 64,84 86,86 67,80 576,08 602,87 659,22 1448,13 719,03 671,65 729,49 751,07 685,96 702,65 698,95 620,23 

2 3417,31 3374,33 88,00 56,73 66,27 85,83 72,53 653,32 639,50 686,51 1405,80 718,53 720,53 776,63 801,13 725,55 734,64 730,02 655,20 

3 3432,63 3448,66 87,63 56,83 65,95 85,39 72,23 599,80 593,94 704,68 1482,28 732,15 692,18 761,98 765,49 698,2 722,79 719,79 637,10 

4 3580,12 3833,05 114,5 64,42 75,64 97,41 85,48 679,75 720,93 800,51 1493,26 806,39 860,72 846,35 872,85 808,29 792,64 781,89 776,28 

5 3617,50 3926,06 112,64 64,87 75,92 96,86 86,65 686,18 701,48 825,71 1360,18 718,69 873,75 849,12 891,06 812,39 782,98 769,48 760,37 

CV 

(%) 
5,09 7,62 15,37 8,06 7,97 6,75 11,11 7,66 8,79 9,98 3,84 5,16 12,59 6,69 7,71 8,10 5,22 4,69 10,57 
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3.2.4 Arrastamento 

O estudo do arrastamento tem como objetivo demonstrar que ocorrem 0% de falsos 

positivos numa determinada amostra devido à presença de elevadas concentrações de uma 

substância na amostra anteriormente analisada. A Figura 7 representa um conjunto de 

dados obtidos em modo SIM para o ião do PI (m/z = 339) e para os iões de diagnóstico do 

tramadol (m/z = 335, m/z = 245, m/z = 320).  À esquerda são apresentados os sinais de uma 

amostra de sangue total negativa fortificada com elevada concentração (6000 ng/mL) e à 

direita os sinais obtidos para a respetiva amostra negativa não fortificada. Para ambas as 

amostras estão presentes os sinais relativos ao ião do PI. Na amostra fortificada (Figura 7 

A)) são evidentes os sinais dos 3 iões de diagnóstico do tramadol, mas na amostra negativa 

(Figura 7 B)), injetada em seguida, não se observam sinais que confirmem a presença 

desta substância. Foi observado o mesmo comportamento para os 5 conjuntos de amostras 

analisadas, sendo possível constatar a ocorrência de 0% de falsos positivos com origem em 

episódios de arrastamento para o tramadol. 

Os resultados obtidos para as restantes 23 DA do método validado permitiram 

conclusões semelhantes à anterior. Verificou-se a presença dos sinais relativos aos iões 

relativos dos PIs em todas as amostras (negativas e fortificadas) e a presença dos 3 iões de 

diagnóstico de cada analito apenas nas amostras fortificadas, para os 5 conjuntos de 

amostras estudadas (dados não apresentados). Tais resultados atestam a inexistência de 

falsos positivos, comprovando a ausência de qualquer fenómeno de arrastamento.  
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A) B) 

Figura 7 A) Cromatogramas parciais, obtidos em modo SIM, do ião do PI (m/z = 339) e dos iões de diagnóstico do tramadol (m/z = 335, 

m/z = 245, m/z = 320) para uma amostra negativa fortificada a 6000 ng/mL. B) Cromatogramas parciais, obtidos em modo SIM, do ião do 

PI e dos iões de diagnóstico do tramadol, para uma amostra negativa injetada após a respetiva amostra fortificada.  
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3.2.5 Rendimento da Extração 

O estudo do rendimento da extração tem em vista a avaliação das perdas de analitos 

durante o procedimento de extração das amostras. A Tabela 37 apresenta os rendimentos 

de extração calculados a partir da Equação 6 para as 3 alíquotas de cada nível de 

concentração (nível baixo e nível alto) do fentanilo, bem como o rendimento médio por 

nível e o rendimento médio da extração, em percentagem.  

Tabela 37 Dados obtidos para o cálculo do rendimento médio de extração do fentanilo. Os valores 

de rendimento de extração de cada nível permitiram o cálculo da média por nível e, com estes 

últimos, calculou-se o rendimento médio da extração.  

Concentração  

Fortificação Prévia à Extração Fortificação Posterior à Extração 

A ião quantificação 

Fentanilo 

A ião 

quantificação PI 

Razão das áreas 

(AFentanilo/API) 

A ião quantificação 

Fentanilo 

A ião 

quantificação PI 

Razão das áreas 

(AFentanilo/API) 

Nível Baixo 

10 ng/mL 

5989 4681 1,27943 6196 3575 1,73315 

5260 2944 1,78668 5359 3803 1,40915 

4832 3415 1,41493 6137 3566 1,72098 

Nível Alto 

75 ng/mL 

43883 4368 10,04647 18344 2147 8,54401 

44257 5053 8,75856 43844 4197 10,44651 

36277 4485 8,08852 17113 1859 9,20549 
  

Nível Baixo 

10 ng/mL 

Rendimento de Extração (%) 

73,82 

126,79 

82,22 

Média por nível (%) 94,28 

Nível Alto 

75 ng/mL 

Rendimento de Extração (%) 

117,58 

83,84 

87,87 

Média por nível (%) 96,43 

Rendimento Médio da Extração (%) 95,35 

Realizou-se o tratamento dos dados adquiridos para as outras DA quantificáveis da 

mesma forma que o apresentado para o fentanilo, e os resultados obtidos estão 

representados na Tabela 38. De um modo geral, os rendimentos médios de extração 

obtidos estão entre os 62,07% e os 97,14% (Tabela 38). Quando comparados, estes valores 

estão bastante próximos dos valores de rendimento de extração obtidos para amostras de 

sangue total analisadas por métodos multi-drug mencionados na literatura (entre 54% e 

100% para grande parte das substâncias), para a maioria dos compostos. Há, no entanto, 2 

substâncias alvo cujo rendimento inferior se destaca das percentagens adquiridas para o 
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Tabela 38 Resultados obtidos no estudo do rendimento dos 19 analitos quantificáveis pela metodologia desenvolvida. São apresentados, 

em valor percentual, o rendimento obtido para cada alíquota e o rendimento médio por nível (baixo e alto), que permitiram calcular o 

rendimento médio da extração de cada DA. 
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Nível Baixo 50 ng/mL 10 ng/mL 100 ng/mL 

Rendimento 

da Extração 

(%) 

1 71,15 76,08 33,43 73,82 69,74 92,40 82,47 88,25 136,63 98,55 155,51 92,21 27,33 88,40 98,71 95,55 78,38 91,86 55,89 

2 79,00 76,65 56,48 126,79 90,16 98,10 89,40 92,53 133,48 101,71 151,61 98,07 38,02 86,07 106,86 104,72 82,35 98,74 68,20 

