












Resumo 
 

A ampla difusão na utilização diária de Benzodiazepinas pela população 

determina a necessidade dos serviços forenses em disporem de metodologias 

de análise rápidas e fiáveis para amostras de sangue.  

Na literatura encontram-se descritas as seguintes técnicas cromatográficas 

para as Benzodiazepinas: cromatografia líquida de alta resolução, 

cromatografia gasosa, cromatografia em camada fina e cromatografia micelar 

electrocinética capilar. Destas, as principais são a cromatografia líquida de alta 

resolução e a cromatografia gasosa, sendo que o inconveniente desta última se 

prende com o facto das Benzodiazepinas serem termicamente instáveis e 

pouco voláteis. Devido ao exposto, a técnica mais usada para a análise destes 

compostos e dos seus metabolitos é a cromatografia líquida de alta resolução 

com detecção de UV-VIS ou espectrometria de massa. 

Nesta tese, é apresentada, numa primeira fase, uma abordagem geral relativa 

aos fundamentos da toxicologia e da toxicologia forense, em termos de 

objectivos, campo de acção, implicações da toxicocinética das substâncias nas 

determinações analíticas, amostragem, procedimentos de extracção e 

instrumentação geral. Após a compreensão da arquitectura da toxicologia 

forense, passa-se à explanação destes conceitos gerais com aplicação 

específica às Benzodiazepinas seguindo-se, então, a apresentação de uma 

técnica analítica para a determinação deste grupo de substâncias: 

cromatografia líquida de alta resolução com detecção de diode de array e 

espectrometria de massa (LC-DAD-MS), com isolamento prévio dos analitos 

por processos de extracção em fase sólida. 

A implementação da técnica analítica acima descrita permite um melhor 

aproveitamento das capacidades técnicas existentes no Serviço de Toxicologia 

Forense da Delegação do Norte do Instituto Nacional de Medicina Legal 

fornecendo, ao mesmo tempo, uma maior quantidade de informação relativa a 

cada processo, cuja importância é fundamental na eliminação de resultados 

anómalos. 

No que concerne ao processo de extracção, realizaram-se ensaios em 

amostras de sangue com colunas Oasis®HLB. A extracção usada revelou ser 



eficaz para as Benzodiazepinas em estudo embora a percentagem de 

recuperação fosse um pouco inferior a 70%. No entanto, mesmo o rendimento 

não ultrapassar os 70%, para todas as Benzodiazepinas é possível a sua 

detecção e quantificação com os valores de extracção obtidos. 

Relativamente à técnica cromatográfica estudada, no que diz respeito à 

verificação da qualidade dos resultados a técnica permite a obtenção de 

coeficientes de variação inferiores aos considerados aceitáveis em ensaios 

cromatográficos (15%). 

A metodologia adoptada apresentou bons limiares analíticos para todas as 

Benzodiazepinas em estudo, verificando-se que todas podem ser detectadas e 

quantificadas quando presentes em níveis terapêuticos, tóxicos e letais. Ainda 

quanto aos valores dos limiares analíticos obtidos, verifica-se que são mais 

baixos quando comparados com os obtidos por LC-DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
The daily widespread use of benzodiazepines has sparked the need of   the 

forensic services to have access to fast and reliable analytical methodologies 

for biological fluids. 

In the scientific literature the majority of the analytical processes reported have 

a previous chromatographic separation step, which can be gas, thin layer, high 

performance liquid or micelar electrokinetic capillary chromatography. The main 

ones are the high performance liquid and gas, although this last one has two 

drawbacks: the benzodiazepines are thermal instable and not very volatile. So 

the analytical choice is the high performance liquid chromatography coupled 

with an UV-VIS or a mass spectrometry detector. 

The initial part of this thesis provides the basics of toxicology, particularly the 

forensic branch. In particular sampling, extraction principles, toxicokinetic 

behaviour of the compounds and its influence in the analytical process, and the 

instrumentation are reviewed. After this general introduction, the next part of the 

thesis is devoted to the specific case of the benzodiazepines, including a 

detailed description of the analytical methodology used in the experimental 

work: isolation of the analytes from the complex sample matrices using solid-

phase extraction followed by high performance liquid chromatography coupled 

with diode array and mass spectrometry detection. This analytical technique not 

only it takes advantage of the instrumentation already used at the North Branch 

of the Portuguese National Institute of Legal Medicine, but also the amount of 

information obtained is very useful to discard anomalous results. 

Although the recovery percentage obtained after the extraction step was slightly 

less than 70%, it was possible for all the studied benzodiazepines its detection 

and quantification. For the chromatographic technique the coefficients of 

variation obtained were lower than the ones usually accepted (15%), and the 

analytical limits were lower than the ones obtained with liquid chromatography 

with diode array detection. 

The proposed methodology makes possible to quantify numerous 

benzodiazepines in biological fluids at therapeutic, toxic, and lethal levels. 
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Capítulo 1 – Introdução 
1. Introdução 

O uso de medicamentos pela sociedade tem vindo a aumentar ao longo dos 

anos. A toma destes medicamentos nem sempre está associada a situações de 

terapêutica clínica, estando também associada à tentativa de suicídio. Em 

Portugal dão entrada cerca de oito pessoas, por dia, nas urgências dos hospitais 

por intoxicação medicamentosa, sendo que 70% dos casos se devem à toma 

excessiva de medicamentos (estudo apresentado no XVI congresso internacional 

de farmacoepidemiologia e gestão e risco, Lisboa), dos quais 72% correspondiam 

a casos onde o objectivo era pôr fim à vida. Deste modo, sobrevêm intoxicações 

medicamentosas letais de inegável interesse forense e que, como tal, implicam 

competente perícia toxicológica. Este tipo de perícia envolve a realização de 

exames analíticos de rastreio, exames de confirmação analítica e uma 

interpretação criteriosa dos dados e resultados da investigação toxicológica. 

Assim, torna-se importante o desenvolvimento de novas metodologias analíticas, 

sensíveis e de elevada fiabilidade, adequadas ao tipo de amostras disponíveis e 

aos objectivos da análise, que possibilitem aos analistas a realização de perícias 

toxicológicas. 

Segundo o relatório do International Narcotics Control Board, Portugal 

apresenta um dos maiores níveis de utilização de benzodiazepinas ao nível 

europeu. Inicialmente, estes fármacos eram vistos como seguros, embora 

existissem estudos que apontavam para fenómenos como dependência física e 

psíquica. Apesar disso, não é frequente a ocorrência de mortes causadas pelas 

benzodiazepinas,  excepto quando existe uma associação destas substâncias 

com outros depressores do sistema nervoso central (SNC). Trata-se, portanto, de 

um extenso grupo de compostos de elevado interesse forense, sendo por isso 

necessário o desenvolvimento de novas e actuais metodologias analíticas para a 

sua detecção e quantificação em sistemas biológicos. 
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2.1. Toxicologia  

A Toxicologia (do grego toxicon, arco, flecha) representa a ciência em que o 

principal objectivo é a identificação e quantificação dos efeitos adversos 

associados com a exposição a determinados agentes. Assim, a toxicologia 

compreende o estudo dos compostos tóxicos e das intoxicações, de modo que se 

possam estabelecer os limites de segurança da interacção dos meios biológicos 

com os compostos tóxicos. A toxicologia, também pode ser descrita como uma 

ciência que está em unificação com várias áreas científicas (Figura 1), todas com 

o objectivo da identificação, quantificação e explicação dos mecanismos adversos 

de interacção entre a substância química e organismos vivos ou sistemas 

biológicos [1].  

 
Figura 1 – Interacção entre as Diferentes Ciências com a Toxicologia [2]. 

 
Toxicidade é um conceito biológico, normalmente determinado por um 

bioensaio, mas estes ensaios já não são muito utilizados em toxicologia forense, 

usando-se análises químicas para detectar e quantificar substânciastóxicas 

indutoras de toxicidade. A fronteira entre a definição de tóxico e não tóxico é 

muito ténue, visto que qualquer substância pode ser prejudicial ou produzir 

transtornos no equilíbrio biológico. Assim, qualquer substância seria considerada 

tóxica, mesmo aquelas que à priori são assumidas como medicamentos. Tal 

como Paracelso afirmou: ‘Todas as substâncias são venenos; não há nenhuma 
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que não seja veneno. A dose correcta distingue o veneno do remédio. ‘[3]. 

Paracelso, cujo verdadeiro nome era Theophrastus von Hohenheim, foi o primeiro 

a utilizar o conceito de dose com sentido quantitativo, aplicando quantidades 

apropriadas de substâncias consideradas tóxicas de forma a actuarem como 

medicamentos. Na verdade, não se deve afirmar que uma substância/composto é 

ou não tóxica, mas sim se estes se encontram numa dose que é tóxica/não tóxica. 

A dose é a quantidade de substância que é administrada ou absorvida por um 

indivíduo em proporção com o seu peso ou volume corporal num espaço de 24 

horas, sendo expressa em mg/kg [4]. 

 
Figura 2 – Paracelso (1493-1541)a 

 
2.1.1. Classificação dos compostos tóxicos  

Os compostos tóxicos podem ser classificados segundo vários critérios. Em 

toxicologia analítica, a modalidade de classificação melhor aceite baseia-se nos 

métodos de extracção mais adequados ao isolamento do composto, obtendo-se 

deste modo, sete grupos de compostos tóxicos, conforme demonstra a Figura 3.  

                                            
a Alquimista e médico suíço, de nome verdadeiro Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 

nascido em 1493 e falecido em 1541. É considerado o pai da medicina hermética. A doutrina de Paracelso 

tem por base uma analogia entre o mundo exterior (macrocosmos) e as diferentes partes do organismo 

humano (microcosmos). As suas ideias situam-se entre o misticismo e a pesquisa científica propriamente 

dita. 

Fonte: Paracelso. In Diciopédia X [DVD-ROM]. Porto: Porto Editora, 2006. ISBN: 978-972-0-65262-1 
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Figura 3 – Grupos de Compostos Tóxicos [5]. 

2.1.2. Tipos de toxicidade 
Existem dois tipos principais de toxicidade (ver Figura 4): 

 Toxicidade aguda: manifesta-se logo após a administração do tóxico e, 

caso não ocorra a morte, a recuperação é geralmente completa; 

 Toxicidade crónica: esta pode ainda ser dividida em dois tipos 

fundamentais: a) a que requer administração prolongada ou repetida do 

composto antes de aparecerem sinais de intoxicação; b) a que pode ser de 

longa duração mas que pode ser originada por apenas uma, ou algumas 

doses da substância química [6]. 

 
Figura 4 – Relação entre a Dose do Tóxico, Toxicidade Aguda e Crónica [6]  

 
2.2. Toxicologia Forense 

A toxicologia moderna diferencia-se da toxicologia clásical essencialmente 

pelo facto de ter expandido o seu campo de aplicação e de interesse. 

Desenvolve-se por quatro disciplinas principais: clínica, forense, reguladora e de 

investigação. A toxicologia forense insere-se no âmbito da toxicologia analítica, e 

tem, por isso, como principal objectivo a identificação e quantificação de 

substâncias químicas/tóxicas usando os conhecimentos existentes nas diversas 

áreas da toxicologia moderna, com vista à resolução de questões com interesse 
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judicial para as quais importa reconhecer, identificar e quantificar o risco de 

exposição humana aos agentes tóxicos [5]. 

 À priori, o que se espera de um toxicologista forense é que este consiga 

detectar e identificar substâncias tóxicas. Porém, se estas substâncias estiverem 

definidas como substâncias químicas que possam prejudicar o ser vivo, é óbvio 

que o seu carácter prejudicial não é uma propriedade capaz de ser avaliada por 

qualquer análise química.  

O principal objectivo do toxicologista forense é tentar encontrar respostas para 

as demais questões que se levantam durante uma investigação ou durante um 

processo judicial. Até ao século passado (século XX) o toxicologista forense 

limitava-se a determinar a origem tóxica de um dado crime actuando directamente 

no cadáver com a simples intenção de identificar o composto tóxico. Hoje em dia 

o campo de aplicação é mais vasto, indo desde as perícias no vivo e/ou cadáver 

até ao estudo de aspectos relacionados com a investigação a nível da actividade 

laboral ou do meio ambiente. Quando os testes são feitos no vivo, estes têm 

como objectivo avaliar o efeito do tóxico como circunstância qualificadora de 

ofensa, como causa de perigosidade ou de inimputabilidade. Por outro lado 

quando estamos na presença de um cadáver em que existe uma suspeita de 

morte por intoxicação ou de morte violenta, deve-se proceder a uma autópsia 

médico-legal e posterior pedido de perícia toxicológica [5]. 

Os métodos analíticos actuais fornecem aos toxicologistas forenses a 

possibilidade de responder às questões que anteriormente eram consideradas 

sem solução ou que nem eram levadas em conta, devido ao facto dos resultados 

obtidos serem muitas vezes negativos, por falta de sensibilidade dos de então. 

Há 200 anos atrás, Orfilab criou um guia de princípios que ainda hoje são 

aplicados sendo eles, sumariamente, os seguintes [7]: 

 Todo o cientista que tem a seu cargo este trabalho deve possuir alguma 

experiência na área da toxicologia; 

 O analista deve ter acesso a toda a informação disponível sobre o caso; 

                                            
b Orfila (1787-1853) – pai da toxicologia moderna. 
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 Todo o material de prova deve ser rotulado e selado em kit’s próprios, para 

ser posteriormente examinado; 

 Todos os testes de identificação devem ser efectuados e retiradas as 

devidas notas; 

 Todos os reagentes necessários para os testes devem ser puros, e deve 

ser feito um teste em branco para atestar a sua pureza; 

 Todos os testes devem ser repetidos e comparados com amostras 

controlo, de forma a detectar se de facto estamos na presença de uma 

substância tóxica. 

A toxicologia forense ao seguir criteriosamente estes princípios leva a que as 

análises se tornem lentas e dispendiosas. Contudo, estes princípios deverão ser 

aceites, não apenas para assegurar a justiça da vítima e do acusado, mas 

também para proteger a integridade e reputação do analista e do laboratório que 

ele representa.  

 
2.2.1. Investigação Toxicológica 

Na maioria dos casos requisitados a um serviço de toxicologia forense 

correspondem a amostras biológicas, nas quais se suspeita da existência de 

substâncias tóxicas. A etiologia médico-legal dos casos pode ser do tipo acidente, 

suicídio ou homicídio, sendo que um exame toxicológico constitui uma forma de 

auxiliar outros peritos e investigadores a decidir fundamentadamente. Muitas 

vezes, as circunstâncias de ocorrência dos casos violentos estão dissimuladas 

que só serão devidamente esclarecidos por via das análises toxicológicas. Assim, 

é importante formular questões que sejam pertinentes de forma a obter respostas 

úteis e correctas. Após a recepção da amostra no laboratório, o exame 

toxicológico pode dividir-se nas seguintes etapas [8]: 

 Isolamento do tóxico a partir da amostra: o processo de 

separação/extracção deve ser o mais eficaz possível; 

 Detecção e identificação do tóxico: detecção de qualquer substância tóxica 

presente nas amostras através de testes de rastreio. Confirmação de 

identificação dos tóxicos e seus metabolitos nos testes físico-químicos 

específicos realizados; 
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 Quantificação do tóxico: a quantificação das substâncias tóxicas e seus 

metabolitos nas amostras biológicas deve ser a mais rigorosa possível; 

 Interpretação: a interpretação dos resultados obtidos deve ser enquadrada 

no contexto de todos os dados disponíveis, nomeadamente, tendo por 

base a informação e questões levantadas durante a investigação. 

O isolamento constitui, em geral, o passo prévio de toda a determinação 

analítica e é, provavelmente, a etapa mais importante de todas. A maioria das 

técnicas analíticas usadas requerem que o tóxico se encontre o mais isolado 

possível com o mínimo de impurezas no extracto a analisar. Sabendo que 

normalmente se trabalha com amostras biológicas, isto é, amostra de matriz 

complexa, a extracção constitui uma etapa fundamental para o êxito das análises 

toxicológicas. 

A segunda etapa, que corresponde à detecção e identificação do tóxico, é 

importante para a análise toxicológica, pelas dificuldades que pode levantar em 

virtude da natureza do tóxico poder ser desconhecida. Numa fase inicial opta-se 

pela realização de testes de rastreio de forma a abranger o maior número de 

compostos tóxicos possível. Os testes de rastreio são mais flexíveis que métodos 

mais específicos e podem ser, por isso, aplicados a uma vasta gama de materiais. 

Estes testes são importantes na detecção de grupos de compostos tóxicos 

suspeitos. Além da detecção do tóxico, é muito importante a sua identificação, já 

que as implicações de interpretação toxicológica podem depender 

consideravelmente do composto identificado. 

A etapa de quantificação do composto tóxico é igualmente importante em 

toxicologia forense. A simples presença de compostos tóxicos nas amostras não 

pode ser indicativa de uma intoxicação, já que, muitas vezes, essas substâncias 

são usadas para outros fins, como por diagnóstico ou terapêutico. Mais grave 

seria considerar, sem outro fundamento, uma intoxicação letal nos casos onde 

não foi possível estabelecer níveis do composto tóxico nas amostras analisadas. 