3 92,79 79,14 42,42 82,22 66,78 68,51 74,25 127,41 114,85 86,01 98,09 89,24 28,39 83,58 94,42 90,35 74,02 87,32 58,92 

Média por nível 

(%) 
80,98 77,29 44,11 94,28 75,56 86,34 82,04 102,73 128,32 95,43 135,07 93,07 31,25 86,02 100,00 96,87 78,25 92,64 61,00 

Nível Alto 3500 ng/mL 75 ng/mL 700 ng/mL 

Rendimento 

da Extração 

(%) 

1 87,27 86,22 52,99 117,58 88,49 110,37 96,11 93,85 116,54 103,44 200,61 95,81 20,89 92,86 110,56 99,23 79,13 98,16 68,55 

2 85,76 95,24 51,98 83,84 79,99 92,60 97,26 91,98 88,89 84,39 150,07 98,16 18,76 92,19 86,52 88,96 74,23 93,21 59,25 

3 83,08 76,36 39,33 87,87 65,78 80,32 70,00 85,97 108,76 108,70 186,54 85,21 18,20 75,47 104,56 85,97 68,43 88,38 61,59 

Média por nível 

(%) 
85,37 85,94 48,10 96,43 78,09 94,43 87,79 90,60 104,73 98,85 179,07 93,06 19,29 86,84 100,54 91,39 73,93 93,25 63,13 

Rendimento 

Médio da 

Extração (%) 

83,17 81,61 46,10 95,35 76,82 90,38 84,92 96,67 116,52 97,14 157,07 93,12 25,27 86,43 100,27 94,13 76,09 92,95 62,07 
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restante conjunto de DA quantificáveis pelo método proposto – a EDDP e a buprenorfina. 

Por oposição, o d-propoxifeno, a 3-MeO-PCP e o N-DT sobressaem pelos valores de 

rendimento acima de 100%.  

A EDDP é a substância com menor rendimento de extração, sendo possível recuperar 

apenas 25,27% da sua quantidade inicial presente nas amostras (Tabela 38). Uma das 

razões mais prováveis para se obter esta percentagem de rendimento é o comportamento 

irregular da EDDP ao longo dos ensaios do processo analítico. O único método revisto, 

para amostras sanguíneas, que inclui a EDDP na sua lista de analitos refere um rendimento 

cerca de 90%45, valor bastante diferente do obtido no presente trabalho. No entanto, além 

do procedimento de extração usado ser diferente da SPE, o grupo de substâncias alvo do 

método de Alves et al45 é menos diversificado e em menor número do que o proposto neste 

trabalho. Tal permite que o procedimento aplicado seja mais específico para os compostos 

de interesse e, portanto, possibilita obter melhores rendimentos. A buprenorfina também 

apresenta um rendimento de extração abaixo da média das restantes DA analisadas, mas 

próximo dos 50% (Tabela 38). Como justificação para os rendimentos mais baixos poderia 

apontar-se a inadequação do procedimento de extração a estas substâncias. No entanto, tal 

questão não se coloca, visto que o procedimento de extração aplicado foi o definido pelo 

SQTF-N para o método de quantificação dos opiáceos, grupo de DA ao qual ambos os 

compostos pertencem, e que permitiu obter bons rendimentos para os restantes opiáceos. 

Apesar das percentagens de rendimento relativamente baixas para estes compostos, estas 

são suficientes para permitir a sua identificação clara e quantificação dentro da gama de 

trabalho pretendida, o que cumpre com o propósito do método desenvolvido. 

Sobre as substâncias com rendimento superior a 100%, o d-propoxifeno e a 3-MeO-

PCP estão dentro do intervalo aceitável para o rendimento, que permite percentagens até 

120%. A utilização de padrões internos que não correspondem aos respetivos compostos 

deuterados, mas sim à PCP-d5, poderá ser uma possível justificação para os valores 

obtidos. 

O metabolito inativo do tramadol, N-DT, é o único composto do método desenvolvido 

com um rendimento médio de extração superior ao considerado como aceitável em TF, 

sendo o seu valor superior a 150% (Tabela 38). Nenhum dos métodos aplicáveis a 

amostras sanguíneas revistos na Introdução inclui o N-DT na sua lista de analitos, mas um 

procedimento publicado em 2016 que aplica SPE e GC-MS a amostras de sangue 
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periférico refere um rendimento de 88%109, bastante abaixo da percentagem obtida. Uma 

possível justificação para este valor será a presença de interferentes especificamente na 

amostra de sangue total usada para a avaliação deste parâmetro de validação. Apesar de 

terem sido cumpridos os critérios necessários à validação da especificidade/seletividade 

para todas as substâncias, inclusive para o N-DT, através de um número considerável e 

diverso de amostras reais, não é correto descartar totalmente a possibilidade de ocorrência 

de interferências nos sinais dos iões de diagnóstico selecionados.  

A aplicação de metodologias adequadas à lista de analitos está na base de taxas de 

rendimento próximas de 100%. No entanto, o êxito dos resultados depende do propósito do 

método e dos critérios de aceitação estabelecidos pelo laboratório e considerados 

adequados para o objetivo do procedimento analítico93. Em particular para o trabalho 

apresentado, todos os valores de rendimento obtidos permitem detetar claramente a 

presença de todos as DA dentro das gamas de trabalho estabelecidas, cumprindo com os 

requisitos inicialmente propostos para a metodologia desenvolvida.  

3.2.6 Precisão 

O estudo da precisão consistiu na aplicação do teste ANOVA às concentrações obtidas 

para as duas réplicas de cada um dos 3 CQ avaliados para as substâncias cujo método 

permite a quantificação. Os resultados das duas réplicas de um dia foram considerados um 

grupo, num total de 8 grupos, e a análise dos dados foi feita após a aplicação do fator de 

ponderação selecionado anteriormente para cada analito (Tabela 31 da secção de 

Resultados 3.2.2). Siga-se o exemplo do tratamento de dados feito para a benzoilecgonina, 

na Tabela 39, cujo w = 1/x2. Depois de determinadas as concentrações de cada alíquota 

usando as 8 curvas de calibração com o w escolhido e as razões das áreas dos sinais do ião 

de quantificação da benzoilecgonina (m/z = 240) e do ião seu PI (benzoilecgonina-d3, m/z 

= 243), aplicou-se o teste ANOVA. Dos resultados obtidos calcularam-se Sr, Srun e Si para 

todos os 3 CQ, através das Equações 7, 8 e 9. O r foi calculado a partir do CV médio dos 8 

grupos, para os 3 CQ, sendo que foi selecionado o valor mais elevado (16,55%, obtido para 

o CQ 2) como valor do limite de repetibilidade a aplicar na rotina para a benzoilecgonina. 

Os dados das restantes DA quantificáveis foram tratados do mesmo modo e os valores 

finais obtidos para o estudo da precisão estão compilados na Tabela 40.  
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Tabela 39 Resultados do teste ANOVA de fator único aplicado aos 3 CQ da benzoilecgonina, para w = 1/x2. Com estes resultados calcularam-se os 

valores do coeficiente de variação médio (CV médio), da repetibilidade (Sr), da precisão entre grupos (Srun), da precisão intermédia (Si) e do limite de 

repetibilidade (r), também representados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQ 1 (100 ng/mL) 

Grupos Contagem Soma (ng/mL) Média (ng/mL) Variância CV Médio ANOVA 

1 2 220,6364 110,3182 8,468681 

5,53 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

2 2 203,3177 101,6589 12,38778 Entre grupos 7400,63 7 1057,233 34,21801 2,4 e^(-5) 3,500464 

3 2 191,7421 95,87106 87,75818 Dentro de grupos 247,1757 8 30,89697    

4 2 223,9245 111,9623 18,92819 Total 7647,805 15     

5 2 221,3128 110,6564 44,211 Repetibilidade (Sr) 5,55850 

6 2 143,8447 71,92233 34,19343 Precisão entre grupos (Srun) 22,65321 

7 2 173,6922 86,84609 39,06186 Precisão Intermédia (Si) 23,32520 

8 2 92,78008 46,39004 2,1666 Limite de Repetibilidade (%) 15,49310 

CQ 2 (400 ng/mL) 

Grupos Contagem Soma (ng/mL) Média (ng/mL) Variância CV Médio ANOVA 

1 2 860,9432 430,4716 107,0359 

5,91 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

2 2 767,5273 383,7637 1,389912 Entre grupos 9237,013 7 1319,573 1,314367 0,352598 3,500464 

3 2 760,0838 380,0419 412,4137 Dentro de grupos 8031,686 8 1003,961    

4 2 789,6808 394,8404 1013,414 Total 17268,7 15     

5 2 764,3484 382,1742 5791,21 Repetibilidade (Sr) 31,68534 

6 2 695,6811 347,8406 281,9791 Precisão entre grupos (Srun) 12,56210 

7 2 779,1255 389,5628 404,336 Precisão Intermédia (Si) 34,08470 

8 2 704,794 352,397 19,90723 Limite de Repetibilidade (%) 16,54958 

CQ 3 (700 ng/mL) 

Grupos Contagem Soma (ng/mL) Média (ng/mL) Variância CV Médio ANOVA 

1 2 1394,834 697,4171 4821,51 

3,52 

Fonte de variação SQ gl MQ F valor P F crítico 

2 2 1253,677 626,8383 180,962 Entre grupos 66626,88 7 9518,126 9,841858 0,002214 3,500464 

3 2 1422,579 711,2893 1605,517 Dentro de grupos 7736,853 8 967,1066    

4 2 1378,424 689,2119 75,31054 Total 74363,73 15     

5 2 1082,471 541,2357 170,6906 Repetibilidade (Sr) 31,09834 

6 2 1270,847 635,4236 181,7836 Precisão entre grupos (Srun) 65,38738 

7 2 1387,215 693,6073 96,8215 Precisão Intermédia (Si) 72,40591 

8 2 1542,949 771,4747 604,2573 Limite de Repetibilidade (%) 9,84742 
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Tabela 40 Dados resultantes da aplicação do teste ANOVA de fator único às concentrações obtidas para os 3 CQ de cada DA quantificável. 

Apresentam-se em ng/mL os valores dos parâmetros repetibilidade (𝑆𝑟), precisão entre grupos (𝑆𝑟𝑢𝑛) e precisão intermédia (𝑆𝑖), e em percentagem os 

valores do coeficiente de variação (CV) e do limite de repetibilidade (r). Para cada DA está destacado a negrito o valor de r mais elevado, sendo esse 

considerado o r a aplicar na rotina.  

Analito/Parâmetro 
𝑺𝒓 

(ng/mL) 

𝑺𝒓𝒖𝒏 

(ng/mL) 

𝑺𝒊 

(ng/mL) 

CV 

(%) 

𝒓 

(%) 

𝑺𝒓 

(ng/mL) 

𝑺𝒓𝒖𝒏 

(ng/mL) 

𝑺𝒊 

(ng/mL) 

CV 

(%) 

𝒓 

(%) 

𝑺𝒓 

(ng/mL) 

𝑺𝒓𝒖𝒏 

(ng/mL) 

𝑺𝒊 

(ng/mL) 

CV 

(%) 

𝒓 

(%) 

Painel 1 

50-4000 ng/mL 
CQ 1 (500 ng/mL) CQ 2 (1500 ng/mL) CQ 3 (3000 ng/mL) 

Tramadol 24,92 56,55 61,79 4,88 13,66 146,62 80,07 167,06 7,23 20,23 129,58 238,45 271,38 3,85 10,78 

Cetamina 29,46 63,50 70,00 4,91 13,75 129,19 179,90 221,48 7,12 19,93 356,28 273,06 448,88 11,43 32,00 

Painel 2 

5-100 ng/mL 
CQ 1 (5 ng/mL) CQ 2 (10 ng/mL) CQ 3 (70 ng/mL) 

Buprenorfina 0,74 0,41 0,85 14,25 39,89 0,83 1,48 1,70 5,22 14,63 3,95 8,70 9,55 2,98 8,33 

Fentanilo 1,30 1,12 1,72 12,43 34,80 0,94 1,08 1,43 6,56 18,38 3,14 6,56 7,27 4,05 11,34 

6-MAM 0,56 0,90 1,06 7,66 21,44 0,76 0,43 0,87 4,76 13,32 3,59 7,08 7,94 4,48 12,54 

Cocaetileno 0,36 0,64 0,73 7,15 20,03 0,40 1,34 1,40 3,78 10,57 5,12 7,29 8,91 6,29 17,61 

PCP 0,54 0,68 0,87 8,77 24,55 0,69 0,75 1,02 4,90 13,71 4,71 6,45 7,98 5,24 14,68 

Painel 3 

25-1000 ng/mL 
CQ 1 (100 ng/mL) CQ 2 (400 ng/mL) CQ 3 (700 ng/mL) 

EME 8,79 18,35 20,35 6,72 18,81 48,52 38,25 61,78 10,17 28,48 67,43 109,44 128,54 7,92 22,17 

d-Propoxifeno 10,79 12,98 16,88 8,73 24,44 34,71 38,22 51,62 6,47 18,12 62,97 59,15 86,40 8,04 22,51 

Petidina 16,82 26,97 31,78 19,24 53,87 48,10 56,24 74,01 10,44 29,23 90,37 54,91 105,75 11,13 31,17 

N-Desmetiltramadol 11,22 25,37 27,74 10,25 28,69 41,80 86,00 95,61 8,44 23,63 179,33 53,99 187,28 20,76 58,14 