A última etapa relativa à, interpretação dos resultados, é um dos problemas 

mais difíceis com que um toxicologista forense se depara. Deve-se levar em conta 

que um resultado obtido numa análise toxicológica não deve ser considerado 

como sendo absoluto e matemático [8]. Na interpretação dos resultados deve-se 
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levar em conta, em primeiro lugar, a possibilidade de não se detectar o tóxico 

responsável pela intoxicação, isto deve-se a três possíveis causas: 

 Defeitos do método analítico adoptado, principalmente na etapa da 

extracção e detecção, pois podem não ser suficientemente sensíveis; 

 A decomposição do tóxico durante o armazenamento das amostras; 

 O tóxico pode ter sido eliminado antes da recolha da amostra. 

O primeiro passo da interpretação consiste, quando possível e adequado, em 

comparar os níveis do tóxico encontrados nas amostras com os valores 

terapêuticos e letais existentes na bibliografia. Este procedimento pode dar uma 

primeira ideia sobre as consequências da presença do tóxico no organismo. 

 
2.3. Toxicocinética 

O estudo da cinética de compostos químicos no organismo foi aplicado 

inicialmente a medicamentos e daí a designação farmacocinética. Como a 

toxicologia não estuda apenas os efeitos adversos dos medicamentos, implica 

também a investigação dos perigos dos químicos em geral. Assim, o estudo da 

cinética de xenobióticosc deve ser designado por toxicocinética [9]. A abordagem 

da toxicocinética envolve os processos de absorção, distribuição, 

biotransformação e eliminação. 

Desde que o tóxico entra no organismo, este percorre um determinado 

caminho até chegar aos locais onde vai actuar, acabando finalmente por ser 

eliminado. Este percurso pode ser representado pelos seguintes processos 

(Figura 5): 

                                            
c Xenobiótico: químico que é encontrado no organismo mas que não é normalmente produzido ou 
não se espera que esteja presente no organismo. Por exemplo, antibióticos são compostos 
xenobióticos porque o corpo não os produz nem se espera que façam parte de uma dieta normal 
(Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Xenobiotics) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xenobiotics
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Figura 5 – Sequência de Acontecimentos num Animal após Exposição a um Químico Exógeno [6]. 

A sequência de acontecimentos que estão representados na Figura 5 pode ser 

resumida em apenas quatro processos (Figura 6) [8]:  

 Absorção; 

 Distribuição;  

 Biotransformação; 

 Eliminação. 

 
Figura 6 – Resumo dos Processos da Toxicocinética de um Tóxico [8]. 

 
Cada um dos processos representados na Figura 6 pode contribuir, em parte, 

para a toxicidade de um composto e também pode, de certa forma, trazer 

consequências analíticas importantes. Assim, do ponto de vista analítico, a 

biotransformação é o processo mais importante, pois no organismo a maioria dos 

compostos tóxicos transformam-se em metabolitos que são excretados pela urina 

e outros fluidos biológicos, como produtos de biotransformação. Torna-se então 

importante conhecer a metabolização e os factores que a afectam, de modo a 

facilitar e entender a sua detecção nos fluidos biológicos [8].  
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2.3.1. Metabolismo dos Compostos Tóxicos 
Uma dos mais importantes factores determinantes da permanência do 

xenobiótico no organismo e subsequente toxicidade é a extensão da sua 

metabolização e eliminação [6]. 

Diversas famílias de enzimas metabólicas, frequentemente com um amplo 

conjunto de substratos específicos, estão envolvidas no metabolismo de 

compostos xenobióticos. Algumas das famílias de enzimas mais importantes no 

metabolismo xenobiótico incluem as citocromos monooxigenases, flavinas 

contendo monooxigenases, redutases, hidrolases, e uma variedade de enzimas 

de conjugação como as glucuronidases, sulfotransferases, entre outras. [6].   

Após entrarem no fígado, ou noutro órgão, os compostos xenobióticos podem 

passar por uma ou duas fases de metabolismo (fase I e fase II) [4; 6]. A fase I 

engloba as biotransformações (reacções de oxidação, redução e hidrólise), que 

aumentam o carácter hidrofílico do composto mediante a introdução de grupos 

funcionais polares, como OH –, NH2
+, COH, COOH, SH-, etc., que também podem 

ser mais reactivos. A fase II é constituída pelas reacções de conjugação, em que 

as substâncias com os grupos polares já introduzidos se unem a compostos 

endógenos formando derivados conjugados [4].  

 

2.3.1.1. Factores que Afectam o Metabolismo dos Compostos 
tóxicos 

São vários os factores que afectam o metabolismo dos compostos tóxicos, 

com uma influência directa sobre a sua detecção nos fluidos biológicos (Figura 7) 
[8].  
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Figura 7 – Factores que Influenciam o Metabolismo [8]. 

 

De todos esses factores, os que assumem mais relevo são [8]: 

 Via de Entrada: o metabolismo de um determinado tóxico pode depender 

da via de absorção, em particular quando a administração se dá por via 

oral. Isto pode influenciar os níveis da substância e seus metabolitos no 

sangue, tecidos e excreções. Quando um determinado tóxico é 

administrado por via oral, este pode seguir uma via metabólica diferente da 

que segue quando é administrado por via intravenosa ou outros. Na 

administração por via oral, as diferenças metabólicas devem-se ao facto de 

o composto encontrar: 

o Acidez gástrica, que pode alterar alguns compostos; 

o Flora intestinal, que pode metabolizar alguns xenobióticos; 

o Enzimas da mucosa gastrointestinal, responsáveis por 

metabolização durante a absorção. 

Quando a administração do composto é intravenosa, este entra 

directamente no sistema circulatório evitando-se assim o metabolismo no 

intestino, a menos que seja posteriormente excretado pela bílis. 

 pH da urina: alguns compostos tóxicos originam durante a sua 

metabolização produtos de conjugação muito polares, como derivados de 

aminoácidos, etc., que são ácidos fortes, quase totalmente ionizáveis ao 

pH do corpo e facilmente excretado pelos rins. 

 Excreção extra renal: este factor pode ser muito importante. A recuperação 

de certas substâncias na urina, administradas por via oral, pode ser 
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incompleta. Casualmente, pode dever-se a uma má absorção, mas 

geralmente isto acontece quando o composto é administrado por outra via. 

 

2.3.1.2. Consequências Analíticas do Processo de 
Metabolismo 

As consequências analíticas da biotransformação de xenobióticos (ou 

compostos tóxicos) são essencialmente três, que podem ser resumidas nas 

seguintes questões [8]: 

 O que se procura? Dependendo da intensidade e do tipo de metabolismo, 

um determinado tóxico pode aparecer nas amostras sob a sua forma 

original ou como produto de transformação. Quando estamos na presença 

de vários metabolitos, torna-se importante saber qual deles é o mais 

representativo e qual a sua toxicidade. 

 Que amostra se deve utilizar? As propriedades físico-químicas do tóxico e 

dos seus metabolitos podem ser muito distintas. Este facto determina 

diferente comportamento da distribuição no organismo, o que determina o 

recurso a uma escolha criteriosa da amostra que vai ser usada na 

investigação (urina, sangue, bílis, etc.). 

 Como analisar o composto? Uma vez que se sabe qual o composto a 

investigar, e qual a amostra a usar, é nesta fase que se devem escolher as 

condições para a sua extracção (meio ácido, básico solventes e técnica de 

extracção). 
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Capítulo 3 – Tipo/Acondicionamento de Amostras em 
Toxicologia Forense 

A selecção adequada e o acondicionamento correcto de amostras para a 

análise são requisitos indispensáveis para a investigação toxicológica. Assim as 

amostras devem ser escolhidas tendo em conta as condições de cada caso e de 

acordo com os processos de distribuição e metabolização de cada composto. 

 

3.1. Tipo de Amostras em Toxicologia Forense 
As amostras usadas com maior frequência são: 

 Conteúdo gástrico; 

 Urina; 

 Sangue; 

 Fígado; 

 Humor Vítreo; 

 Outros líquidos, tecidos e órgãos. 

 

3.1.1. Conteúdo Gástrico 
O conteúdo gástrico/estomacal é de elevada importância. Este tipo de amostra 

é essencial para os testes de rastreio geral dos compostos tóxicos, visto que a 

sua utilização não apresenta problemas técnicos, sendo bastante fácil a 

separação do composto tóxico. Se o composto tóxico é administrado por via oral e 

não passaram mais de 5-6 horas desde a ingestão, as concentrações serão 

normalmente mais elevadas (facilitam a sua detecção) e, com elevada 

probabilidade de não se ter verificado metabolização. Se o resultado do teste de 

rastreio for negativo, pode ser indicativo que o composto tóxico ou não foi 

administrado por via oral, ou que decorreu muito tempo desde a ingestão até à 

recolha da amostra, sem contudo descartar a possibilidade de intoxicação. No 

essencial, os resultados obtidos não são representativos do grau de intoxicação, 

pois referem-se ao composto tóxico não absorvido [8]. Este tipo de amostra 

apresenta a desvantagem da sua composição ir desde o fluído aquoso até um 

semi–sólido, dependendo da quantidade e do tipo de alimentos presentes [7]. 
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3.1.2. Urina 
A urina é muito utilizada e considerada adequada para ensaios preliminares e 

testes de rastreio de compostos tóxicos. A maior vantagem desta amostra é o 

facto da concentração do composto tóxico neste fluído (99% água e algumas 

substancias endógenas que interferem com os testes cromatográficos ou 

imunoensaios) poder chegar a ser 100 vezes maior que no sangue [7; 8]. 

Uma das desvantagens deste tipo de amostras é que a maioria dos compostos 

tóxicos são praticamente todos eliminados como metabolitos, muitas vezes 

comuns a várias substâncias. Isto leva a que, nestes casos a identificação do 

composto tóxico requer uma análise em outro tipo de fluído ou tecido, de forma a 

confirmar o resultado obtido [7; 8]. 

Apesar da existência de algumas desvantagens, a urina é a amostra de 

eleição para a detecção de drogas de abuso, já que é de fácil obtenção por 

métodos não invasivos, fornece geralmente quantidade suficiente, e os níveis de 

concentração são facilmente detectáveis, mesmo após toma em doses 

terapêuticas [8].  

 

3.1.3. Sangue 
O sangue (amostra usada prioritariamente em toxicologia post-mortem) é uma 

das mais úteis para a identificação de compostos tóxicos e, especialmente, em 

análise quantitativa [8]. Em indivíduos vivos, a dose de um composto administrado, 

está mais correlacionada com a concentração deste, encontrada no sangue ou no 

plasma [7]. Não se deve esquecer, que os compostos tóxicos orgânicos básicos, 

como por exemplo antidepressivos e neurolépticos, atingem concentrações muito 

baixas neste tipo de amostra, sendo normalmente difícil a sua detecção pelos 

métodos de rastreio. Os testes de rastreio feitos neste tipo de amostras, são 

realizados com o intuito de detectar, numa primeira fase, compostos tóxicos 

ácidos e neutros, cujas concentrações, em caso de intoxicação, são elevadas. Há 

que entender a forma como o tóxico se distribui no sangue. Consoante o 

composto tóxico, estes distribuem-se em diferentes quantidades pelos elementos 

celulares e plasma. A maior parte dos compostos tóxicos orgânicos estão 

distribuídos no plasma unidos a proteínas e são poucos os que são transportados 
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nas células. Por esta razão, ao usarmos o sangue total temos assegurado que 

estamos a ter em conta todo o composto tóxico presente na amostra a analisar. 

Contudo, o uso de plasma como amostra apresenta a vantagem de possuir 

menos interferentes, tais como pigmentos, evitando-se desta forma a formação de 

emulsões com os solventes orgânicos, o que acontece normalmente com o 

sangue total. Para a obtenção de sangue total recomenda-se a adição de 

anticoagulantes adequados ao tubo de colheita de sangue [8]. 

Por vezes, as amostras de sangue post-mortem encontram-se putrefactas, 

pelo que geralmente se deve homogeneizar a amostra, antes de retirar uma 

alíquota para análise [8]. 

 

3.1.4. Fígado 
De todos os tecidos que são usados em análise toxicológica, o fígado é talvez 

o que se revela ser de maior importância. As principais razões prendem-se com o 

facto de se encontrar disponível uma grande quantidade, de fácil recolha e da sua 

preparação para análise ser relativamente mais fácil que a preparação de outros 

tecidos. Uma outra vantagem é o facto de se encontrar disponível na literatura 

uma base de dados sobre a concentração de compostos tóxicos em fígado, e que 

é relativamente extensa, quando comparada com a base de dados relativa a 

outros tecidos [7]. 

No fígado ocorre a biotransformação da maioria dos compostos tóxicos e por 

isso a concentração destes é geralmente mais elevada do que no sangue [8]. 

Como exemplo, a concentração de antidepressivos tricíclicos é cerca de 10 a 50 

vezes maior do que no sangue, em parte devido à absorção destes no intestino 

através do sistema hepático. Em algumas ocasiões o fígado pode ser o único 

tecido onde se encontra o composto tóxico em concentração adequada para 

proceder à sua identificação e posterior quantificação [7].  

Actualmente o uso de fígado como amostra em análises toxicológicas tem 

vindo a decrescer, pois as técnicas usadas são cada vez mais sensíveis, o que 

permite trabalhar de preferência com amostras de sangue. Por outro lado, o 

fígado ainda é usado quando se trata de corpos exumados ou no caso de um 
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generalizado adiantado estado de putrefacção (dificuldade em obter amostras de 

sangue representativas) [7].  

 

3.1.5. Humor Vítreo 
O humor vítreod tem vindo a ser usado há algum tempo, e é a amostra eleita 

para a confirmação de ingestão de etanol, sendo também usado na quantificação 

de outros compostos tóxicos [7; 8].  

A maior desvantagem da utilização do humor vítreo como amostra, tem a ver 

com o facto do volume de amostra ser muito pequeno (cerca de 3mL por cada 

olho), e pela dificuldade de interpretação dos resultados para a maior parte dos 

compostos tóxicos. Uma outra desvantagem é que existe relativamente pouca 

informação na literatura sobre as concentrações esperadas após a aplicação de 

doses terapêuticas para a maior parte dos compostos tóxicos [7]. 

A concentração de compostos de elevada solubilidade em lípidos, tal como as 

benzodiazepinas, são relativamente baixas no humor vítreo se comparadas com o 

sangue [7]. 

 

3.1.6. Outros Líquidos, Tecidos e Órgãos [7; 8] 
Para além do fígado, são usados na análise toxicológica outros tecidos, como 

exemplo o encéfalo e os rins. O encéfalo é bastante útil quando a morte se deve à 

inalação de solventes (tolueno, clorofórmio, etc.), uma vez que estas substâncias 

atingem concentrações muito elevadas no tecido cerebral mesmo após a morte. 

Este tipo de amostra também é usado na determinação de concentração do 

álcool, nos casos em que não se tem disponível amostra de sangue que permita a 

análise. O cérebro, devido ao maior atraso em entrar em putrefacção, torna-se 

numa amostra muito útil, quando o corpo é encontrado vários dias depois da sua 

morte.   

Os rins são amostra de eleição quando existe suspeita de intoxicação por 

metais ou por outros compostos tóxicos que se acumulem especificamente neste 

órgão. 
                                            
d Humor vítreo: substância gelatinosa e transparente que enche o fundo do globo ocular por detrás 

do cristalino. 
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A bílis é também uma das amostras usadas para análise toxicológica 

especialmente para a análise de substâncias que são eliminadas por via biliar. 

Este tipo de amostra é bastante útil em casos de sobredosagem por opiáceos. 

 

3.2. Acondicionamento de Amostras em Toxicologia Forense [8] 
Todas as amostras devem ser colocadas adequadamente em recipientes 

apropriados e de uso único, para evitar contaminações. Caso o recipiente seja 

reutilizável, este deve estar bem limpo e seco. 

As amostras líquidas devem ser recolhidas em tubos ou contentores de vidro 

ou de plástico bem tapados. As tampas devem ser de poli-(tetrafluoroetileno) 

(PTFE) e não de plástico para não contaminar a amostra. 

As amostras sólidas, como por exemplo os rins ou o fígado, podem ser 

colocadas em contentores de plástico com uma abertura larga e o tamanho do 

recipiente deve ser do tamanho da amostra. Este último requisito tem como 

finalidade evitar a perda de componentes voláteis e reduzir ao mínimo a oxidação 

dos compostos tóxicos pela presença de oxigénio atmosférico.  

Todos os recipientes devem ser devidamente etiquetados, onde se deve 

indicar de forma inequívoca se existe alguma circunstância especial que leve o 

analista a manipular a amostra com mais cuidado (ex. hepatite, sida, etc.). 

De destacar que as amostras que estão destinadas para a análise toxicológica 

não devem conter conservantes que possam de alguma maneira interferir na 

posterior análise. Porém, se for necessário o uso de conservantes, deve-se optar 

pela azida de sódio (0,1% p/v) ou então o fluoreto de sódio (1% p/v). Quanto ao 

uso de anticoagulantes, recomenda-se o uso de oxalato de potássio. Torna-se 

evidente que quando se suspeita de intoxicação por oxalato, fluoreto ou por azida 

não se devem usar os conservantes nem o anticoagulante atrás enunciados. 