O-Desmetiltramadol 5,19 10,72 11,91 4,91 13,74 34,73 37,06 50,80 6,74 18,88 36,84 78,01 86,27 3,95 11,06 

EDDP 12,35 - - 8,97 25,10 40,27 - - 8,01 22,42 48,02 72,53 86,98 4,92 13,78 

Metadona 9,33 11,68 14,95 8,08 22,61 42,25 32,37 53,22 6,57 18,41 36,74 33,48 49,70 4,39 12,29 

3-MeO-PCP 10,03 15,27 18,27 8,62 24,14 34,44 36,65 50,29 6,48 18,15 70,32 56,93 90,47 6,62 18,54 

Cocaína 5,97 11,12 12,62 5,77 16,16 40,35 35,18 53,54 6,05 16,93 35,34 24,76 43,15 3,58 10,01 

Benzoilecgonina 5,56 22,65 23,33 5,53 15,49 31,69 12,56 34,08 5,91 16,55 31,10 65,39 72,41 3,52 9,85 

Codeína 7,89 14,95 16,90 6,38 17,86 34,30 19,66 39,54 4,93 13,79 21,38 30,46 37,22 2,44 6,85 

Morfina 8,39 20,99 22,61 8,79 24,61 44,05 24,71 50,51 6,26 17,52 39,67 37,21 54,39 4,21 11,78 
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Os resultados apresentados (Tabela 40) revelam que, para o CQ 1 (500 ng/mL, 5 

ng/mL e 100 ng/mL para os painéis 1, 2 e 3, respetivamente), o limite de repetibilidade 

mais baixo foi obtido para o tramadol (13,66%) e os mais elevados foram de 53,87% para a 

petidina e 39,89% para a buprenorfina, estando os restantes limites de repetibilidade abaixo 

de 35%. Para o segundo nível de concentração de CQ (1500 ng/mL para o painel 1, 10 

ng/mL para o painel 2 e 400 ng/mL para o painel 3), a percentagem mais baixa obtida para 

o limite de repetibilidade foi de 10,57% para o cocaetileno, enquanto que a mais elevada 

foi de 29,23% para a petidina. A terceira gama de CQ estudada (3000 ng/mL, 70 ng/mL e 

700 ng/mL para os painéis 1, 2 e 3, respetivamente) apresentou o valor percentual de r 

mais baixo para a codeína (6,85%) e os mais elevados para o N-DT, a cetamina e a 

petidina (58,14%, 32,00% e 31,17%, respetivamente). As restantes substâncias revelaram 

valores de r iguais ou inferiores a 22,51%. Tal como para a benzoilecgonina, selecionou-se 

o valor mais elevado dos três valores de r obtidos para cada composto, sendo esse o valor 

escolhido como limite de repetibilidade (destacado a negrito na Tabela 40) a aplicar na 

rotina laboratorial. 

Na prática, serão aceites duas determinações de concentração efetuadas em condições 

de repetibilidade, obtidas a partir do método validado, se a diferença absoluta entre ambas 

for igual ou inferior ao limite de repetibilidade93, que neste trabalho varia entre 16,55% e 

25,10% para a maioria dos analitos. Assim, para efeitos de validação e de posterior 

aplicação à rotina, os resultados conseguidos permitem estabelecer um limite de 

repetibilidade de 25% para todos os analitos incluídos no método, à exceção da cetamina, 

da buprenorfina, do fentanilo, da EME, da petidina e do N-DT, que revelaram r > 25%. 

Para estes, o limite de repetibilidade será entre 28,48% e 58,14%.   

Analisando ainda a Tabela 40, verifica-se que as percentagens de CV dos CQ da gama 

alta são inferiores a 10% para todas as DA, com exceção para a cetamina, a petidina e o N-

DT, e inferiores a 20% para os CQ da gama baixa de todas as substâncias. À parte dos 

compostos referidos, estes resultados demonstram o cumprimento do critério de aceitação 

para a repetibilidade estabelecido no procedimento técnico de validação do SQTF-N 

(Tabela 8) e podem ser aceites. Ainda que não esteja estabelecido um critério para os CQ 

das gamas de concentrações intermédias, os valores de CV obtidos foram considerados 

aceitáveis, uma vez que são iguais ou inferiores ao valor máximo estabelecido para a gama 

alta, 10%. Apenas a EME e a petidina demonstram CV superior a 10%, mas os seus 
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valores encontram-se abaixo dos 20% definidos para a gama baixa, podendo também ser 

considerados aceites. 

Quanto aos resultados obtidos para Sr, Srun e Si, não estão estabelecidos critérios de 

aceitação no SQTF-N. No entanto, o seu estudo permite estimar, em termos de precisão, as 

variações de concentração observadas entre alíquotas e entre séries de trabalho (referidas 

como grupos nesta seção). De uma forma geral, o que se verifica para todos os analitos é o 

aumento dos valores de Sr, Srun e Si à medida que se aumentam as concentrações dos CQ, o 

que se traduz num aumento da diferença de concentrações obtidas entre duas alíquotas à 

medida que se sobe na gama de trabalho. Obviamente, uma diferença nos CQ de gama 

baixa, ainda que ligeira, trará mais impacto do que nos CQ de gama alta. Das 19 DA 

quantificáveis, apenas não foi possível calcular Srun e Si para os CQ 1 e 2 da EDDP, uma 

vez que o valor de 𝑀𝑆𝑟 obtido revelou-se superior ao valor de 𝑀𝑆𝑟𝑢𝑛, o que não permitiu a 

aplicação da Equação 8 e, consequentemente, da Equação 9.   

Por último, e dada a impossibilidade de realização de ensaios interlaboratoriais, este 

trabalho não contempla a determinação da reprodutibilidade. No entanto, o limite de 

repetibilidade definido é suficiente para permitir a aplicação do método à rotina do SQTF 

com precisão aceitável. Os estudos da reprodutibilidade poderão ser levados a cabo no 

futuro. 

3.2.7 Exatidão e Estimativa da Incerteza 

A estimativa da incerteza do método desenvolvido foi feita a partir das incertezas 

relativas associadas à precisão (𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜) e à justeza (𝑢′(�̅�𝑚)). Tal como no estudo da 

precisão, a estimativa da incerteza apenas foi estudada apenas para os 19 compostos alvo 

quantificáveis a partir do procedimento de ensaio descrito, tendo em consideração os 

fatores de ponderação selecionados.  

Considere-se novamente o exemplo de tratamento de resultados dado, desta vez para a 

cocaína (Tabela 41). Com as concentrações calculadas (𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) para as duas alíquotas 

de cada grupo a partir das 8 curvas de calibração contruídas (dados não apresentados), 

obteve-se a média de concentrações por grupo (Média/grupo) e com estas calculou-se 

𝐶�̅�𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎, usada na Equação 10 para o cálculo da recuperação média, �̅�𝑚. O valor de �̅�𝑚, 

em conjunto com o valor do desvio padrão (S), foi usado posteriormente para determinar a 

incerteza associada à justeza (𝑢(�̅�𝑚)) a partir da Equação 11.  
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Tabela 41 Dados usados no estudo da incerteza do método para a cocaína. Resultados das 

concentrações calculadas (𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) a partir das 8 curvas de calibração com w = 1/x2, das 

médias das duas alíquotas de cada grupo (Média/grupo) e das concentrações médias calculadas 

para o conjunto dos 8 grupos (𝐶�̅�𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎) de cada CQ estão em ng/mL e valores de recuperação 

média (�̅�𝑚) e  de incerteza associada à justeza (𝑢(�̅�𝑚)) estão em percentagem.  

Grupos 

 CQ 1 (100 ng/mL) CQ 2 (400 ng/mL) CQ 3 (700 ng/mL) 

𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

(ng/mL) 

Média/grupo 

(ng/mL) 
𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

(ng/mL) 

Média/grupo 

(ng/mL) 
𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

(ng/mL) 

Média/grupo 

(ng/mL) 

1 101,39 98,85 100,12 441,82 444,08 442,95 658,29 770,73 714,51 

2 88,51 91,12 89,82 402,53 391,12 396,82 639,87 633,45 636,66 

3 89,40 101,93 95,67 394,97 385,94 390,46 763,54 693,78 728,66 

4 117,69 111,03 114,36 437,12 376,93 407,03 720,15 698,12 709,14 

5 82,00 95,74 88,87 416,34 558,62 487,48 676,40 678,58 677,49 

6 67,81 78,66 73,23 332,86 368,37 350,61 616,15 647,65 631,90 

7 82,14 88,50 85,32 397,25 371,48 384,36 685,28 674,67 679,97 

8 93,25 90,32 91,78 358,01 351,28 354,64 707,88 679,01 693,44 

𝐶�̅�𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 
(ng/mL) 

92,40 401,80 683,97 

Desvio-

padrão (S) 
0,12286 0,13190 0,06096 

�̅�𝑚 (%) 92,40 100,45 97,71 

𝑢(�̅�𝑚)(%) 2,84 3,31 1,49 

Uma vez estimada 𝑢(�̅�𝑚), foi aplicado o teste t-student, com 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 2,131. Pela 

Equação 12, os valores de 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 determinados para os CQ 1, 2 e 3 da cocaína 

foram respetivamente 2,6793, 1,5377 e 0,1355. Atendendo a estes valores, conclui-se que o 

valor de 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 <  𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 para os CQ 2 e 3. Admite-se que a recuperação média 

para estes CQ não difere significativamente de 1, pelo que não foram corrigidos em termos 

de justeza, e a incerteza relativa associada à justeza 𝑢′(�̅�𝑚) é equivalente a 𝑢(�̅�𝑚). Para o 

CQ 1, 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 >  𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 e 𝑢′(�̅�𝑚) foi calculada a partir da Equação 13, apresentada 

na seção 2.4.8 dos Materiais e Métodos. Assim, os valores de 𝑢′(�̅�𝑚) para os 3 CQ da 

cocaína são 3,07, 3,31 e 1,49. Relativamente à incerteza associada à precisão (𝑢𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜), 

considerou-se 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =  𝑆𝑖. 

Para as restantes DA estudadas foram calculados 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜, �̅�𝑚 (%), 𝑢(�̅�𝑚) (%), 

𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 e 𝑢′(�̅�𝑚) de modo semelhante ao apresentado no exemplo. Os resultados 

obtidos estão agrupados na Tabela 42. Tal como para a cocaína, considerou-se 𝑢𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =

 𝑆𝑖 para todos os analitos.  
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Tabela 42 Resultados do estudo da incerteza do método proposto: 𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 corresponde à incerteza relativa associada à precisão,  �̅�𝑚 equivale à 

recuperação média, 𝑢(�̅�𝑚) indica a incerteza associada à justeza, 𝑡𝑒𝑥𝑝 representa o valor de texperimental obtido após o teste t-student e 𝑢′(�̅�𝑚) 

corresponde à incerteza relativa associada à justeza.  

Analito/Parâmetro 
𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 

(%) 

�̅�𝑚 

(%) 

𝑢(�̅�𝑚) 

(%) 
𝑡𝑒𝑥𝑝 

𝑢′(�̅�𝑚) 

(%) 

𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 

(%) 

�̅�𝑚 

(%) 

𝑢(�̅�𝑚) 

(%) 
𝑡𝑒𝑥𝑝 

𝑢′(�̅�𝑚) 

(%) 

𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜  

(%) 

�̅�𝑚 

(%) 

𝑢(�̅�𝑚) 

(%) 
𝑡𝑒𝑥𝑝 

𝑢′(�̅�𝑚) 

(%) 

Painel 1 

50-4000 ng/mL 
CQ 1 (500 ng/mL) CQ 2 (1500 ng/mL) CQ 3 (3000 ng/mL) 

Tramadol 12,01 93,42 2,80 2,3470 3,00 4,00 91,56 0,92 9,2055 1,00 8,81 90,94 2,00 4,5249 2,20 

Cetamina 13,61 86,87 2,96 4,4420 3,40 14,44 80,09 2,89 6,8888 3,61 14,78 84,36 3,12 5,0197 3,69 

Painel 2 

5-100 ng/mL 
CQ 1 (5 ng/mL) CQ 2 (10 ng/mL) CQ 3 (70 ng/mL) 

Buprenorfina 17,72 96,35 4,56 0,7996 4,56 19,34 119,43 6,17 3,1467 5,17 15,67 126,84 5,31 5,0515 4,19 

Fentanilo 37,03 138,78 13,73 2,8232 9,90 15,84 105,52 4,47 1,3204 4,47 10,10 87,54 2,21 5,6337 2,53 

6-MAM 20,62 127,59 6,58 4,1938 5,16 8,68 123,38 2,68 8,7326 2,17 11,04 99,82 2,76 0,0651 2,76 

Cocaetileno 14,30 88,13 3,15 3,7691 3,58 16,29 88,66 3,86 2,9386 4,35 12,44 90,28 2,81 3,4610 3,11 

PCP 17,03 102,21 4,35 0,5085 4,35 9,99 98,84 2,47 0,4710 2,47 11,15 82,07 2,29 7,8366 2,79 

Painel 3 

25-1000 ng/mL 
CQ 1 (100 ng/mL) CQ 2 (400 ng/mL) CQ 3 (700 ng/mL) 