 
3.2.1. Decomposição química e biológica 

Durante o acondicionamento de uma amostra biológica deve-se levar em 

conta que os compostos tóxicos se podem decompor durante o seu 

armazenamento. Este facto pode levar a que o composto tóxico não seja 

detectado aquando da análise, o que se torna muito importante quando não se 
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sabe se existe algum composto tóxico na amostra, ou quando não se sabe qual o 

composto tóxico em questão. 

São muitos os compostos tóxicos que se podem decompor durante o 

armazenamento das amostras de sangue/fígado a 4ºC. Alguns destes compostos 

tóxicos são as benzodiazepinas, cocaína, metadona, morfina ou a procaína. 

Os factores que interferem na decomposição química e nos processos de 

putrefacção são [8]: 

 Luz; 

 Oxidação; 

 Hidrólise; 

 Temperatura; 

 Decomposição biológica; 

 Contaminação. 

 

3.2.1.1 Luz 
Algumas substâncias tóxicas são fotolábeis (sensíveis à luz), o que implica 

que as amostras devam estar protegidas da luz. As amostras de urina e as 

soluções aquosas de compostos tóxicos fotolábeis são muito sensíveis à luz, e 

por isso mesmo recomenda-se cobrir os recipientes com papel de alumínio. 

 

3.2.1.2. Oxidação 
Para os compostos que são facilmente oxidáveis, os recipientes devem estar 

completamente cheios e devidamente fechados, de modo a evitar o contacto com 

oxigénio. 

Um factor importante nos processos oxidativos é a presença de iões metálicos 

que actuam como catalizadores. Os efeitos dos iões podem ser diminuídos 

adicionando uma proteína como, por exemplo, a seroalbumina bovina. Por este 

motivo, alguns compostos lábeis são mais estáveis em plasma do que em 

soluções aquosas. 
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3.2.1.3. Hidrólise 
Muitos compostos tóxicos são ésteres que podem ser facilmente hidrolisáveis 

durante o processo de armazenamento à temperatura ambiente ou mesmo a 

baixas temperaturas. A hidrólise pode ocorrer quando as extracções são 

realizadas a pH alcalino. A hidrólise dos ésteres pode ser reduzida ajustando o pH 

das amostras para valores inferiores a 4. 

 

3.2.1.4. Temperatura   
A conservação das amostras destinadas à análise toxicológica é favorecida 

pelas temperaturas baixas. Assim, recomenda-se que as amostras sejam 

armazenadas a 4ºC, sempre que sejam analisadas num curto espaço de tempo. 

Se a análise for feita mais tarde, as amostras devem ser armazenadas a – 20ºC 

tendo o cuidado de descongelar uma só vez aquando da análise. 

Durante o processo de congelamento/descongelamento pode ocorrer a 

redução de certos metabolitos, o que pode levar a diferenças significativas entre a 

concentração inicial e a concentração obtida do tóxico. 

 

3.2.1.5. Decomposição Biológica 
A putrefacção provocada por microorganismos pode ter efeitos muito 

importantes no processo de conservação de amostras indicadas para a análise 

toxicológica. Alguns compostos tóxicos podem ser destruídos devido à actividade 

microbiana, ou pelo contrário, podem gerar substâncias que podem dificultar a 

interpretação do resultado analítico. 

 

3.2.1.6. Contaminação 
A contaminação de uma amostra deve-se, essencialmente, à putrefacção dos 

tecidos e/ou à contaminação proveniente do recipiente onde se encontra a 

amostra. Tendo as devidas precauções, estas interferências podem ser 

totalmente ou parcialmente evitadas. 
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3.2.1.6.1 Contaminação Devido à Putrefacção  
Um caso típico de contaminação devido à putrefacção é a fenilletilamina, 

amina putrefactiva que aparece nos tecidos, sangue e urina até cinco dias depois 

da morte ou quando as amostras não são bem acondicionadas.  

 

3.2.1.6.2. Contaminação Proveniente do Recipiente 
Normalmente, são plastificantes do tipo ftalatos que provêm dos 

recipientes/tampas de plástico, que contaminam as amostras. Para além deste 

tipo de interferentes, a contaminação pode ainda dever-se a impurezas existentes 

nos solventes utilizados no processo de extracção.  
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Capítulo 4 – Técnicas de Extracção em Toxicologia 
Forense 

O grande número de compostos encontrados em amostras biológicas, suscita 

um elevado interesse ao nível de diferentes áreas científicas, tais como a 

medicina legal, análises clínicas, etc. A realização de pré – tratamento destas 

amostras é muitas vezes requerida, com o intuito de eliminar interferentes, 

aumentar a sensibilidade e a selectividade analítica. Este pré – tratamento 

abrange três etapas: extracção, pré – concentração e purificação. Devido ao facto 

de existirem tantos compostos, é difícil sistematizar um método de extracção 

específico que nos possibilite uma identificação isolada do composto. Assim, só é 

possível adoptar procedimentos sistemáticos quando se pretende 

analisar/detectar um determinado grupo de compostos que possuam 

características físico – químicas semelhantes. Do ponto de vista analítico, os 

compostos tóxicos podem ser divididos em quatro categorias, de acordo com os 

métodos de extracção, que dependem das suas propriedades físico – químicas.  

 
4.1. Categoria dos compostos tóxicos de acordo com as suas 
propriedades físico – químicas 

As categorias de compostos tóxicos são, então, as seguintes [8]: 

 Gasosos; 

 Voláteis; 

 Inorgânicos;  

 Orgânicos. 

 

4.1.1 Extracção de compostos tóxicos gasosos 
Em laboratórios de toxicologia forense o habitual é investigar a presença de 

um determinado gás e mais correntemente, comprovar se um sujeito sofreu os 

efeitos de um gás tóxico. A análise deve ser feita no sangue, que deve conter o 

gás e do qual é extraído para sua posterior identificação e quantificação. Para 

proceder à extracção dos gases do sangue, recorre-se às leis da física, segundo 

as quais a sua solubilidade diminui (podendo-se anular), elevando a temperatura 
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ou mesmo diminuindo a pressão. Pode também recorrer-se à combinação de 

ambos os factores, em especial quando estamos na presença de amostras como 

o sangue, para evitar o aquecimento excessivo o que provocaria a sua 

coagulação e alteração. Existem dispositivos adequados para este tipo de 

extracção, como por exemplo a trompa de mercúrio. Os compostos tóxicos 

gasosos também podem ser extraídos através das técnicas de extracção usadas 

para os compostos tóxicos voláteis [8]. 

 
4.1.2 Extracção de compostos tóxicos voláteis 

Nesta categoria estão incluídos os compostos tóxicos que volatilizam abaixo 

dos 100 °C, pelo que são arrastados por vapor de água quando esta é destilada. 

Para a extracção, pode-se recorrer aos seguintes procedimentos: destilação em 

meio ácido ou básico; microdifusão e técnica de “headspace”. Na destilação em 

meio ácido/básico, utiliza-se um destilador como o que está representado Figura 8 
[8]. 

 
Figura 8 – Esquema de uma Montagem para a Destilação de Compostos tóxicos Voláteis [8]. 

 
4.1.3 Isolamento de compostos tóxicos inorgânicos 

Os compostos tóxicos inorgânicos estão firmemente ligados à albumina, 

lípidos/glúcidos, sendo necessário a destruição da matéria orgânica para se poder 

fazer a análise. Este passo torna-se especialmente importante quando se trata de 

amostras como o sangue ou as vísceras do intoxicado. A libertação do tóxico, 

através da destruição da matéria orgânica consegue-se mediante a 

mineralização. Este processo pode ser dividido em duas vias [4; 8]: 

 30 



Uso do Método LC-DAD-MS na Análise de Benzodiazepinas em Amostras Post-mortem 

 Via seca: calcinação (aquecimento da amostra até se obter cinzas, sendo 

estas posteriormente tratadas com ácido); 

 Via húmida: tratamento da amostra com oxidantes energéticos. Existe 

também uma nova modalidade de digestão por via húmida que consiste 

num sistema fechado a baixa pressão e que utiliza a energia do 

microondas. 

 

4.1.4 Extracção de compostos tóxicos orgânicos 
Neste grupo de compostos tóxicos, estão incluídos todos os compostos 

tóxicos de natureza orgânica e os não voláteis, que podem ser separados através 

da utilização de solventes apropriados [8]. 

A extracção pode ser dividida em três fases: 

 Fase A: Extracção com solvente apolar ou polar; 

 Fase B: Purificação do extracto; 

 Fase C: Fraccionamento do extracto por grupos: ácidos, básicos e neutros. 

 

4.1.4.1. Fase A 
As extracções podem ser feitas por diferentes métodos, tais como líquido – 

líquido, líquido – sólido (fase sólida) ou sólido – líquido [4].  

O processo de extracção líquido – líquido consiste numa partição da amostra 

entre duas fases imiscíveis, orgânica e aquosa. A eficiência da extracção 

depende da afinidade do soluto pelo solvente utilizado na extracção, da razão das 

fases e do número de extracções. 

Esta técnica tem as seguintes vantagens [10]:  

 Simples de utilizar; 

 Uso de um grande número de solventes puros e disponíveis 

comercialmente, os quais oferecem uma ampla faixa de solubilidade e 

selectividade. 

Por outro lado, esta técnica apresenta algumas desvantagens entre as quais 
[10]: 

 Impurezas do solvente são concentradas juntamente com a amostra, 

implicando o uso de solventes ultrapuros; 
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 Pode ocorrer a formação de emulsões, o que resulta em baixos 

rendimentos e maior consumo de tempo; 

 Uso de volumes relativamente grandes de amostras e de solventes; 

 Uso de solventes orgânicos que apresentam alguma periculosidade. 

No caso da extracção de benzodiazepinas de matrizes biológicas usam-se 

diferentes tipos de solventes a um pH ligeiramente alcalino, tais como o 

diclorometano, éter dietílico, tolueno, clorobutano, acetato de etilo, hexano entre 

outros, podendo ainda ser usadas misturas destes solventes [11]. 

A extracção em fase sólida (Figura 9) é uma técnica poderosa que permite a 

extracção e ou pré-concentração de analitos em matrizes complexas. Desde 1970 

que esta técnica tem vindo a ser usada, apresentando-se como alternativa às 

técnicas tradicionais de extracção, tais como a extracção líquido-líquido (LLE)[12]. 

 
Figura 9 – Solid Phase Extraction (SPE)[13]. 

 

A técnica SPE consiste na separação, efectuada de modo selectivo, de um ou 

mais componentes entre duas fases, uma das quais é um sólido adsorvente. A 

segunda fase é tipicamente um líquido, podendo também ser uma emulsão, um 

gás ou mesmo um fluído supercrítico. Os analitos são preferencialmente 

adsorvidos pelo sólido, embora possam também ficar na fase não sólida. Quando 

se atinge o equilíbrio, as duas fases são separadas fisicamente por decantação, 

filtração, centrifugação ou um outro qualquer processo similar. 

Caso o analito seja adsorvido pela fase sólida, este pode ser desadsorvido 

selectivamente através de uma lavagem com um solvente apropriado. Se o 

composto de interesse estiver na fase líquida, este será recuperado quer por 

processos de concentração, evaporação, separação cromatográfica e/ou 

recristalização [13]. 
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Deve-se no entanto referir que o benefício real desta técnica é atingido sempre 

que o empacotamento da fase sólida nos tubos/cartuchos é feita uniformemente 

de modo a que haja uma boa distribuição do fluxo que passa através da superfície 

da substância adsorvente.  

O processo de extracção envolve quatro passos [13]: 

 Pré-tratamento da amostra. Caso a amostra seja sólida, este primeiro 

passo consiste numa dissolução/ homogeneização e posterior extracção do 

analito com solvente apropriado, sendo que o passo seguinte passa por 

preparar o analito de forma que a adsorção deste pela a fase sólida seja 

facilitada. Assim, pode-se ajustar o pH de modo a promover/controlar a 

adsorção e até adicionar-se um padrão interno quando a análise é 

quantitativa; 

 Acondicionamento do cartucho. Neste ponto a coluna é preparada para 

que ocorra uma interacção reprodutível entre o sólido adsorvente a 

amostra. Para isso faz-se passar através da coluna um solvente apropriado 

seguido de uma solução líquida de natureza semelhante à utilizada na 

dissolução da amostra; 

 Carregamento (Loading) /Retenção da amostra. A amostra é colocada no 

cartucho e é nesta fase que o analito e algumas impurezas são retidas a 

superfície do sólido por efeito de uma ou mais interacções químicas 

específicas entre o analito e o sólido adsorvente; 

 Lavagem. A lavagem tem como objectivo a supressão de interferentes que 

tenham ficado retidos aquando da retenção da amostra, mantendo o 

analito retido no cartucho. 

  Eluição. Por sua vez a eluição, tem como propósito a desadsorção 

selectiva dos analitos através do uso de solvente apropriado de forma a 

quebrar as interacções que existam entre o analito e o sólido adsorvente. 

De destacar que durante a eluição o volume e a velocidade de fluxo do 

solvente usados devem ser criteriosamente controlados de modo a que os 

resultados sejam reprodutíveis. 
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Figura 10 – Processo de Extracção em Fase Sólida [14]. 

 
Actualmente existe um grande número de sólidos adsorventes disponíveis. 

Dependendo do solvente[15] de condicionamento e de eluição, os grupos mais 

usados como fase sólida são a base de sílica quimicamente ligada e podem ser 

divididos em três categorias [16]: 

 Fase Reversa. Na extracção em fase reversa, a fase estacionária é apolar. 

Por esta razão, as interacções que se estabelecem entre o analito e o 

sólido adsorvente são do tipo de Forças de Van der Waals. Na Figura 11 

ilustra-se o processo de extracção em fase sólida utilizando como sólido 

um composto apolar e um gradiente de solvente que vai desde o mais 

polar até ao menos polar, segundo o protocolo geral da Sep-Pak® 

Cartridges. 

 
Figura 11 – Protocolo Geral de Eluição para Cromatografia em Fase Reversa numa " Sep-Pak® 

Cartridges [C18, t C18, C8, C2,CN,Diol, Porapak Rdx, NH2]” [16]. 
 

 Fase Normal. Na extracção em fase sólida, a fase estacionária é polar. 

(colunas com grupos ciano, amino, etc.[4]). As interacções existentes entre 

analito/sólido adsorvente são (predominantemente) ligações por ponte de 

Hidrogénio. Na Figura 12 ilustra-se o processo de extracção em fase sólida 

utilizando como sólido um composto polar e um gradiente de solvente 

apolares, segundo o protocolo geral da Sep-Pak® Cartridges. 
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Figura 12 – Protocolo Geral de Eluição para Cromatografia em Fase Normal numa " Sep-Pak® 

Cartridges [sílica, Florisil, Alumina, Diol, NH2]” [16]. 

 
 Troca iónica. O sólido de adsorção usado tem propriedades de permuta 

iónica e as interacções que se estabelecem entre o analito e este sólido 

são do tipo electrostáticas. Na Figura 13 ilustra-se o processo de extracção 

em fase sólida utilizando como sólido um composto com propriedades de 

permuta iónica, e usa-se um gradiente de pH ou de força iónica, segundo o 

protocolo geral da Sep-Pak® Cartridges. 

 
Figura 13 – Protocolo Geral de Eluição para Cromatografia de Troca Iónica numa " Sep-Pak® 

Cartridges [NH2, Accell Plus QMA, Accell Plus CM]” [16]. 

 
No caso especifico das benzodiazepinas encontram-se descritos na literatura 

vários processos de extracção em fase sólida, onde se inclui utilização de sólidos 

de adsorção do tipo C2, C8, C18, fase mista “Bond – Elut – Certify®” ou “Extrelut 

Columns” [11]. As colunas C2 são as que permitem uma melhor combinação entre 

elevadas taxas de recuperação e extractos mais puros a partir da urina, quando 

comparadas com colunas C18, C8, fases fenil e ciclohexil, enquanto que as 

colunas de CN são as que permitem um menor tempo de retenção no cartucho 

devido à sua natureza polar [17]. 

Na extracção sólido – líquido, uma amostra sólida, cortada aos pedaços muito 

pequenos, é submetida à acção prolongada de um solvente, geralmente à 

temperatura de ebulição, por aquecimento a refluxo ou num extractor de Sohxlet 
[4].  
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4.1.4.2. Fase B 
Os extractos obtidos pelos métodos clássicos arrastam muitas impurezas, 

sendo por isso necessária uma purificação. Para proceder a esta purificação 

foram propostas numerosas metodologias, sendo elas, resumidamente, as 

seguintes [4]: 

 Precipitação das albuminas com diferentes reagentes. Este método é 

rápido, porém durante a precipitação existem perdas de substâncias com 

interesse, ao serem arrastadas pelo precipitado; 

 Coagulação das albuminas com etanol ou acetona; 

 Técnicas cromatográficas. 

 

4.1.4.3. Fase C 
Os extractos purificados obtidos na fase B, ou que vem directamente das 

amostra líquidas (soro, urina, etc.), são submetidos a um processo que separe 

distintamente os grupos químicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 – Sistemática Geral para a Extracção de Compostos tóxicos Orgânicos a Partir de 
Sangue Total ou Outros Líquidos [4]. 
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Capítulo 5 – Métodos Não Extractivos [8] 
Nos últimos tempos têm vindo a aparecer vários métodos que têm o intuito de 

reduzir, e se possível, eliminar os processos de extracção. Excepto para o grupo 

de compostos tóxicos voláteis, o número destas técnicas é muito limitado. Alguns 

destas técnicas não extractivas são: 

 Técnicas imunoquímicas;  

 Análise directa por espectrometria de massa. Este procedimento não é 

muito usado, pois com ele aparecem muitas interferências; 

 Cromatografia líquida de alta resolução; 

 Cromatografia gasosa, com a técnica de “headspace” para os compostos 

tóxicos gasosos e/ou voláteis; 

 Espectrofotometria de absorção atómica. 

Na maior parte das ocasiões, usa-se um método de extracção existindo, como 

já foi referenciado acima, métodos específicos para cada tipo de compostos 

tóxicos. 
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Capítulo 6 – Técnicas Instrumentais Em Toxicologia 
Forense 

Os laboratórios de toxicologia forense analisam diferentes amostras, 

recorrendo para isso a uma grande variedade de procedimentos analíticos [9]. 

Hoje em dia, o toxicologista forense tem ao seu dispor uma grande variedade de 

técnicas que vão desde os métodos não instrumentais até aos métodos 

instrumentais mais sofisticados.  

A análise química tem, nos últimos anos, experimentado um grande progresso 

das técnicas, caracterizado pelo emprego de instrumentos mais ou menos 

complexos, capazes de medir propriedades físico – químicas, que permitem uma 

boa identificação e quantificação de compostos químicos [8].  

As principais técnicas usadas em testes de rastreio, confirmação e 

quantificação de compostos que inicialmente foram isolados de tecidos incluem [7]: 

 Ensaios imunoquímicos (testes de rastreio); 

 Cromatografia Gasosa (GC); 

 Cromatografia Líquida de Alta Resolução (LC); 

 Cromatografia em Camada Fina (TLC); 

 Espectrometria de Massa (MS). 

Para além das técnicas acima enunciadas, usa-se também a espectrometria 

de massa acoplada à cromatografia gasosa (GC-MS) e à cromatografia líquida de 

alta resolução (LC-MS). Esta última será explicada mais à frente em detalhe, pois 

é esta a técnica utilizada para a realização deste trabalho. 

 

6.1. Ensaios Imunoquímicos  
Os ensaios imunoquímicos têm um papel importante nos métodos de rotina de 

um laboratório, na análise de drogas em fluidos biológicos ou noutro tipo de 

matrizes. Esta técnica pode ser usada tanto por pequenos como por grandes 

laboratórios, com métodos adequados para analisar uma única amostra até 

sistemas automatizados capazes de analisarem milhares de amostras por dia [7]. 

Todos os ensaios imunoquímicos têm por base procedimentos clássicos em 

que o princípio analítico é a reacção anticorpo – antigénio. Estes ensaios usam 
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um complexo anticorpo – antigénio, onde o antigénio é o tóxico convenientemente 

marcado. 

O ensaio consta num deslocamento competitivo entre o tóxico marcado do 

complexo anticorpo – antigénio e o tóxico livre presente na amostra que se 

pretende analisar. O tóxico que está marcado é utilizado para determinar a 

presença e/ou concentração do tóxico presente na amostra a analisar (Figura 15) 
[4; 8; 18]. 

 

 

 

 
 
 
                                       + 

Anticorpo + Antigénio            Anticorpo – Antigénio 

Tóxico Marcado

Tóxico Livre

Tóxico Marcado 

Anticorpo Tóxico Livre ___ Anticorpo 

Tóxico Marcado

 
 
 
 

Figura 15 – Fundamento dos Ensaios Imunoquímicos [8]. 
 

Os ensaios imunoquímicos mais importantes para a análise de compostos 

tóxicos são: 

 Radioimunoensaio (RIA); 

 Enzimoimunoensaio (EIA);  

 Fluorescência Polarizada (FPIA). 

 

6.1.1. Radioimunoensaio (RIA) 
Esta técnica é normalmente usada na detecção de quantidades muito baixas 

de analitos [19] e tem como base a utilização de um tóxico marcado com um 

isótopo radioactivo, como por exemplo o I125, C14 ou o H3 [4]. O ensaio consiste 

numa mistura de um anticorpo, um tóxico marcado e um outro tóxico não 

marcado. O complexo anticorpo – tóxico é separado por precipitação. O tóxico 

que se encontra marcado e que não está complexado permanece no 

sobrenadante, a partir do qual se determina a sua concentração por medição da 

sua radioactividade [8]. A concentração da radioactividade medida indica a 

concentração de analito presente na amostra [19].  
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Devido às complicações inerentes à manipulação de materiais radioactivos no 

laboratório, a técnica RIA é usada com menos frequência que outro tipo de 

técnica, como por exemplo o enzimoimunoensaio [19] .  

A principal vantagem desta técnica é a sua elevada sensibilidade e o facto de 

poder ser aplicada a amostras muito variadas [8].  

 
Figura 16 – Radioimunoensaio com um Isotópico Radioactivo [19]. 

 
6.1.2. Enzimoimunoensaio (EIA) 

Esta técnica utiliza compostos tóxicos marcados com lisozimae, enzima capaz 

de destruir as paredes celulares bacterianas. O tóxico que se encontra livre na 

amostra, move-se com o tóxico marcado, com o qual se produz um incremento da 

actividade enzimática que se expressa por mudanças na densidade óptica das 

soluções. Quando não existe tóxico na amostra, a densidade óptica da solução de 

reacção não se altera, indicando assim pouca ou nenhuma actividade enzimática 
[8].  

6.1.3. Fluorescência Polarizada (FPIA) 
A técnica FPIA é usada para proporcionar uma medição exacta e sensível de 

pequenos analitos (ex. medicamentos, drogas de abuso). O antigénio de uma 

amostra e o reactivo marcado (antigénio – fluoresceína) competem pelos pontos 

de união no anticorpo [19]. 

                                            
e Lisozima: enzima descoberta pelo médico escocês Alexander Fleming. É um polipéptido linear extraído da 
gema de ovo de galinha, constituído por 129 aminoácidos. Apresenta actividade enzimática, traduzida na 
capacidade de catalisar a hidrólise das ligações ß(1-4) entre o ácido N-acetilmurâmico e a N-
acetilglucosamina nas membranas externas de diversas espécies bacterianas, nomeadamente organismos 
gram-positivos. De modo geral, é obtida na forma de cloridrato. É encontrada nas lágrimas e no muco dos 
seres humanos, é também produzida pelas bactérias e por outros organismos. Ela digere certos carboidratos 
de alto peso molecular; assim as bactérias que contém esses carboidratos na estrutura de sua parede celular 
desintegram-se ou partem-se sob a acção da lisozima. A lisozima destrói o esqueleto glicano do 
peptidioglicano ou seja destrói a camada protectora de muitas bactérias. Retirado de 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisozima  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisozima
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Figura 17 – Imunoensaio por FPIA [19]. 

 

Esta técnica emprega três conceitos chave para medir analitos específicos [19]:  

 Fluorescência: a fluoresceína é um marcador fluorescente. Absorve a 

energia da luz a 490nm e liberta esta energia a mais de 520nm como luz 

fluorescente (Figura 18); 

 
Figura 18 – Detecção de Fluorescência em Complexos de Conjugado de Fluoresceína (AgF) [19]. 

 
 Rotação das moléculas na solução: as moléculas maiores rodam mais 

lentamente em solução que as moléculas mais pequenas. Este princípio 

pode ser utilizado para distinguir entre a molécula mais pequena antigénio 

– fluoresceína (AgF), que roda mais rapidamente, e os complexos Ab – 

AgF maior, que rodam mais lentamente na solução; 

 Luz polarizada: a tecnologia de polarização por fluorescência distingue a 

marca antigénio – fluoresceína (AgF) do antigénio – fluoresceína ligado ao 

anticorpo (Ab – AgF) pelas suas diferentes propriedades de polarização por 

fluorescência quando são expostos à luz polarizada (Figura 19). 

 
Figura 19 – Medição de Complexos usando Fluoresceína, Rotação e Luz Polarizada em FPIA [19]. 
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6.2. Cromatografia Gasosa (GC) com Diversos Tipos de 
Detectores 

Com o desenvolvimento de procedimentos cromatográficos no século vinte, a 

toxicologia analítica cresceu dentro da ciência moderna. O uso de procedimentos 

cromatográficos com vários sistemas de detecção, particularmente com 

detectores espectrofotométricos, tornou-se um marco na detecção de venenos 
[20].  

A cromatografia é definida pela International Union of Pure and Applied 

Chemistry (IUPAC) como um “Método de separação física onde os componentes 

são separados e distribuídos entre duas fases: uma delas é a fase estacionária 

enquanto que a outra (fase móvel) se move numa direcção bem definida. A fase 

móvel define-se como um fluído que percola através, ou ao longo, da fase 

estacionária com uma direcção bem definida. Pode ser um líquido, um gás ou um 

fluido supercrítico enquanto que, por sua vez, a fase estacionária pode ser um 

sólido, gel ou um líquido. Caso seja um líquido, deve estar distribuído num sólido, 

o qual pode, ou não, contribuir para o processo de separação”. Através desta 

técnica é possível obter informação, quer qualitativa quer quantitativa, sobre uma 

dada mistura, após a separação dos seus vários componentes [21; 22]. 

A cromatografia gasosa (GC) é um método de separação de componentes de 

uma mistura de compostos voláteis. Na maioria das aplicações, a separação 

serve para identificar e posteriormente determinar quantitativamente um ou mais 

dos componentes da mistura [23]. 

A cromatografia gasosa pode ser aplicada a uma vasta gama de compostos 

com interesse para os toxicologistas, farmacêuticos, químicos industriais, 

ambientalistas e clínicos. Se o composto for suficientemente volátil de modo a 

passar para o estado gasoso abaixo dos 400ºC e não se decompor a esta 

temperatura, então este composto pode ser provavelmente analisado por GC [7]. 
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Tabela 1 – Cromatografia Gasosa Como Método de Separação e Análise [22]. 
Princípios:  

Separação por distribuição múltipla dos componentes da amostra entre duas fases, 

sendo uma delas móvel (gás) e a outra estacionária (líquida ou sólida); 

Detecção dos compostos separados no eluato à saída da coluna por geração de uma 

concentração – fluxo mássico – dependentes de sinais eléctricos usando detectores 

específicos ou não específicos; 

Análise qualitativa: 

Determinação de componentes conhecidos e/ou desconhecidos por comparação dos 

tempos de retenção e intensidade dos dados obtidos do cromatograma, após separação 

com uma resolução suficiente, a qual é conseguida através de optimização da eficiência 

e selectividade da separação e também pelo uso de detectores específicos; 

Análise quantitativa: 

Determinação de componentes conhecidos ou cromatograficamente caracterizados 

usando preferencialmente detectores não específicos, com elevada/adequada precisão e 

exactidão. Para a identificação e determinação de componentes da amostra que estão 

presentes em concentrações muito pequenas, com baixos limites de detecção, usar de 

preferência detectores específicos; 

Preparação em GC: 

Separação e consequente isolamento de pequenas ou grandes quantidades de 

compostos puros separados. Compostos puros ou enriquecidos podem ser usados para 

a calibração em análise quantitativa por GC, para identificação por métodos 

espectroscópicos ou em síntese inorgânica;  

Acoplamento “on-line” de GC a métodos espectroscópicos como MS e FTIR: 

Medição contínua da massa total ou do espectro de infravermelho durante o processo de 

separação, por introdução directa do eluato na fonte de ionização do espectrómetro de 

massa ou no tubo de luz do instrumento de FTIR. 

 

6.2.1. Princípios de Funcionamento 
A amostra é introduzida no injector, volatilizando-se imediatamente, sendo 

arrastada pelo gás de arraste e transportada através de uma coluna. Os 

componentes da amostra movem-se através da coluna a velocidades diferentes 
[8]. A coluna contém uma fase estacionária, que pode ser tanto líquida como 

sólida, por onde passa um fluxo contínuo (fase móvel) que normalmente é um gás 
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inerte ou, mais recentemente, um fluido supercrítico. Esta coluna encontra-se num 

forno a uma temperatura regulável. Quando a mistura de compostos é introduzida 

no injector, cada um dos componentes estabelece um equilíbrio entre a fase 

móvel e a fase estacionária, sendo arrastados pela fase móvel até ao detector 

(Figura 20).  

 
Figura 20 – Processo de Separação Em GC [24]. 

 
Os compostos que tiverem grande afinidade com a fase estacionária, passam 

mais tempo na coluna e consequentemente, chegam mais tarde ao detector. O 

detector produz um sinal que é proporcional à quantidade do composto que passa 

pela coluna. Este sinal é processado e chega a um integrador ou a um outro tipo 

de registador [22]. Cada componente da amostra chega ao detector a um tempo 

específico e característico, naquelas condições de trabalho [8]. 

 
Figura 21 – Esquema de um Sistema de GC [7]. 

 
Existem duas partes importantes no sistema de GC (Figura 21) que são a 

coluna, onde ocorre a separação dos compostos e o detector [22]. 
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6.2.2. Colunas Em GC 
As colunas em GC, ao contrário das outras colunas cromatográficas, são 

tipicamente muito longas. Na prática, existem dois tipos de colunas 

completamente diferentes: colunas de enchimento e colunas capilares. 

 

6.2.2.1. Colunas de Enchimento 
Estas colunas são normalmente de aço inox ou de vidro, com um diâmetro 

interno de 1 – 5 milímetros para determinações analíticas e desde 50 milímetros 

para separações preparativas [22]. Neste tipo de colunas, a fase estacionária está 

ligada directamente à coluna, se for um sólido à temperatura de funcionamento, 

ou está revestida à superfície por um suporte sólido, se for um líquido à 

temperatura de funcionamento. Assim, o princípio de funcionamento do GC pode 

ser distinguido como cromatografia gás – sólido (existe sobretudo um processo de 

adsorção pela fase estacionária) ou como cromatografia gás – liquido (GLC: 

ocorre preferencialmente um processo de partição entre os analitos e as fases 

móvel e estacionária), baseada nas características físicas da fase estacionária [7]. 

 
Figura 22 – Secção Transversal de uma Coluna de Enchimento [25]. 

 
6.2.2.2. Colunas Capilares 
As colunas capilares introduzidas no início dos anos 80 vieram substituir as 

colunas de enchimento na maioria das aplicações. As colunas originais, feitas de 

vidro, eram muito frágeis e foram substituídas por colunas capilares de sílica 

fundida. Esta sílica é de quartzo sintético de elevada pureza, com uma camada 

protectora de poliamida aplicada à superfície exterior. Desde que estas colunas 

mantenham a sua flexibilidade (apenas enquanto a camada se mantem em bom 

estado), estas operam a uma temperatura que deve ser mantida abaixo dos 

360ºC para colunas standard (400ºC para camadas de poliemida de elevada 

temperatura). 
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As primeiras colunas capilares tinham um diâmetro interno de 0,2, 0,25 ou 

0,32 milímetros e um comprimento entre 10 e 50 metros. 

As colunas capilares permitem obter uma melhor resolução, sensibilidade, 

durabilidade, menos “bleed” (libertação de compostos resultantes da degradação 

da fase estacionária) com o aumento da temperatura, fácil manutenção/reparação 

e separações com bom rendimento/reprodutibilidade, tipicamente após muitas 

centenas, ou milhares, de injecções. Isto reduz o número de colunas necessárias 

para obter uma separação completamente satisfatória de misturas complexas [7]. 

 
Figura 23 – Secção Transversal de uma Coluna Capilar [25]. 

 
6.2.3. Detectores Em GC 

Após os componentes da mistura serem separados na coluna cromatográfica, 

estes têm que ser detectados à saída da coluna.  

A escolha do detector, para qualquer aplicação, depende de factores tais 

como o custo, facilidade de operação, necessidade de consumo, sensibilidade, 

selectividade e gama linear de trabalho. 

Alguns detectores respondem a quase todo o tipo de solutos, enquanto que 

outros, os detectores selectivos, apenas respondem a solutos com grupos 

funcionais específicos, átomos ou configurações, também elas especificas [7].  

Os detectores em GC utilizam diversos de tipos de tecnologia para identificar 

os solutos que saem da coluna. Estes métodos incluem a condutividade térmica, 

ionização de chama, emissão atómica, captura electrónica, fotoionização, entre 

outros. 

 

6.2.3.1. Propriedades Gerais e Parâmetros de um Detector de 
GC  

Existem algumas propriedades e parâmetros do detector que devem ser 

levadas em conta aquando do desenvolvimento de uma nova técnica. Assim, um 
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bom detector deve ter um tempo de resposta curto e independente da velocidade 

de fluxo. Por outro lado, o tempo que leva a gerar o sinal máximo não deve ser 

muito longo relativamente às mudanças na concentração do soluto ou fluxo de 

massa [22; 26]. Assim, o tempo de resposta de um detector é muito importante, pois 

a substancia eluída passa no detector durante um intervalo de tempo de cerca de 

um segundo [27]. 