EME 19,79 97,70 4,83 0,4751 4,83 15,25 97,42 3,71 0,6960 3,71 17,91 96,77 4,33 0,7453 4,33 

d-Propoxifeno 18,70 99,21 4,96 0,1599 4,96 12,67 89,49 2,83 3,7084 3,17 13,41 78,59 2,82 7,6010 3,58 

Petidina 30,89 90,76 7,49 1,2328 7,49 18,14 103,20 4,68 0,6839 4,68 14,95 94,80 3,79 1,3738 3,79 

N-Desmetiltramadol 31,90 99,30 8,46 0,0832 8,46 27,37 101,99 7,46 0,2661 7,46 27,18 109,27 7,94 1,1681 7,94 

O-Desmetiltramadol 11,59 90,54 2,62 3,6057 2,90 12,47 92,63 2,89 2,5500 3,12 11,98 91,23 2,73 3,2101 3,00 

EDDP 10,81 91,91 2,48 3,2577 2,70 10,07 98,25 2,47 0,7064 2,47 12,13 100,27 3,04 0,0875 3,04 

Metadona 14,64 95,87 3,51 1,1761 3,51 13,14 97,54 3,20 0,7686 3,20 6,99 96,39 1,69 2,1413 1,75 

3-MeO-PCP 17,84 105,07 4,69 1,0822 4,69 12,35 102,59 3,17 0,8183 3,17 13,87 94,63 3,51 1,5301 3,51 

Cocaína 12,29 92,40 2,84 2,6793 3,07 13,19 100,45 3,31 0,1355 3,31 6,10 97,71 1,49 1,5377 1,49 

Benzoilecgonina 22,58 91,95 5,19 1,5502 5,19 8,48 95,66 2,03 2,1399 2,12 10,06 95,83 2,41 1,7303 2,41 

Codeína 16,46 112,63 4,63 2,7250 4,11 9,80 109,12 2,67 3,4105 2,45 5,20 94,17 1,22 4,7662 1,30 

Morfina 21,95 92,36 5,07 1,5073 5,07 12,53 102,24 3,20 0,6994 3,20 7,65 96,36 1,84 1,9775 1,84 
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A análise dos resultados revela percentagens de �̅�𝑚 superiores a 78,5% para todos os 

CQ de todas as DA e percentagens de 𝑢(�̅�𝑚) inferiores a 8,5% para os CQ 1, exceto para o 

fentanilo (13,73%), inferiores a 7,5% para os CQ 2 e inferiores a 8% para os CQ 3 de todos 

os painéis de substâncias. Pode assim afirmar-se que o método proposto apresenta uma 

incerteza associada à justeza inferior a 10% ao longo das gamas de trabalho definidas para 

todos os compostos, exceto para o fentanilo, cuja 𝑢(�̅�𝑚) ronda 14% para os níveis mais 

baixos da sua gama de trabalho.  

Quanto ao 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙, os valores calculados são bastante distintos entre CQ e entre 

DA. Os CQ que revelam a condição 𝑡𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 <  𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 cumprem imediatamente o 

critério de aceitação para a justeza dos métodos usados na rotina do SQTF-N (Tabela 8). 

Por outro lado, os CQ que não cumprem a condição mencionada sofreram uma correção 

aquando do cálculo da 𝑢′(�̅�𝑚), pelo que também podem ser considerados aceitáveis. As 

𝑢′(�̅�𝑚) de todas as DA apresentaram-se inferiores a 10% para todos os CQ, valores 

bastante positivos para um método multi-drug.  

Por fim, foram estimados os valores de incerteza combinada 𝑢(𝑦) e de incerteza 

expandida combinada 𝑈(𝑦) para todas as DA quantificáveis pela metodologia apresentada. 

Retome-se o exemplo da cocaína, em que 𝑢′𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 =  12,29% e 𝑢′(�̅�𝑚) = 3,07% para o 

CQ1. Através da Equação 14, 𝑢(𝑦) = 12,66% e, portanto, 𝑈(𝑦) = 25,33%. Estes 

cálculos foram efetuados para os restantes CQ da cocaína, em que 𝑢(𝑦) = 13,60% e 

𝑈(𝑦) = 27,20%  para CQ 2 e 𝑢(𝑦) = 6,27% e 𝑈(𝑦) = 12,55% para CQ 3. Por existirem 

3 valores de 𝑢(𝑦), selecionou-se o valor mais elevado deste parâmetro para a cocaína 

(obtido para CQ 2) para ser considerado como incerteza combinada associada ao método 

relativamente à cocaína. Como 𝑈(𝑦) depende de 𝑢(𝑦), também se verificou o valor mais 

elevado para CQ 2, assumindo-se como o resultado da incerteza combinada expandida para 

a cocaína. Os resultados de 𝑢(𝑦) e 𝑈(𝑦) foram determinados para todos os CQ de todas as 

DA e estão indicados na Tabela 43.  

As percentagens de 𝑢(𝑦) são inferiores a 35% para todos os compostos, excetuando o 

fentanilo, para o qual se obteve 𝑢(𝑦) = 38,33% para CQ1. Por sua vez, os valores de 

𝑈(𝑦) são iguais ou inferiores a 66% para as DA consideradas, com exceção do fentanilo, 

para o qual 𝑈(𝑦) = 76,66% . A maioria dos valores mais elevados de 𝑈(𝑦) (destacados a 

negrito na Tabela 43) corresponde a amostras fortificadas aos níveis baixo e intermédio de 
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concentração (CQ 1 e CQ 2). Apenas a cetamina e a EDDP apresentam a percentagem 

mais alta de 𝑈(𝑦) para CQ 3. 

Tabela 43 Percentagens de incerteza combinada ((𝑢(𝑦)) e de incerteza expandida combinada 

(𝑈(𝑦)) obtidas para cada um dos níveis de concentração estudados. Destacam-se a negrito os 

valores de 𝑈(𝑦) mais elevados de cada composto. 