Para além do tempo de resposta do detector, a sensibilidade é um parâmetro 

a considerar podendo ser caracterizada de duas maneiras, isto é, por dois 

parâmetros específicos: o factor de resposta (mede a afinidade que um detector 

tem para um dado componente i) e o mínimo de quantidade detectável do 

componente i, ou o mínimo de concentração detectável (capacidade de detecção) 
[22]. 

Um bom detector deve ainda ter uma resposta linear boa, apresentar uma boa 

estabilidade durante intervalos de tempo elevados e deve conseguir responder a 

uma vasta gama de compostos. No entanto não existe um detector que tenha 

todos estes requisitos [27] . 

 

6.2.3.2. Detector de Ionização de Chama (FID)  
O detector de ionização de chama é de todos o mais usado uma vez que 

responde à maioria de classes de compostos [7]. Este detector consiste numa 

chama de hidrogénio/ar e uma placa colectora. O efluente que sai da coluna de 

GC passa através da chama, onde existe a quebra das moléculas orgânicas e a 

produção de iões. Os iões são colectados num eléctrodo inclinado e é produzido 

um sinal eléctrico (Figura 24) [28]. A sensibilidade deste detector é moderada (0,1 

a 10 ng), com linearidade que vai até ás seis ordens de grandeza. A resposta do 

FID, que depende do número de átomos de carbono na molécula, pode sofrer 

uma diminuição se oxigénio ou azoto estiverem também presentes na molécula. 

Este detector responde a todos os compostos orgânicos que contenham ligações 

carbono – hidrogénio com a excepção do ácido fórmico. As vantagens deste 

detector são o seu baixo custo, fácil limpeza e o facto de ser virtualmente livre de 

manutenção, quando se trabalha com colunas capilares. No entanto, com as 

colunas de enchimento, existe uma tendência para a parte de cima da fase 
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estacionária da coluna sofrer “bleed”, o que leva a que seja periodicamente 

removida [7]. Este detector não sofre, praticamente, a influência da temperatura 

bastando que esta não difira mais do que 50ºC da temperatura da coluna [27]. 

 
Figura 24 – Esquema de um Detector FID [28]. 

 
6.2.3.3. Detector de Condutividade Térmica (TCD)  
Os detectores de condutividade térmica (TCD) já eram usados mesmo antes 

do início da cromatografia gasosa [29]. Este detector, para o qual ainda existem 

diversas aplicações (são os terceiros detectores mais usados, apenas superados 

pelos detectores de ionização de chama e os de massa [29]), é baseado nas 

mudanças da condutividade térmica do gás de arraste devido à presença de 

moléculas da amostra. O elemento que é sensível no TCD é um elemento 

eléctrico aquecido cuja temperatura, a uma diferença de potencial constante, 

depende da condutividade térmica do gás circundante. Este elemento pode ser 

um fio ou um termístor semicondutor. A resistência do fio ou do termístor é uma 

medida da sua temperatura, que depende em parte da taxa com que as 

moléculas do gás circundante conduzem a energia do elemento detector para as 

paredes de um bloco de metal onde este está alojado (Figura 25) [30]. A resposta 

deste detector é proporcional à concentração do composto orgânico eluído, à sua 

condutividade térmica e à corrente do filamento, sendo inversamente proporcional 

ao caudal do gás [27].   

As vantagens que estes tipos de detectores apresentam são a sua 

simplicidade, larga gama linear (~105), e também o facto de responderem 

normalmente a compostos orgânicos e inorgânicos e terem um carácter não 

destrutivo. Por outro lado, apresentam a desvantagem de serem pouco sensíveis 
[30]. 
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Figura 25 – Detector de Condutividade Térmica [26]. 

 
6.2.3.4. Detector Termiónico (TID)   
O detector termiónico é selectivo para compostos orgânicos que tenham na 

sua constituição fósforo e azoto. A resposta dada para compostos que contenham 

átomos de fósforo é aproximadamente 10 vezes superior à resposta dada a 

compostos que contenham átomos de azoto e 104 a 106 maior para átomos de 

carbono. A estrutura de um detector termiónico é semelhante à estrutura de um 

detector de chama ( Figura 26). 

 
Figura 26 – Detector Termiónico (TID) [31]. 

 
Este detector é particularmente útil na análise de drogas, uma vez que a 

maioria contém azoto, enquanto que o solvente e a maioria das amostras 

biológicas não o contêm [7]. 

6.2.3.5. Detector de Captura Electrónica (ECD)   
O detector de captura electrónica consiste numa pequena câmara com um par 

de eléctrodos e uma fonte radioactiva, normalmente 63Ni, colocado perto de um 

cátodo onde ocorre a ionização do gás de arraste. Primeiramente, o potencial 

aplicado aos eléctrodos produz uma corrente de fundo estável. Depois, os solutos 

de captura electrónica que chegam à câmara removem alguns electrões, 

provocando uma redução da corrente no detector. A resposta do detector deve-se 

então a uma perda de sinal e não a um acréscimo de sinal, como acontece na 

maior parte dos detectores. Este detector é selectivo com uma elevada 
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sensibilidade para compostos que tenham uma elevada afinidade para electrões. 

Isto faz com que o ECD seja muito útil na análise de compostos como as 

benzodiazepinas e os pesticidas/herbicidas halogenados [7]. 

 
Figura 27 – Detector de Captura Electrónica [28]. 

 
6.2.3.6. Detector de Espectrometria de Massa (MSD)   
A espectrometria de massa usa a diferença entre a razão massa/carga (m/Z) 

dos compostos ionizados para os separar uns dos outros [28]. O detector de 

massa é mantido a baixo vácuo e, normalmente, o que sai da coluna de GC é 

bombardeado com electrões (impacto electrónico). Os compostos absorvem 

energia causando a sua ionização e posterior fragmentação, que é característica 

de cada composto. Os iões resultantes são focados e acelerados até um filtro de 

massa onde são separados de acordo com a sua razão m/Z, atingindo 

posteriormente o detector (registo da informação)[7]. 

 
Figura 28 – Esquema de um Sistema GC/MS [7]. 

 

6.3. Cromatografia Liquida de Alta Resolução (LC) 
A origem da cromatografia líquida remonta aos princípios do século XX com o 

trabalho do botânico russo Mikhail S. Tswett. Os seus trabalhos consistiram na 

 50 



Uso do Método LC-DAD-MS na Análise de Benzodiazepinas em Amostras Post-mortem 

separação de pigmentos das folhas, os quais eram extraídos das plantas usando 

um solvente [13]. 

Durante os anos 90, a técnica LC sofreu um crescimento exponencial, o que 

fez do LC o método analítico mais popular, de acordo com a quantidade de 

instrumentos vendidos e pela importância científica demonstrada. A actual 

popularidade da técnica resulta da capacidade de separar uma vasta gama de 

componentes de amostras, do excepcional poder de resolução, rapidez e níveis 

de detecção na ordem nanomolar. Actualmente, é também usada na pesquisa e 

no desenvolvimento farmacêutico para as seguintes acções [7]: 

 Purificar produtos naturais ou sintéticos; 

 Caracterizar os metabolitos; 

 Analisar ingredientes activos, impurezas e produtos de degradação; 

 Efectuar estudos farmacodinâmicos e farmacocinéticos. 

 

 A cromatografia líquida é então uma técnica de separação fundamental nos 

dias de hoje. Ao contrário da cromatografia gasosa, que não é indicada para 

compostos que não sejam voláteis e termicamente estáveis, a cromatografia 

líquida consegue separar uma grande variedade de compostos orgânicos desde 

metabolitos de pequenas moléculas de drogas até peptídeos e proteínas [32]. Na 

Tabela 2 são referidos vários tipos de cromatografia líquida consoante o tipo de 

fase estacionária e de fase móvel. 
Tabela 2 – Diferentes Técnicas Cromatográficas [33]. 

Fase estacionária Fase móvel Técnica 
(substâncias separadas) 

Sólido Líquido 

 Cromatografia por adsorção 
(alifáticos e aromáticos). 

 Cromatografia por fase reversa 
(moléculas orgânicas polares). 

 Cromatografia por permeação em 
gel (macro moléculas). 

 Cromatografia por troca iónica 
(moléculas carregadas, 
aminoácidos). 

Líquido Líquido  Cromatografia por partição. 

Líquido Gás  Cromatografia gás – líquido 
(moléculas orgânicas voláteis). 

 
A cromatografia permite não apenas separar os compostos de uma mistura 

como também a sua identificação e quantificação. A análise qualitativa baseia-se 

nos parâmetros cromatográficos (tempos de retenção), enquanto que a análise 
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quantitativa é baseada nas alturas e áreas dos picos que estão relacionados com 

a concentração dos compostos. 

 

6.3.1. Tipos de Cromatografia Líquida de Alta Resolução (LC) 
A cromatografia líquida de alta resolução (LC) é uma técnica relativamente 

recente, quando comparada com a cromatografia de gás, de papel ou de camada 

fina, existindo diversas variantes [34; 35]: 

 Cromatografia de adsorção: a fase estacionária é um adsorvente (por ex., 

sílica-gel). A separação baseia-se no equilíbrio adsorção -desorção. 

 Cromatografia de fase normal: a fase estacionária é fortemente polar 

(sílica-gel), sendo a fase móvel apolar (por ex. n-hexano ou 

tetrahidrofurano). Os componentes da amostra mais polares são retidos 

durante mais tempo na coluna (maior afinidade para a fase estacionária) do 

que os componentes da amostra menos polares. 

 Cromatografia de fase reversa: a fase estacionária é apolar (hidrofóbica), 

sendo a fase móvel um líquido polar (por ex. Misturas de água/metanol ou 

água/ acetonitrilo). Quanto mais apolar for o componente da mistura maior 

será o tempo de retenção. 

 Cromatografia de exclusão: a fase estacionária é constituída por partículas 

com poros, sendo que a separação dos componentes da mistura depende 

do tamanho das partículas (partículas grandes têm menores tempos de 

retenção; partículas pequenas, por entrarem completamente nos poros da 

fase estacionária, saem a tempos de retenção superiores). 

 Cromatografia por troca iónica: a fase estacionária está carregada com 

cargas opostas aos iões da amostra. Esta técnica é usada exclusivamente 

em compostos iónicos ou ionizáveis. Quanto maior for a carga da amostra 

maior será a interacção com a fase estacionária e, consequentemente, 

maior será o tempo de retenção. A fase móvel é um tampão aquoso onde 

tanto o pH como a força iónica são controlados durante o tempo de eluição. 

 A polaridade do eluente é importante em LC. Deste modo, existem dois tipos 

de eluição: a eluição isocrática, onde a composição do eluente (pode ser uma 

mistura de solventes ou não) se mantem constante ao longo de todo o processo 
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de separação e a eluição por gradiente, onde a composição do eluente (e força) 

varia, ao longo da cromatografia. 
Tabela 3 – Solventes Mais Usados em LC [36]. 

 
A polaridade dos vários tipos de analitos pode ser ordenada da seguinte 

forma: Hidrocarbonetos <éteres <esteres <cetonas <aldéidos <aminas <álcoois 

<ácidos carboxílicos. Tendo em conta que em LC é muito importante a interacção 

entre a fase móvel e analitos, na Tabela 3 estão presentes os diversos tipos de 

solventes mais usados em LC assim como os correspondentes índices de 

polaridade. Na Figura 29 está representado o tipo de cromatografia líquida que 

deve ser escolhido de acordo com as características dos analitos. 

 53



Capítulo 6 – Técnicas Instrumentais Em Toxicologia Forense 

 

 
Figura 29 – Tipo de Cromatografia Líquida Consoante as Características do Analito [36]. 

 
A Tabela 4 mostra que, consoante se use a cromatografia de fase normal ou 

fase reversa, se escolhe a fase estacionária e fase móvel mais adequada. Isto 

reflecte-se numa boa separação de picos, isto é, numa melhor resolução. 
Tabela 4 – Fases Estacionárias e Móveis Comummente Usadas em Cromatografia de Fase 

Normal e Reversa [33; 34]. 

Fase normal (estacionária) Fase móvel 

 β,β’-
oxidropionitrilaCarboW
ax (400, 600,750 etc; 

 Glicóis (etileno, 
dietileno); 

 Ciano-etil-silicone; 

 Hidrocarbonetos saturados 
como hexano e heptano; 

 Solventes aromáticos como o 
tolueno e o xileno; 

 Hidrocarbonetos saturados 
misturados; 

Fase reversa (estacionária) Fase móvel 

 Esqualano; 
 Zipax-HCP; 
 Ciano-etil-silicone; 

 Água e misturas álcool-água; 
 Acetonitrilo e misturas 

acetonitrilo-água; 
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A cromatografia em fase normal baseia-se no uso de uma fase estacionária 

polar que contem por exemplo grupos ciano (Tabela 4) ligados a sílica, 

conjugados com uma fase móvel apolar. Neste caso os analitos menos polares 

eluem primeiro, já que são mais solúveis na fase móvel. O aumento da polaridade 

da fase móvel faz diminuir o tempo de eluição. Em cromatografia de fase reversa 

a fase estacionária é apolar (C4 a C18), sendo a fase móvel polar (Tabela 4). 

Neste caso, os compostos mais polares eluem primeiro e o aumento da 

polaridade da fase móvel leva a que haja uma diminuição do tempo de eluição [36]. 

 
Figura 30 – Fase Normal versus Fase Reversa [36]. 

 

6.3.2. Sistema Cromatográfico 
O sistema cromatográfico (Figura 31) consiste num conjunto de alguns 

componentes importantes [21]:  

 Sistema de bombas; 

 Dispositivo de introdução de amostra; 

 Fase móvel; 

 Fase estacionária; 

 Detector. 

 
Figura 31 – Componentes de um Sistema de LC [13]. 
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6.3.2.1.Sistema de Bombas 
Existe um número de diferentes tipos de bombas que podem fornecer as 

pressões necessárias e velocidades de fluxo requeridas para a cromatografia 

líquida moderna [35]. Os requisitos para as bombas em cromatografia líquida são 

muitos e incluem [30]: 

 Gerar pressão acima dos 6000 psi; 

 Saída sem oscilações; 

 Velocidade de fluxo dos 0,1 a 10 mL/min; 

 Fluxo com reprodutibilidade de 0,5% ou melhor;  

 Resistência à corrosão devido aos solventes usados. 

No início do desenvolvimento do LC existiam dois tipos de bombas em uso: a 

bomba pneumática (as altas pressões eram conseguidas por uma amplificação 

pneumática) e a bomba de seringa (seringa forte com um pistão que era 

comandado por um motor) [35]. Actualmente, a maioria dos sistemas de LC usam 

bombas do tipo “reciprocating” (consistem numa pequena câmara cilíndrica onde, 

pelo movimento ascendente e descendente de um pistão, o líquido é bombeado) 
[30; 35] . 

 
Figura 32 – Esquema de uma bomba “reciprocating”[15]. 

 

6.3.2.2. Sistema de Introdução da Amostra 
Ao contrário do que acontece em GC, onde existem diferentes tipos de 

injectores sendo a selecção destes crucial para o sucesso da análise, em LC só 

um tipo de sistema de injecção é usado quase exclusivamente: o injector loop [21].  

O injector loop (Figura 33) é a maneira mais conveniente de introduzir a 

amostra líquida para dentro de um fluxo líquido contínuo. Este consiste num loop 

de um volume nominal onde a amostra é introduzida usando uma seringa 

convencional. Enquanto o loop está a encher, a fase móvel é bombardeada com o 
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fluxo desejado, através de uma válvula, até à coluna para manter esta em 

equilíbrio com a fase móvel e manter a performance cromatográfica. Quando a 

injecção é requerida, uma alavanca roda e o fluxo é desviado para o loop, sendo 

desta forma arrastada a amostra para a entrada da coluna [21]. 

O sistema de introdução da amostra acima mencionado proporciona uma 

injecção rápida, reprodutível, não dependente do operador, podendo abranger 

uma larga escala de volumes. Os sistemas de LC mais sofisticados têm sistemas 

de injecção de amostra que são automáticos, podendo estes ser controlados por 

computador [7].  

 
Figura 33 – Sistema de Injecção em LC (Loop)[15]. 

 

6.3.2.3. Fase Móvel em LC 
Ao contrário da cromatografia gasosa, onde a fase móvel (gás de arraste) não 

faz parte do mecanismo de separação, em LC é a interacção relativa que existe 

entre o analito e ambas as fases móvel e estacionária que determina as 

características de retenção. Por este motivo, existem vários graus de interacção 

de diferentes analitos com as fases móvel e estacionária o que vai determinar a 

ocorrência, ou não, da separação por um dado sistema cromatográfico específico. 

É requerido ainda que os analitos sejam solúveis na fase móvel utilizada. 

Em LC nem sempre é possível obter uma separação adequada usando uma 

fase móvel que contenha apenas um solvente e, por isto mesmo, são 

normalmente usadas misturas de solventes [21]. 