Analito/Parâmetro 
𝑢(𝑦) 

(%) 

𝑈(𝑦) 

(%) 

𝑢(𝑦) 

(%) 

𝑈(𝑦) 

(%) 

𝑢(𝑦) 

(%) 

𝑈(𝑦) 

(%) 

Painel 1 

50-4000 ng/mL 
CQ 1 (500 ng/mL) CQ 2 (1500 ng/mL) CQ 3 (3000 ng/mL) 

Tramadol 12,38 24,76 4,13 8,25 9,08 18,16 

Cetamina 14,03 28,06 14,88 29,76 15,23 30,46 

Painel 2 

5-100 ng/mL 
CQ 1 (5 ng/mL) CQ 2 (10 ng/mL) CQ 3 (70 ng/mL) 

Buprenorfina 18,30 36,60 20,02 40,04 16,22 32,45 

Fentanilo 38,33 76,66 16,45 32,91 10,41 20,83 

6-MAM 21,26 42,52 8,95 17,89 11,38 22,76 

Cocaetileno 14,74 29,48 16,86 33,72 12,82 25,64 

PCP 17,58 35,15 10,29 20,58 11,49 22,99 

Painel 3 

25-1000 ng/mL 
CQ 1 (100 ng/mL) CQ 2 (400 ng/mL) CQ 3 (700 ng/mL) 

EME 20,37 40,74 15,69 31,39 18,43 36,86 

d-Propoxifeno 19,35 38,70 13,06 26,12 13,88 27,76 

Petidina 31,79 63,57 18,74 37,47 15,42 30,84 

N-Desmetiltramadol 33,00 66,00 28,37 56,74 28,31 56,63 

O-Desmetiltramadol 11,94 23,89 12,86 25,71 12,35 24,70 

EDDP 11,14 22,28 10,37 20,73 12,51 25,02 

Metadona 15,06 30,12 13,53 27,05 7,21 14,42 

3-MeO-PCP 18,44 36,89 12,75 25,50 14,31 28,62 

Cocaína 12,66 25,33 13,60 27,20 6,27 12,55 

Benzoilecgonina 23,17 46,34 8,74 17,49 10,34 20,69 

Codeína 16,96 33,93 10,10 20,21 5,36 10,71 

Morfina 22,52 45,05 12,93 25,86 7,87 15,73 

 

Para efeitos de validação e aplicação à rotina do SQTF-N, assume-se o método 

proposto como exato, com a percentagem de 𝑈(𝑦) mais elevada entre os 3 CQ analisados 

para cada composto a ser considerada como a incerteza associada ao método, relativamente 

a esse mesmo composto. A incerteza do método varia entre 24,76% e 66% para todas as 

DA, excluindo para o fentanilo, cuja 𝑈(𝑦) = 76,66%. Estes resultados são compatíveis 

com a utilização em rotina laboratorial de contexto forense, para o tipo de amostras usado.  
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4. Conclusões e Perspetivas Futuras 

O aumento do consumo da cocaína, dos opiáceos e das NSP, o frequente poli-consumo 

destas DA e a necessidade de metodologias que possibilitem uma correta interpretação 

toxicológica ante e/ou post mortem obrigam ao desenvolvimento de técnicas que permitam 

a deteção simultânea de vários compostos – os métodos multi-drug. Em particular para o 

SQTF-N, o desenvolvimento de uma metodologia multi-drug que possibilitasse a deteção e 

quantificação simultânea de substâncias pertencentes aos grupos de DA indicados, em 

amostras de sangue total ante e post mortem, permitiria reduzir substancialmente os 

tempos de resposta associados às análises levadas a cabo no referido serviço. Isto porque, 

atualmente, quando uma amostra é rastreada positivamente para compostos incluídos nos 3 

grupos de DA mencionados, são realizados 3 procedimentos analíticos distintos, com vista 

à sua confirmação e respetiva quantificação. Tendo em consideração o potencial de um 

método multi-drug, pretendeu-se desenvolver e validar um método analítico, em GC-MS, 

que permitisse detetar e quantificar simultaneamente diversas DA e seus metabolitos, 

pertencentes aos grupos da cocaína e metabolitos, dos opiáceos e das NSP.  

A aplicabilidade de um novo método analítico é avaliada pela capacidade técnica 

demonstrada e pela fiabilidade dos resultados obtidos, mas também está diretamente 

relacionada com a adequação do procedimento ao fim a que se destina. Todos os métodos 

analíticos, em especial os aplicados à TF, passam por um processo extenso de validação, 

com a determinação e avaliação de diversos parâmetros. É esta validação que evidencia a 

aplicabilidade dos protocolos ao fim para o qual foram criados e que demonstra a 

credibilidade dos dados por eles obtidos. No que diz respeito ao método agora validado, o 

procedimento de validação levado a cabo permitiu atestar a qualidade da metodologia 

desenvolvida e concluir que o mesmo se adequa ao propósito inicialmente estabelecido 

para a sua aplicação – a deteção, a identificação e a quantificação de um conjunto de 

analitos em análises com contexto forense. Assim, o procedimento apresentado neste 

trabalho é passível de ser aplicado à rotina pericial médico-legal do SQTF-N. 

Inicialmente, efetuou-se a derivatização por sililação (com BSTFA:1%TMCS) de 

todos os compostos alvo (ver Tabela 1) e estes sofreram ionização por IE, após a injeção 

no sistema GC-MS. Através do modo de deteção em varrimento, selecionaram-se os iões 

de diagnóstico das DA e dos respetivos PI e determinaram-se os seus TRs, exceto para o 

metilfenidato, o etilfenidato, o ácido ritalínico e a metilona, para os quais não se detetaram 
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sinais distinguíveis do ruído nos cromatogramas obtidos. Adicionalmente, verificou-se que 

é possível separar cromatograficamente e identificar, em termos de espetrometria, os 

restantes 23 analitos, uma vez que têm TR e iões de diagnóstico distintos.  

Em seguida, procedeu-se à validação da metodologia proposta neste trabalho. Todas as 

amostras de sangue total usadas durante o processo de validação foram alvo de SPE e 

posterior derivatização e foi usado unicamente o modo de deteção em SIM. Testaram-se 

vários parâmetros de validação e seguiram-se os critérios de aceitação definidos pelo 

SQTF-N, que estão de acordo com as normas internacionalmente aceites em TF.  

O estudo da especificidade/seletividade revelou a ausência total de falsos positivos 

para todos os analitos e a presença de 10% de falsos negativos para as substâncias 

pseudoefedrina, efedrina, EME, petidina, PCP, EDDP, cocaetileno, 6-MAM e fentanilo. 

Estes resultados estão de acordo com os critérios de validação em vigor no SQTF-N, pelo 

que o método demonstrou ser específico/seletivo para todas as substâncias nele incluídas e 

permitiu a confirmação da identidade das DA e seus metabolitos. Devido às distintas 

concentrações terapêuticas, tóxicas e letais dos compostos, estipularam-se 3 gamas de 

trabalho, distribuindo os analitos por 3 painéis, de acordo com a gama de trabalho mais 

adequada. Comprovou-se a linearidade das gamas de trabalho estabelecidas para todas as 

DA, excetuando para a pseudoefedrina, a efedrina, a norefedrina e o TFMPP, cuja curva de 

calibração revelou r2 < 0,99 para um modelo de regressão linear. Para todas as DA cuja 

linearidade foi demonstrada, verificou-se a heterocedasticidade dos dados, tendo sido 

estudados 6 modelos de regressão linear ponderada. Os 6 w foram classificados num 

ranking final aferido com base nos parâmetros r2 médio, Ʃ%RE, limite de repetibilidade e 

incerteza expandida. Desta forma, selecionaram-se os fatores de ponderação que 

apresentaram a melhor posição no ranking final: 1/y1/2 para as substâncias do painel 1 e 

para os analitos fentanilo, 6-MAM, cocaetileno, O-DT e EDDP, 1/x1/2 para a buprenorfina 

e a PCP, 1/x para a codeína, a petidina e o N-DT e 1/x2 para as restantes DA.  

Relativamente aos limites analíticos, os LD e LIQ obtidos estão de acordo com os 

mencionados na literatura recente, relativamente aos métodos de deteção e quantificação 

dos grupos de DA incluídos no procedimento apresentado em amostras sanguíneas. Para 

19 dos compostos, os limites analíticos calculados foram inferiores aos definidos como 

ideais para cada gama de trabalho. Assim, e porque é aceitável em TF definir um LD e um 

LIQ acima do determinado desde que adequados à interpretação toxicológica92, fixaram-se 
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os seguintes limites: os analitos pertencentes ao Painel 1 têm um LD de 25 ng/mL e um 

LIQ de 50 ng/mL, as substâncias que compõem o Painel 2 apresentam um LD de 2 ng/mL 

e um LIQ de 2,5 ng/mL e as DA que constituem o Painel 3 têm um LD de 10 ng/mL e um 

LIQ de 25 ng/mL. Nos casos da pseudoefedrina, efedrina, norefedrina e TFMPP, não foi 

possível determinar o respetivo LD e LIQ com base na curva de calibração construída para 

o efeito, tendo ficado apenas definido um LD de 25 ng/mL para a pseudoefedrina e para a 

efedrina, e de 50 ng/mL para a norefedrina e para o TFMPP. Portanto, conclui-se que o 

método proposto neste trabalho será usado unicamente como técnica de rastreio para estes 

4 psicotrópicos e como técnica de confirmação qualitativa e de quantificação para os 

demais analitos.  

A precisão também foi avaliada, tendo sido determinadas a repetibilidade (Sr), a 

precisão entre grupos (Srun), a precisão intermédia (Si) e o limite de repetibilidade (r). Por 

questões práticas, definiu-se um r de 25% para todos os compostos possíveis de quantificar 

a partir do procedimento mencionado, exceto para a cetamina, a buprenorfina, o fentanilo, 

a EME, a petidina e o N-DT, cujo seu r está entre 28,48% e 58,14%.  Procedeu-se ainda à 

estimativa da incerteza de medição, através do cálculo da incerteza relativa, da incerteza 

combinada e da incerteza expandida combinada, tendo em conta os parâmetros de precisão 

e de justeza. O método é considerado exato, com valores de 𝑈(𝑦) a variar entre 24,76% e 

76,66%, compatíveis com a aplicação em TF, para o tipo de amostras usadas.  

Estudaram-se ainda os parâmetros do arrastamento e do rendimento médio de 

extração. Quanto ao arrastamento, não foi registado qualquer fenómeno para nenhum dos 

23 analitos. O rendimento médio de extração foi calculado para os 19 analitos 

quantificáveis, revelando na generalidade percentagens entre 62,07% e 97,14%. Apenas a 

EDDP e a buprenorfina apresentam um rendimento inferior a 50%, mas ficou garantida a 

sua identificação e quantificação dentro das gamas pretendidas, cumprindo-se o fim em 

vista para o protocolo desenvolvido. Opostamente, o d-propoxifeno, a 3-MeO-PCP e o N-

DT revelaram rendimentos superiores a 100%. Para o d-propoxifeno e a 3-MeO-PCP, as 

percentagens obtidas estão dentro do intervalo considerado aceitável para o rendimento 

(80% a 120%), enquanto que o valor obtido para o N-DT poderá ser justificado com uma 

interferência na amostra usada no estudo do rendimento do método.  

Os resultados da validação descritos ao longo do trabalho permitiram concluir que o 

procedimento de ensaio desenvolvido cumpre todos os critérios de aceitação em vigor no 
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SQTF-N. Demonstrada a validade do procedimento de ensaio apresentado, atesta-se a 

possibilidade deste ser aplicado à rotina laboratorial, ficando cumprido o objetivo principal 

deste trabalho. Apesar de poderem ser usadas outras técnicas para detetar analitos em 

amostras biológicas, e numa época em que se verifica a substituição em larga escala dos 

sistemas GC-MS por outros (como o LC-MS), a técnica GC-MS continua a ser considerada 

robusta e fácil de usar e revela capacidades para cumprir os requisitos atualmente exigidos 

em termos da análise de DA, com fins forenses. Além disso, o laboratório do SQTF-N tem 

à sua disposição sistemas GC-MS, os quais são usados diariamente na determinação de 

vários grupos de DA em amostras biológicas. A fácil manutenção e pouca despesa da 

técnica GC-MS, quando comparada com outros sistemas de separação e deteção de 

analitos, faz com que esta permaneça adequada e aplicável à rotina do serviço. Combinar 

diversos analitos alvo numa mesma metodologia de deteção e quantificação é de extrema 

utilidade no SQTF-N, ao reduzir os tempos de resposta e os gastos de consumíveis e de 

amostra.  

O processo de validação de um método analítico é contínuo e dinâmico, não devendo 

ser considerado como um ato singular. Uma vez validados, os protocolos devem ser alvo 

de constantes melhorias e sujeitos a reavaliações periódicas de alguns parâmetros (como a 

precisão intermédia, a repetibilidade, o limite de repetibilidade e a reprodutibilidade). 

Neste sentido, propõem-se em seguida algumas abordagens futuras.  

Primeiramente, e porque não foi possível realizar ensaios interlaboratoriais que 

possibilitassem uma comparação de resultados, deveria ser estudada a reprodutibilidade do 

método. Outro passo importante após a validação do procedimento seria o da análise de 

amostras reais cuja quantificação de drogas de abuso foi efetuada previamente por outros 

métodos, neste caso, por métodos atualmente usados no SQTF para a deteção e 

quantificação das DA consideradas neste trabalho. A comparação dos resultados obtidos 

por protocolos distintos iria permitir concluir sobre a coerência e qualidade dos mesmos e 

iria confirmar a eficácia do novo método validado. Também se considera importante a 

realização de estudos de estabilidade das amostras prontas a injetar (em condições do 

autosampler), de modo a perceber por quanto tempo se mantém a estabilidade dos 

compostos após a extração e a derivatização. O SQTF-N tem extensos conhecimentos 

sobre o efeito dos ciclos de congelação/descongelação das amostras reais na estabilidade 

dos analitos listados, mas seria relevante estudar a estabilidade dos mesmos quando 
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presentes numa única amostra. Finalmente, a abordagem futura mais relevante será, sem 

dúvida, a inclusão de mais analitos com interesse médico-legal no protoloco desenvolvido, 

sem que estes interfiram na análise dos já incluídos.  
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