 

6.3.2.4. Fase Estacionária em LC 
As maiorias das análises em LC são feitas em sistemas de fase – reversa. 

As colunas mais usadas contêm uma fase estacionária de sílica quimicamente 

modificada, onde a alteração química determina a polaridade da coluna. A fase 
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estacionária mais usada é a que tem grupos alquilos C18 ligados à superfície da 

sílica.  

Ao contrário do GC, onde, particularmente a temperaturas elevadas, a fase 

estacionária pode levar a uma subida contínua do background no detector, em LC 

isto normalmente não se verifica, a menos que o pH da fase móvel provoque a 

degradação da fase estacionária. Sob estas circunstâncias, pode ser observado 

um acréscimo no background e uma redução no desempenho da cromatografia 
[21].  

 

6.3.2.5. Detectores em LC 
Na cromatografia líquida existem vários tipos de detectores, tais como 

detectores de fluorescência, electroquímicos, ultravioleta – visível, fotodíodo de 

array (o mais versátil uma vez que permite a aquisição simultânea de informação 

cromatográfica e espectral). A escolha do detector é, portanto, crucial para o 

sucesso do método de LC, sendo que para a maioria dos compostos o 

espectrómetro de massa é o mais sensível e específico [21]. 
Tabela 5 – Detectores em LC [37]. 

Nome Selectividade Limite de Detecção 
g mL-1 Gama linear 

UV – VIS/ 
Diode de Array•• 

-Para a maioria das moléculas 
orgânicas e metais de 
transição que absorvam no UV 
– VIS. 
 
-Capacidade de identificar 
compostos com tempos de 
retenção semelhantes 
(sobreposição de picos no LC) 
através dos espectros de 
absorvância. 

5.10-10 5.104 

Fluorescência•• 

-Detecta radiação fluorescente 
emitida pelos compostos em 
análise. 
 
-Específico para compostos 
orgânicos altamente 
condensados (ex. PAH’s- 
Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons). 

10-10…10-9 ~103 

Índice de Refracção•• -Detector não especifico e de 
baixo custo. 5.10-10 104 

Condutividade Eléctrica 

-Detector específico para 
compostos iónicos/ capacidade 
de se dissociarem em iões (ex. 
aminoácidos), de baixo custo 
(sais orgânicos e inorgânicos, 
entre outros). 

10-8 103 

Detector Selectivo de 
Massa•• 

-Detector mais selectivo para 
LC. 
 

Informação indisponível 105 
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-Uso de interfaces 
especificas (ex. Electrospray)
 
-Elevado Custo 

•• Indicado para técnicas com eluição por gradiente. 

 

6.4. Cromatografia em Camada Fina (TLC)  
A cromatografia em camada fina (TLC) é uma técnica muito usada na 

separação e identificação de drogas. É igualmente aplicável a drogas no seu 

estado puro, aquelas que são extraídas de formulações farmacêuticas, materiais 

ilícitos e a amostras biológicas. Pelo que se sabe, a TLC estabeleceu-se nos anos 

50 com a introdução de procedimentos estandardizados, o que levou a um melhor 

desempenho e reprodutibilidade [7].    

Como o nome sugere, na Cromatografia em Camada Fina, o adsorvente (fase 

estacionária) reveste uma superfície lisa que pode ser um “prato” de vidro ou, 

mais convenientemente, uma folha de alumínio ou plástico (mais fáceis de 

manusear). A camada de adsorvente deve ser fina, isto é, apenas com alguns 

milímetros de espessura [38; 39]. 

 A amostra deve ser dissolvida numa pequena quantidade de solvente, sendo 

este o menos polar possível. Com um tubo capilar retira-se um pouco de amostra 

e aplica-se na placa TLC, 1cm acima de uma das extremidades, tendo o cuidado 

de não tocar com o capilar na placa. A placa de TLC é então colocada num copo, 

contendo uma pequena quantidade da fase móvel. Deve-se ter em conta que o 

ponto de aplicação da amostra deve estar acima do nível da fase móvel [39]. 

 
Figura 34 – Cromatografia em Camada Fina (TLC) [40]. 

 
Os constituintes da amostra podem ser resolvidos por arrastamento com o 

solvente na placa, numa direcção perpendicular. Os arrastamentos dão-se a 

velocidades diferentes consoante a maior ou menor afinidade dos constituintes da 
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amostra com o solvente utilizado. Deste modo, as manchas que aparecem na 

placa de TLC são caracterizadas pela distância percorrida em relação à distância 

percorrida pela fase móvel. A detecção das manchas que aparecem na placa de 

TLC é feita através de fluorescência, absorção em UV ou usando um indicador 

que pode-se incorporar na fase estacionária [39]. 

A principal vantagem de usar uma placa de TLC é a possibilidade de se 

analisarem em simultâneo a amostra e o padrão, ao contrário do que acontece na 

cromatografia em coluna onde as amostras são analisadas individualmente. A 

TLC apresenta uma outra vantagem em relação à cromatografia em coluna: 

enquanto que na TLC os componentes da mistura não se perdem através dos 

vapores que possam rodear a placa, visto que estes estarão sempre algures na 

placa, na cromatografia em coluna, alguns dos componentes da mistura podem-

se perder com o eluente [38]. 
Tabela 6 – Fase Estacionária/ Fase Móvel 

Suporte Fase estacionária Fase móvelf Polaridade 

• Vidro 
• Plástico 
• Metal com ou 

sem CaSO4 

• Sílica-gel 
• Kieselguhr 
• Alumina 
• Celulose e 

derivados 
• Resinas de 

troca iónica 
• Poliamidas 

(plásticos 
semi-
cristalinos) 

• Fase ligada 

• Hexano 
• Tolueno 
• Dietileter 
• Diclorometano 
• Butanol 
• Clorofórmio 
• Acetato de etilo 
• Acetona 
• Metanol 
• Etanol 
• Acetonitrilo 
• Acido acético 
• Água 

 

• 0 
• 2,4 
• 2,8 
• 3,1 
• 3,9 
• 4,1 
• 4,4 
• 5,1 
• 5,1 
• 5,2 
• 5,8 
• 6,2 
• 9,0 

 
 

Sabe-se ainda que quanto maior for a afinidade do eluente com os compostos 

a separar maior é o arrastamento. Como os compostos apresentam polaridades 

diversas, vão interagir de maneira diferente com a fase móvel, logo o 

arrastamento será também ele desigual. 

Para a análise de benzodiazepinas e seus metabolitos por TLC, usa-se um 

sistema de acetato de etilo: metanol: amónia (85:10:5), podendo também ser 

usado um sistema acetona: metanol: amónia (50:50:1) em sílica gel, estes entre 

muitos possíveis Este último sistema é bom para a identificação de quase todos 

                                            
f Um ou vários solventes segundo a polaridade desejada 



Uso do Método LC-DAD-MS na Análise de Benzodiazepinas em Amostras Post-mortem 

os compostos, excepto se a acetona contiver interferentes que confiram, 

totalmente, uma cor castanha ao “prato” quando vaporizado com iodo, tornando 

obscuro as manchas. As benzodiazepinas são detectadas por irradiação UV ou 

por exposição ao iodo ou ao reagente Dragendorff´s [41].   

 

6.5. Espectrometria de Massa (MS) 
Em MS, procede-se à análise de iões em fase gasosa de acordo com a sua 

razão m/Z. Hoje em dia, MS é uma das ferramentas analíticas mais importantes 

que se encontra ao alcance dos analistas. Estes, através da técnica MS, são 

capazes de obter as seguintes informações [21]: 

 Composição elementar de amostras; 

 Estrutura molecular; 

 Composição qualitativa e quantitativa de misturas complexas; 

 Estrutura e composição de superfícies sólidas; 

 Proporções isotópicas de massas isotópicas. 

 

As componentes de um espectrómetro de massa são (Figura 35) [42]: 

 Fonte de ionização, onde os iões são produzidos a partir do composto que 

se pretende analisar; 

 Analisador, onde os iões são separados de acordo com a sua razão m/Z; 

 Detector, onde é produzido um sinal com intensidade relacionada com o 

número de iões que são detectados. 

 
Figura 35 – Componentes Básicos de um Espectrómetro de Massa[42]. 
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A amostra é introduzida na fonte de ionização onde, uma vez dentro desta, as 

moléculas são ionizadas. Os iões formados na fonte serão então conduzidos até 

ao analisador, onde são separados de acordo com a razão m/Z. Estando os iões 

separados é necessário detectar o sinal que é enviado até ao sistema de 

aquisição/tratamento de dados, onde o sinal correspondente aos iões de razão 

m/Z é armazenado em conjunto com a respectiva abundância relativa sob o 

formato de um espectro de massa (Figura 36). 

 
Figura 36 – Processo de Aquisição de um Espectro de Massa [42]. 

 

6.5.1. Introdução da Amostra 
O método de introdução da amostra no MS depende do método de ionização 

utilizado bem como do tipo/complexidade da amostra. Assim, a amostra pode ser 

introduzida directamente na fonte de ionização ou através de uma qualquer 

interface que permita acoplar o GC/LC/Electroforese capilar ao MS. A utilização 

do GC/LC/Electroforese capilar permite a separação dos componentes da 

amostra que entram sequencialmente no MS onde são analisados 

individualmente. 

 

6.5.2. Métodos para Ionização de Amostras 
Os vários métodos de ionização actualmente existentes apresentam 

vantagens e desvantagens. A escolha do método de ionização depende do tipo 

de amostra, análise, bem como do espectrómetro de massa disponível. Hoje em 

dia os analistas têm ao dispor as seguintes técnicas de ionização [21]: 

 Electron Impact (EI) ; 

 Chemical Ionisation (CI); 

 Fast Atom Bombardment (FAB); 
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 Field Desorption / Field Ionisation (FD/FI); 

 Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation (MALDI); 

 Thermospray Ionisation (TSP);  

 Electrospray Ionisation (ESI);  

 Atmospheric Pressure Chemical Ionisation (APCI). 

 

As técnicas de ionização mais utilizadas para amostras que sejam 

relativamente voláteis e termicamente lábeis são o EI e CI, enquanto que para 

amostras que não sejam voláteis e termicamente lábeis (ex. moléculas de elevado 

peso molecular e de polaridades elevadas, como é o caso das biomoléculas) são 

usadas as técnicas MALDI e ESI. 

 

6.5.3. Análise e Separação de Iões 
Os iões formados na fonte de ionização são separados pelo analisador de 

acordo com a sua razão m/Z. A escolha de um analisador depende do método de 

ionização usado bem como das características intrínsecas do próprio analisador 

(Tabela 7). 
Tabela 7 – Analisadores usados em Espectrometria de Massa e suas Características Intrínsecas 

[43]. 

Analisador Quantidade de Medida Limites m/Z Resolução 
(a m/Z=1000) 

Sector Magnético Momento/Carga 104 105 

TOF Tempo de Voo 106 103-104 

FT-ICR Frequência 105 106 

Quadrupolo Filtro de Massa 103-104 103-104 
“Ion Trap” Frequência 104 104 
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Figura 37 – Esquema de Analisadores Utilizados em MS [44]. 

 

6.5.4. Detectores 
Existem diferentes tipos de detectores tais como [43]: 

 Detector de ponto focal; 

 Detector de plano focal; 

 Placa fotográfica; 

 Faraday cup; 

 Multiplicador de electrões; 

 Detector de Daly; 

 Detector de array; 

 Detector de microcanais; 

 Detector de “pós – aceleração”. 

 

A escolha do detector depende do analisador usado, sendo que, por exemplo, 

para o Quadrupolo o mais indicado é o detector de ponto focal (Figura 38) uma 

vez que temos um feixe único de iões que passa através do analisador. Por outro 
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lado, para o analisador de sectores o detector adequado é o de plano focal 

(Figura 39) pois já não temos apenas um único feixe de iões. 

 
Figura 38 – Detector de Ponto Focal [43]. 

 

 
Figura 39 – Detector de Plano Focal [43]. 

 

6.6. Cromatografia Líquida de Alta Resolução Acoplada à 
Espectrometria de Massa (LC - MS) 

A área de aplicação de LC-MS abrange quer as análises qualitativas quer as 

quantitativas de materiais de elevado/baixo peso molecular. Isto inclui a análise 

de polímeros sintéticos, biopolímeros, poluentes ambientais, fármacos (drogas e 

respectivos metabolitos) e compostos naturais (ex. biomoléculas)[21].  

A essência desta técnica reside no facto desta poder ser usada para a análise 

de moléculas que estejam presentes em matrizes de elevada complexidade, 

como por exemplo o sangue e a urina, onde o método LC é o escolhido para a 

separação destas moléculas e onde o espectrómetro de massa é o detector. Este, 

proporciona a selectividade e sensibilidade necessárias para que se obtenha a 

indispensável informação quantitativa e/ou a informação estrutural que não se 

adquire quando se usam outro tipo de detectores [21]. 

 

6.6.1. Interfaces 
A combinação de técnicas tão poderosas como o LC e o MS podia ser vista 

como uma combinação impossível. A Figura 40 representa metaforicamente esta 

incompatibilidade: o pássaro representa o MS, que é uma técnica de detecção de 
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iões em fase gasosa; o peixe representa o LC, que é uma técnica de separação 

em fase líquida. Os líquidos são incompatíveis com as condições em que o 

espectrómetro de massa trabalha e os gases, por sua vez, são incompatíveis com 

as condições em que o LC trabalha. Assim, a criação de interfaces adequadas 

permitiu o acoplamento entre estas duas técnicas tornando possível “um amor “ 

que à partida estaria condenado ao fracasso [42]. 

 
Figura 40 – Representação metafórica, Descrita por Patrick Arpino, onde se retrata o amor entre 

duas espécies totalmente incompatíveis [42]. 
 

Inicialmente o acoplamento LC-MS era feito através de um isolamento físico 

das fracções, tal como elas provinham da coluna do LC, seguida de uma remoção 

da fase móvel, usualmente por evaporação. Posteriormente o(s) analito(s) eram 

transferidos para o espectrómetro de massa através de uma sonda. Este tipo de 

“acoplamento” levantava alguns problemas, entre os quais a perda de algum 

analito durante a recolha do mesmo, bem como a escolha da técnica de ionização 

adequada. Tanto a ionização química como o impacto electrónico dá-nos 

informação sobre o peso molecular e estrutural. No entanto, estas duas técnicas 

só são aplicadas a compostos voláteis e termicamente estáveis, isto é, a analitos 

mais compatíveis com GC do que com LC. Ao longo dos anos, foram 

desenvolvidas novas técnicas de ionização obtendo-se informação de compostos 

pouco voláteis (LC), o que tornou possível o acoplamento LC-MS [21]. 
Tabela 8 – Evolução de Interfaces LC-MS [21]. 

Interface Ano 

Moving – Belt 1977 
Direct – Liquid-Introduction 1980 

Thermospray 1983 
Frit FAB/Continous-Flow 1985/1986 

Atmospheric – Pressure Chemical 
Ionization 1986 

Particle-Beam 1988 
Electrospay 1988 
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Na Tabela 8, faz-se referência às diversas interfaces criadas ao longo das 

últimas décadas, sendo que neste trabalho apenas se foca o Electrospray 

(interface utilizada neste trabalho).  

 

6.6.1.2. “Electrospray” (ESI) 
A chegada do “electrospray” (técnica de ionização à pressão atmosférica) 

como interface, permitiu tirar partido de todo o potencial do LC-MS. Hoje em dia é, 

provavelmente, a interface mais usada visto poder ser aplicada a uma vasta gama 

de analitos polares e termicamente lábeis (ou menos lábeis), peso molecular 

elevado (massa molecular de 100-1,000,000 Da) e possuir uma grande 

compatibilidade com as condições do LC [21].  

 
Figura 41 – Representação Esquemática dos Componentes Principais da Fonte de “Electrospray” 

[43]. 
 

6.6.1.2.1. Mecanismo de Ionização em “Electrospray” [43] 
A ionização dos analitos ocorre essencialmente em 4 passos:  

 Formação de gotas a partir do eluato do LC; 

 Carregamento das gotas (positivamente ou negativamente); 

 Desolvatação das gotas; 

 Formação de iões a partir do analito. 

 

 A formação de iões em “electrospray” pode ser descrita por dois mecanismos 

(Figura 42): 
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 O mecanismo proposto por Dole propõe que a cisão sucessiva das gotas 

leva a formação de uma gota muito pequena que contém apenas o ião, o 

qual por evaporação de solvente passa à fase gasosa; 

 O mecanismo proposto por Iribarne e Thomson defende a emissão dos 

iões directamente da gota para a fase gasosa quando esta atinge um 

determinado raio. 

 
Figura 42 – Processo de Formação de Gotas em “Electrospray” [43]. 

 

6.6.1.2.2. Características de um Espectro Obtido por 
“Electrospray” [21; 43] 

Os iões formados em “electrospray” são do tipo [M+X] + ou [M-X] –, onde X=H 

ou qualquer outro elemento (ex. sódio, potássio…). Quando se analisa uma 

substância que possui vários centros básicos (ex. proteínas), os iões que se 

formam são de carga múltipla, isto é, [M+nX] n+ em que n=1 até 30, reduzindo 

assim o valor da razão m/Z. Estes últimos iões são característicos apenas do 

electrospray e, visto que um dos problemas da análise de biomoléculas era o 

limite de massa do analisador, o “electrospray” tornou-se assim uma das técnicas 

mais usadas na análise de compostos com elevada massa molecular. 
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Figura 43 – Espectro “Electrospray” de uma Proteína 

 
A partir do espectro do “electrospray” é possível determinar a massa molecular 

do composto, bastando para o efeito resolver o seguinte sistema de equações: 

 Para dois picos consecutivos m1 e m2 
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Onde M = massa molecular e n = número de cargas. 

Em “electrospray” os iões formados possuem uma energia interna inferior à 

necessária para promover a sua fragmentação. Aumentando a voltagem do cone 

(diferença de potencial entre os eléctrodos Figura 41), aumenta-se a energia 

interna com que se formam os iões, obtendo-se deste modo uma maior 

fragmentação. 

 

6.6.1.2.3. Vantagens do Uso do “Electrospray” como Interface 
no Acoplamento LC-MS [21] 

As principais vantagens da utilização do “electrospray” como interface são:  

 A ionização ocorre directamente da solução permitindo deste modo o 

estudo de compostos iónicos e termicamente lábeis; 

 O fluxo da fase móvel pode ir de nL min-1 até 1mL min-1 utilizando um 

hardware apropriado, permitindo a utilização de colunas convencionais e 

colunas “Microbore”g; 

                                            
g Colunas com diâmetro interno pequeno. 
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 Ao contrário do que acontece com a maioria das outras técnicas de 

ionização, em “electrospray” ocorre predominantemente a formação de 

iões de carga múltipla, permitindo desta maneira o estudo de moléculas de 

elevado peso molecular; 

 O espectro de “electrospray”, para materiais de elevado peso molecular, 

fornece várias determinações independentes do peso molecular a partir de 

apenas um espectro, aumentando assim a precisão com que se obtém o 

peso molecular do composto. 

 

6.6.1.2.4. Desvantagens do Uso do “Electrospray” como 
Interface no Acoplamento LC-MS [21] 

As principais desvantagens da utilização do “electrospray” como interface são:  

 O “electrospray” não pode ser aplicado a compostos não polares ou de 

baixa polaridade; 

 O espectro de massa de um analito, em termos de razão m/z dos iões 

observados e das suas intensidades relativas, depende de todo um 

conjunto de factores. Isto leva a que os espectros obtidos, em diferentes 

condições experimentais possam diferir no seu aspecto. Em consequência, 

poderão haver implicações, ou não, na investigação analítica, embora 

continue a ser possível inferir sobre a massa molecular do analito uma vez 

que esta informação é independente das diferentes condições em que os 

espectros são obtidos. 
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Capítulo 7 – Validação  
7.1. Validação de Métodos 

Um método de ensaio é um processo que envolve manipulações passíveis de 

acumularem erros, podendo eles ser sistemáticos e/ou aleatórios. Estes erros 

podem alterar de forma significativa o valor do resultado final. Torna-se por isso 

necessário que os laboratórios disponham de meios e critérios objectivos para 

demonstrarem, através da validação, que os métodos internos de ensaio que 

realizam levam a resultados credíveis e adequados à qualidade exigida [45]. 

Um laboratório que pratica métodos internos de ensaio deverá instruir um 

processo de validação desses mesmos métodos, sendo este adaptado a cada 

caso. Será então necessário realizar alguns estudos de validação antes de 

colocar o método em rotina [45]. 

A validação de um método é então um dos elementos básicos em sistemas de 

qualidade e que integra os programas de Boas Práticas Laboratoriais. A validação 

do método tem como objectivo assegurar que o método que está a ser utilizado é 

adequado ao que se propõe identificar/quantificar, podendo empregar 

procedimentos diferentes, de acordo com o objectivo da análise [46].  

Os estudos de validação de um método dependem fundamentalmente dos 

parâmetros totais de desempenho do método, obtidos durante o desenvolvimento 

do próprio método, de estudos interlaboratoriais ou seguindo protocolos de 

validação interna, como já foi referido acima [47]. Assim, deve-se ter em atenção 

alguns requisitos mínimos. Estes requisitos dependem do tipo de método e da 

compreensão do estudo e do conhecimento dos seguintes parâmetros [45]:  

 Gama de trabalho/Linearidade; 

 Limites analíticos (detecção e quantificação); 

 Sensibilidade; 

 Precisão; 

 Exactidão. 

 

7.1.1. Gama de Trabalho/Linearidade 
A gama de trabalho de um dado método pode ser descrita como sendo a 

gama de concentrações em que se pode trabalhar, e situa-se entre um limite 



Capítulo 7 – Validação de Métodos/Resultados Analíticos 

 

mínimo e um limite máximo. O limite mínimo é normalmente definido como sendo 

igual ao limite de quantificação, sendo que o limite máximo corresponde ao limite 

de linearidade. A gama de trabalho é, muitas vezes, expressa através da gama 

dinâmica [45; 48]. 

 
Figura 44 – Gama Dinâmica de um Método [49]. 

 
Quando a metodologia usada envolve o traçado de uma curva de calibração 

esta gama toma a designação de gama de linearidade e consiste na gama de 

trabalho em que o sinal do instrumento tem um comportamento linear, 

relativamente à concentração ou à quantidade de um determinado analito. 

Normalmente, usa-se o modelo de calibração linear [45; 48]. Existem duas formas 

de calibração, dependendo da natureza da análise: a que relaciona a resposta do 

aparelho com a massa de um analito, sem levar em conta a interferência da 

matriz, e a calibração com a adição do analito à matriz, que tem como objectivo 

eliminar as interferências provenientes da matriz e de outras etapas do método, 

como por exemplo a extracção. Em técnicas cromatográficas, como é o caso, é 

muitas vezes usada a adição de uma quantidade fixa de um padrão (padrão 

interno), cuja medida permite a comparação relativa com o analito, sem interferir 

com a resposta do mesmo [46]. Neste método, uma igual concentração de padrão 

interno (PI) é adicionado tanto à amostra como às soluções padrão. O padrão 

interno usado deve ser quimicamente similar ao analito, não deve estar presente 

na amostra, deve ter tempo de retenção perto do analito, ser detectável, estável e 

quantificável sob as mesmas condições de análise não devendo interferir com a 

amostra ou co-eluir com os componentes desta. Este método destina-se a 

eliminar o efeito de matriz causado pelo facto das amostras terem composições 

diferentes dos padrões. Assim, o uso deste método tende a reproduzir resultados 

mais exactos e precisos pois elimina este erro sistemático [7; 30; 50] . 
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De referir ainda que, para determinar a gama de linearidade se torna 

necessário verificar o comportamento linear dos pontos experimentais, bem como 

os pressupostos do método de regressão linear utilizado, que neste caso é o 

método dos mínimos quadrados. 

 

7.1.1.1. Pressupostos do Método dos Mínimos Quadrados [51; 52] 
A teoria da regressão linear aplica-se sempre que o modelo é linear nos 

seus parâmetros. Porém, mesmo quando o modelo não é linear nos seus 

parâmetros, pode muitas vezes, depois de se efectuar as transformações 

convenientes, aplicar-se a teoria da regressão linear.  

A resposta Yi contém um componente aleatório Ei (erros), pelo que é uma 

variável aleatória. Também, no caso geral, o componente da regressão 

(determinístico) pode incluir mais do que uma variável independente e, para além 

disso, o erro pode ter características diversas. 

O modelo que neste caso se considera (modelo de regressão linear 

simples), é um modelo em que o componente determinístico é linear e em que se 

supõe que os erros Ei têm distribuição normal com média nula e variância σ2 e 

são estatisticamente independentes. 

 

7.1.2. Limites Analíticos do Método de Ensaio 
7.1.2.1. Limite de Detecção (LOD) 
Durante a validação de um método analítico o limite de detecção é 

normalmente determinado apenas para estabelecer o limite inferior da faixa de 

operação prática do método. O limite de detecção é então definido como o teor 

mínimo medido a partir do qual é possível detectar a presença de um determinado 

analito. Este limite corresponde à mais pequena quantidade de substância a 

analisar que pode ser detectada numa amostra, mas não necessariamente 

quantificável como valor exacto [45; 47]. 
Equação 1 – Equação do Limite de Detecção [45]. 
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Quando o método envolve a utilização de uma calibração linear, a equação 

para o cálculo do limite de detecção passa a ser a seguinte: 
Equação 2 – Equação do Limite de Detecção Quando o Método Envolve uma Calibração [45]. 
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O desvio residual da curva de calibração 
X

YS  é calculado da seguinte forma: 

Equação 3 – Desvio Padrão Residual [45; 53]. 
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7.1.2.2. Limite de Quantificação (LOQ) 
Limite de quantificação (LOQ) do método analítico corresponde à menor 

concentração do analito que pode ser determinada com precisão e exactidão 

aceitáveis, sob determinadas condições experimentais, calculado como a 

concentração do analito para o qual a relação sinal/ruído é de 10:1 [54]. 

Na prática, corresponde ao padrão de calibração de menor concentração.  
Equação 4 – Equação do Limite de Quantificação [45; 55]. 
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Quando o método envolve a utilização de uma calibração linear, a equação 

para o cálculo do limite de detecção passa a ser a seguinte: 
Equação 5 – Equação do Limite de Detecção Quando o Método Envolve uma Calibração [45] 
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7.1.3. Sensibilidade [45] 
A sensibilidade pode ser definida como o coeficiente entre o acréscimo do 

valor lido (∆L) e a variação da concentração (∆C) correspondente a esse 

acréscimo. 
Equação 6 – Equação que Permite Calcular a Sensibilidade [45]. 

C
LSensib

Δ
Δ

=.  

Este parâmetro avalia a capacidade que um determinado método tem para 

distinguir pequenas diferenças de concentração de um analito. Assim, a 

sensibilidade é definida como sendo a derivada de primeira ordem da curva de 

calibração nessa zona de concentração [45]. 

 

7.1.4. Precisão 
A precisão de um dado método analítico é definida como o grau de 

concordância entre os resultados de medidas independentes em torno de um 

valor central, efectuadas várias vezes numa amostra homogénea, sob condições 

pré-estabecidas [54]. A precisão pretende então avaliar a dispersão de resultados 

entre ensaios, podendo ser expressa como o desvio padrão relativo ou coeficiente 

de variação (CV%), não se admitindo valores superiores a 15% [45; 55]. 
Equação 7 – Equação que Permite Calcular a Precisão [55]. 

médiaãoconcentraçCMD

padrãodesvioDPonde
CMD
DPDPR

=

=×= ,100
 

 

Actualmente, o termo precisão já não se encontra na terminologia usada em 

metrologia, tendo sido substituído pelos seguintes termos (ISO 3534): 

repetibilidade e reprodutibilidade. O primeiro termo refere-se à precisão obtida nas 

mesmas condições (mesmo laboratório, mesmo operador e equipamento, durante 

um curto intervalo de tempo), sendo que o segundo termo diz respeito à precisão 

obtida fazendo variar as condições (diferentes laboratórios, equipamentos, e/ou 

intervalos de tempo) [53]. 

 

determinada 
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7.1.5. Exactidão 
A exactidão de um dado método analítico é o grau de concordância entre o 

valor médio obtido de uma série de resultados e o valor de referência aceite [55]. 

 

7.2. Validação de Resultados Analíticos 
No que se refere a validação de resultados, sabe-se que a primeira razão para 

a existência de um dado laboratório químico é a necessidade de obter resultados 

de análises químicas. Esta missão só é alcançada se os resultados obtidos 

tiverem a qualidade adequada ao uso que lhes vai ser atribuído. Assim, como 

princípio básico da validação de resultados é seguido o seguinte princípio:”Um 

resultado para ser dado como válido tem de satisfazer os requisitos de qualidade 

que lhe sejam exigidos”. Para avaliar então a qualidade do resultado analítico, são 

usados três conceitos: a exactidão, a precisão e a incerteza [50]. Os dois primeiros 

conceitos já foram definidos no ponto anterior, pelo que no ponto seguinte apenas 

se irá falar no último conceito. 

 

7.2.1. Incerteza 
Apesar da noção de incerteza de um dado resultado já ser antiga na área da 

Metrologia, na área da Química esta noção ainda é recente. Por vezes, a 

incerteza é confundida com o erro de um dado resultado, o que não é correcto 

uma vez que a incerteza expressa a possibilidade de erro do resultado, enquanto 

que por outro lado o erro é a medida da exactidão do resultado. Assim, incerteza 

pode ser definida como um “parâmetro associado ao resultado de uma medição 

que caracteriza a dispersão de valores que se pode razoavelmente atribuir à 

grandeza medida” (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) [50] . 

O parâmetro pode ser um desvio padrão, ou a metade de um intervalo 

correspondente a um nível de confiança estabelecido [47]. Quando a incerteza é 

correctamente estimada, esta pode ser considerada como uma medida da 

qualidade do resultado (quanto menor a incerteza maior a qualidade). Por outro 

lado, o erro pode ser definido como a “diferença entre o valor obtido e o valor 

convencionalmente aceite como verdadeiro” (Guide to the Expression of 

Uncertainty in Measurement) [50]. 
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Capítulo 8 – Benzodiazepinas 
A história das benzodiazepinas começa em meados dos anos cinquenta, 

sendo patenteada em Julho de 1959, onde o seu aparecimento é estimulado pela 

necessidade de descobrir um novo fármaco, seguro, capaz de ser usado como 

tranquilizante [56; 57]. As benzodiazepinas pertencem a uma extensa classe de 

compostos sendo que cerca de 35 são controladas pela convenção das Nações 

Unidas (1971), embora existam muitas mais disponíveis [17]. Este tipo de 

compostos é usado como tranquilizante, hipnótico, anestésico, anticonvulsivo, 

como relaxante muscular, no tratamento do alcoolismo e na apoplexia [17; 58]. 

Muitas vezes são usadas abusivamente como drogas ilícitas e, quando 

consumidas em doses excessivas, podem causar alterações profundas ao nível 

do comportamento. A população idosa não se encontra imune à utilização de 

benzodiazepinas e, consequentemente, está sujeita aos efeitos que daí advém, 

podendo, em doses excessivas levar à morte súbita [11];[17] . 

Segundo o relatório do International Narcotics Control Board, Portugal 

apresenta um dos maiores níveis de utilização de benzodiazepinas no panorama 

europeu. Neste relatório, vem aconselhado que Portugal analise a prática actual 

no que concerne à prescrição e utilização de benzodiazepinas. Entre 1999 e 

2003, verificou-se em Portugal Continental uma diminuição da utilização de 

benzodiazepinas em 1,2%. Porém, observou-se um crescimento positivo e uma 

maior utilização das benzodiazepinas ansiolíticas em detrimento das 

benzodiazepinas hipnóticas [59].  

Inicialmente, estes fármacos eram vistos como sendo seguros, embora 

existissem estudos que apontavam para causas como dependência física e 

psíquica. Apesar da existência destes estudos, estas substâncias raramente são 

letais, embora quando existe uma associação com outros depressores do sistema 

nervoso central, como por exemplo opiáceos e álcool podem levar à morte. Para 

além da dependência física e psíquica, podem também estar associadas ao 

consumo de drogas ilícitas, como referido acima. Este é um grupo extenso de 

compostos de elevado interesse Forense, sendo por isso necessário o 

desenvolvimento de novas metodologias analíticas para a sua detecção e 

quantificação em sistemas biológicos [11]. 
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8.1. Características Estruturais Das Benzodiazepinas 
A estrutura das benzodiazepinas baseia-se na 5-aril-1,4-benzodiazepina, 

caracterizada pela fusão de um anel benzénico na posição 10 e na posição 11 de 

um anel 1,4 – diazepina (Tabela 9).  
Tabela 9 – Estruturas de 1,4-benzodiazepinas [11] 

N

N
R2

R3

R1

R4

R5

 
Name R1

 R2
 R3

 R4
 R5

 

Bromazepam H =O H 2’-pyridiyl Br 

Camazepam CH3 =O 
O C N(CH3)2

O

 
Phenyl Cl 

Clonazepam H =O H 2-Cl-phenyl NO2 
Clorazepate H =O COOH Phenyl Cl 
Diazepam CH3 =O H Phenyl Cl 

Flunitrazepan CH3 =O H 2-F-phenyl NO2 

Flurazepam N(C2H5)2

 
=O H 2-F-phenyl Cl 

Halazepam CF3CH2 =O H Phenyl Cl 
Lorazepam H =O OH 2-Cl- phenyl Cl 

Lormetazepam CH3 =O OH 2-Cl- phenyl Cl 
Nordazepam 
Nitrazepam 

H 
H 

=O 
=O 

H 
H 

Phenyl 
Phenyl 

Cl 
NO2 

Oxazepam H =O OH Phenyl Cl 

Prazepam 
 

=O H Phenyl Cl 

Quazepam CF3CH2 =S H 2-F- phenyl Cl 
Temazepam CH3 =O OH Phenyl Cl 

Tetrazepam CH3 =O H 
 

Cl 

 
Existem variações na estrutura base das benzodiazepinas através da 

formação de um anel imidazol na posição 1,2 levando a compostos do tipo 

imidazo – ou diazolo-benzodiazepinas. As triazolo-benzodiazepinas possuem um 

anel 1, 2, 4-triazol na posição do anel diazol (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Estrutura das Imidazo e Triazolo-benzodiazepinas [17] 

N

N

N

Cl

C6H5

N
H3C

Alprazolam  

N

N
N

NH3C

Brotiazolam
Cl

S

Br

 

N

N

N

Cl

C6H5

N

Estazolam  

N

N
CH

Cl

NH3C

Midazolam F

 

N

N
N

Cl

NH3C

Triazolam
Cl

 

N

N
N

No2

C

Loprazolam

Cl

HC N NCH3

O

 

N

N
CH

Cl

NH3C

Cl

Clinazolam  

N

N
CH

Cl

NH2C

Adinazolam

N(CH3)2

 
 

Na Tabela 11 ilustra-se uma outra alteração à estrutura base das 

benzodiazepinas. Estas alterações incluem por exemplo a substituição do anel 

benzénico primário por um anel tienil. 
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Tabela 11 – Estruturas de outras Benzodiazepinas [17] 

N C

N

H3C O

Cl O
Clobazan

 

N

N

Clotiazepam
Cl

S

H3CH2C

H3C
O

 

N

N

Br

F

N
C

O

NH2

Imidazenil

 

N

N

F

N
C

O

OC2H5

Flumazenil O
CH3

 

 

As alterações que podem ocorrer na estrutura base das benzodiazepinas, 

enunciadas acima não levam a uma perda de actividade das mesmas [60]. 

 

8.2. Farmacocinética das Benzodiazepinas 
As benzodiazepinas podem ser administradas oralmente, por via intravenosa, 

ou intramuscular, sendo que a velocidade com que estes fármacos são 

absorvidos pelo organismo depende da via pela qual foi administrada. Por 

exemplo, quando administradas por via oral atingem geralmente o pico de 

concentração plasmática em aproximadamente uma hora. Estes fármacos são 

lipossolúveis e, por isso mesmo, atravessam facilmente por difusão as barreiras 

biológicas, sendo que têm lipossolubilidades diferentes. Entre os mais 

lipossolúveis temos como exemplos o midazolam, o quazepam, o flurazepam e o 

diazepam, sendo os menos lipossolúveis o bromazepam e o lormetazepam. 

Numa posição intermédia encontram-se o lorazepam e o oxazepam. O início de 

acção das benzodiazepinas, após a sua administração, é tanto mais rápido 

quanto maior for a lipossolubilidade, pois existe um aumento da difusão dos 

compostos através das barreiras biológicas e, consequentemente, uma 

distribuição mais rápida pelo organismo [18; 57; 60; 61]. 
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As benzodiazepinas podem ser classificadas com base na rapidez de 

eliminação (eliminadas na forma de conjugados glucurónicos através da urina) e 

de acordo com a actividade farmacodinâmica dos metabolitos formados. Assim, 

as benzodiazepinas podem ser distinguidas como sendo de duração de acção 

curta, com tempos de semi-vida (tempo necessário para eliminar metade da 

quantidade de um composto existente no organismo) de 6-12 horas (tais como o 

oxazepam e o alprazolam), de duração de acção intermédia, com tempos de 

semi-vida de 12-24 horas (tais como o bromazepam e lorazepam), e por fim as de 

longa duração de acção, com tempos de semi-vida acima das 24horas (tais como 

o clobazam e o diazepam) [9; 56; 60-63]. 

A maioria das benzodiazepinas são extensamente metabolizadas pela fase I, 

predominantemente por desalquilação, hidroxilação alifática e aromática, redução, 

desaminação (Figura 45) e por reacções da fase II com a formação de compostos 

conjugados (Figura 46). A maioria dos metabolitos formados por reacções da fase 

I são também activos. Devido ao facto deste grupo de compostos ser 

extensamente metabolizado, torna-se importante a detecção simultânea dos 

metabolitos formados e do composto que os originou [17; 56; 64]. 
Tabela 12 – Exemplo de Metabolismo de Benzodiazepinas (fase I) [18]. 

Reacção Percursor Produto 

 Desalquilação 
 Diazepam 
 Temazepam 
 Flurazepam 

 Nordiazepam 
 Oxazepam 
 N-1-desalquilflurazepam 

 Desaminação  Clordiazepóxido  Demoxepam 

 Hidroxilação 
 Alprazolam 
 Diazepam 
 Nordiazepam 

 α-Hidroxialprazolam 
 Temazepam 
 Oxazepam 

 Redução  Clonazepam 
 Demoxepam 

 7-aminoclonazepam 
 Nordiazepam 
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N

HN

Cl

O

N

HN

Cl

O

OH

Nordiazepam

Oxazepam

Hidroxilação

(a)

N

H3CN

Cl

O

Diazepam

N

HN

Cl

O

Nordiazepam

Desalquilação

(b)

 

N

H3CN

O2N

O

F

N

H3CN

H2N

O

F

N

H3CN

H3CCOHN

O

F

Flunitrazepam

Redução

(c)

7-Amino-flunitrazepam

7-Acetamido-flunitrazepam

N-Acetilação

(d)

 

Desmetilclordiazepóxido
Demoxepam

N

N

Cl
O

N

HN

Cl
O

O
NH2

Desaminação

(e)

 
Figura 45 – Fase I da Biotransformação de Benzodiazepinas, por Hidroxilação (a), Desalquilação 

(b), Redução (c), Acetilação (d) e Desaminação (e) [65]. 
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ROH +
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OH

O
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O
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O

OH
R

+ UDP

Glucuronidação

 
Figura 46 – Fase II da Biotransformação das Benzodiazepinas [65]. 

 
É de realçar que as características farmacocinéticas podem não só 

condicionar as aplicações terapêuticas das diferentes benzodiazepinas, bem 

como a escolha do procedimento analítico, pois torna-se necessário ter 

conhecimento sobre os metabolitos que estão presentes nos tecidos/fluidos 

biológicos e saber de que modo os procedimentos de preparação da amostra 

podem afectar a degradação das benzodiazepinas [61; 64]. 

 

8.3. Toxicidade das Benzodiazepinas 
Apesar da utilização de benzodiazepinas ser segura, as intoxicações são 

frequentes mas em geral pouco graves, sendo que a maior parte dos intoxicados 

não necessita de permanecer em regime de internamento mais de 24h. Contudo, 

a existência de metabolitos que têm uma duração de acção mais prolongada leva 

a uma diminuição da capacidade de realizar algumas tarefas, como por exemplo 

conduzir, podendo este efeito durar vários dias [8; 61]. 

O consumo continuado de benzodiazepinas pode provocar tolerância 

(necessidade de doses crescentes para a obtenção do efeito pretendido), 

dependência física (como por exemplo tremuras) e/ou psíquica (como por 

exemplo ansiedade). Esta dependência ocorre de forma lenta e gradual, pelo que 

é necessário que o doente tome doses elevadas de forma a obter os efeitos 

terapêuticos desejados. A tolerância pode levar semanas ou mesmo meses a 

desenvolver-se, contudo vai depender da dose de benzodiazepina administrada, 

da frequência de administração e, mais importante, do tempo de semi-vida do 

fármaco. As benzodiazepinas com curto tempo de semi-vida são propensas a 

produzir mais rapidamente os primeiros sintomas de tolerância. Quando 

administradas isoladamente, as benzodiazepinas, dão origem a um estado de 

sonolência, apatia e ataxia (falta de coordenação nos movimentos do corpo), 

podendo mesmo em casos raros levar a um estado de coma [8; 61; 63]. Quando este 
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grupo de compostos é consumido juntamente com outro tipo de fármacos, a sua 

perigosidade aumenta, podendo mesmo levar à morte [8; 60]. 

Ao existir uma interrupção abrupta da sua administração, o efeito desta 

interrupção só se verifica mais tarde, isto é, após 3 ou 6 dias do seu início, 

originando um aumento dos problemas que deram origem à sua prescrição, sob a 

forma de tremuras, ansiedade, insónias, ilusões, entre outros [8; 60; 61]. 

 

8.4. Mecanismo de Acção das Benzodiazepinas 
As benzodiazepinas são um grupo de compostos que se ligam, com alguma 

facilidade, a receptores específicos do cérebro, causando uma mudança na 

actividade dos transmissores inibitórios (elevação da actividade das sinapses), 

mais propriamente no ácido γ-aminobutírico (GABA). Este transmissor encontra-

se em todo o sistema nervoso central e desempenha importantes funções, sendo 

uma delas o de mediador inibitório. As benzodiazepinas não actuam propriamente 

sobre os receptores do GABA, isto porque os efeitos destes compostos 

desaparecem na ausência do GABA. Os receptores específicos do GABA são do 

tipo A (GABAA) e do tipo B (GABAB), sendo que um dos factores que os distingue 

é o facto do primeiro ser responsável pelas acções inibitórias do GABA e o 

segundo ser responsável pela regulação da libertação de outros 

neurotransmissores. Sabe-se que o receptor das benzodiazepinas se situa na 

mesma estrutura do receptor do GABAA, sendo que, por um mecanismo ainda 

desconhecido, a activação dos receptores das benzodiazepinas aumenta a 

afinidade do GABA para o seu receptor GABAA. Assim, os efeitos induzidos pelas 

benzodiazepinas podem ser indirectos, facilitando a libertação do GABA [57; 61; 63]. 

 

8.5. Técnicas de Extracção para as Benzodiazepinas 
A preparação da amostra é o procedimento chave em análise química. Estima-

se que cerca de 60 a 80% do custo da actividade laboral e operacional num 

laboratório analítico é gasto na preparação de amostras usadas no procedimento 

analítico. A importância da preparação da amostra leva em conta os seguintes 

factores [66]: 
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 Concentração da amostra (muitas vezes o analito encontra-se em limites 

abaixo do limite de detecção); 

 A presença de contaminantes na matriz pode “mascarar” o analito. A 

preparação da amostra deve remover o excesso de contaminantes. 

 

As técnicas cromatográficas, salvo raras excepções, requerem procedimentos 

que possibilitem a separação das benzodiazepinas da matriz biológica. Os 

procedimentos em questão podem ser divididos em três tipos: 

 Extracção líquido – líquido (técnica mencionada no ponto 4.1.4.1); 

 Extracção em fase sólida (técnica mencionada no ponto 4.1.4.1); 

 Introdução directa da amostra no sistema cromatográfico. 

 

8.5.1. Introdução Directa da Amostra no Sistema Cromatográfico 
 Encontra-se na literatura referência ao uso da injecção directa de 

benzodiazepinas no sistema cromatográfico, onde estas são preferencialmente 

absorvidas numa pré-coluna, passando posteriormente para uma coluna analítica 

através de uma “column-switching” ou então seguido de um pré-tratamento de 

diálise “on-line”. O recurso a estas técnicas evita o passo de extracção, porém, 

exige mais instrumentos. A vantagem desta técnica comparativamente com as 

acima mencionadas reside na poupança de tempo por parte do analista. Contudo 

esta técnica é restrita ao uso do LC [17]. 

 

8.6. Análise de Benzodiazepinas 
As benzodiazepinas são uma classe de compostos muito extensa, não só 

porque existem muitas benzodiazepinas com grupos funcionais diferentes, mas 

também porque muitos dos seus metabolitos são farmacologicamente activos, o 

que torna a sua detecção e análise um pouco difícil [18]. 

Numa perspectiva toxicológica, dada a diversidade na sua dimensão, poucos 

laboratórios seriam capazes de testar todos os compostos pertencentes à classe 

das benzodiazepinas através de um método analítico. A necessidade de detectar 

e analisar benzodiazepinas por laboratórios forenses cresceu à medida do uso, e 

abuso, destes compostos. Métodos descritos para a quantificação e detecção de 
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benzodiazepinas em amostras biológicas incluem quer métodos sem uma 

separação prévia, quer como técnicas cromatográficas [17; 67; 68]. 

 

8.6.1. Métodos Sem Separação Prévia 
Existe um número de métodos descritos para a análise de benzodiazepinas 

em urina e sangue/plasma onde não se realiza uma separação prévia. Estes 

métodos são muitas vezes usados para verificar a presença de benzodiazepinas 

no plasma ou sangue numa primeira fase. Os testes imunoquímicos são 

provavelmente a classe de métodos mais utilizados, para fazer o rastreio de 

benzodiazepinas [17; 18; 56; 67; 68].  

Os principais testes imunoquímicos que existem são baseados na reacção 

anticorpo – antigénio, sendo que os que estão disponíveis no mercado são os 

radioimunoensaio (RIA), enzimoimunoensaio (EIA) e fluorescência polarizada 

(FPIA). Estes testes, já descritos acima, conseguem ser de facto testes de 

rastreio, de forma a detectar benzodiazepinas. Porém, não são testes que as 

permitam quantificar e carecem de sensibilidade suficiente para detectar algumas 

benzodiazepinas em amostras biológicas. Este facto pode levar a um falso 

negativo, possivelmente causado pela formação de conjugados, reactividade 

cruzada baixa (não existe reacção com o anticorpo) e/ou baixa concentração [17; 

56; 69]. 

 

8.6.2. Técnicas Cromatográficas Para a Análise de 
Benzodiazepinas 

No estudo de benzodiazepinas, podem-se considerar quatro principais 

técnicas cromatográficas para a sua análise: LC, GC, TLC e MECC 

(Cromatografia Micelar Electrocinética Capilar). Por se tratarem das duas 

principais técnicas, apenas se falará sumariamente do GC e do LC [17; 56; 67].  

Existem muitas técnicas de GC descritas na literatura para a análise de 

benzodiazepinas, sendo que mais recentemente se recorre ao uso do GC-MS 

uma vez que são técnicas mais selectivas e mais sensíveis. A utilização de GC-

MS com ionização por impacto electrónico (EI) proporciona uma análise selectiva 

e fidedigna de benzodiazepinas em amostras biológicas. Contudo, alguns autores 
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vieram demonstrar que quando se usa a ionização química negativa (NCI) em vez 

da ionização por impacto electrónico, a análise das benzodiazepinas torna-se 

ainda mais sensível e selectiva. O inconveniente da utilização desta técnica para 

a análise das benzodiazepinas prende-se com o facto destes compostos serem 

termicamente instáveis e pouco voláteis. Assim, esta técnica requer uma 

derivatização prévia (por exemplo trimetilsililação) para tornar estes compostos 

analisáveis por GC. Por outro lado, o facto de algumas benzodiazepinas conterem 

na sua estrutura átomos, como por exemplo o azoto, faz com que a análise por 

GC seja bastante sensível. Isto deve-se ao facto de em GC existirem detectores 

que são mais sensíveis para um dado conjunto de compostos, como por exemplo 

o termoiónico que é mais sensível para compostos que contenham na sua 

constituição azoto ou fósforo [17; 18; 56; 67; 69; 70]. Contudo, apesar desta técnica ser 

suficientemente sensível, é trabalhosa e dispendiosa do ponto de vista do 

consumo de tempo pois, como referido atrás, requer um passo de derivatização 

antes da análise. Por exemplo, o demoxepam não pode ser analisado por GC / 

GC-MS pois decompõe-se termicamente em nordiazepam. Este, já pode ser 

analisado por GC / GC-MS, contudo, como é um metabolito de outras 

benzodiazepinas, faz com que a sua detecção por GC / GC-MS não seja, por si 

só, indicativa da presença do demoxepam na amostra. Sumariamente, a técnica 

GC para a análise das benzodiazepinas é aplicável, mas para muitas delas é 

observado uma acentuada deterioração e múltiplos picos. Algumas 

benzodiazepinas não eluem da mesma forma que outros compostos pertencentes 

à mesma família e algumas conversões são rápidas e completas, enquanto que 

outras não são reprodutíveis e dependem da coluna que se usa, da concentração 

e das condições especificas de operação [41; 71; 72]. 

Devido ao referido acima, a técnica mais usada para a análise de 

benzodiazepinas e dos seus metabolitos é o LC, com detecção de UV-VIS 

(fotodíodo de array (PDA)) ou MS (com APCI ou ESI), pois esta técnica dispensa 

à partida uma derivatização prévia. As colunas mais usadas para a separação 

deste tipo de compostos são as de fase reversa C8 ou C18, sendo que as fases 

móveis utilizadas variam entre metanol/água não tamponizadas até misturas de 

solventes (acetonitrilo, hexano, entre outros)/soluções de tampão fosfato ou 
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acetato, conseguindo-se uma boa separação com uma eluição em modo 

gradiente ou em modo isocrático. A detecção das benzodiazepinas recorrendo a 

um PDA apresenta algumas vantagens para o analista na identificação dos picos 

e no estabelecimento do grau de pureza do pico. Os limites de detecção 

encontram-se à volta de 10-20 ng/ml, dependendo quer da benzodiazepina que 

está a ser analisada, quer do volume da amostra extraída, do máximo de 

absorção usado para a detecção e do método usado. Porém, a utilização do LC 

com detecção de UV apresenta algumas limitações, pois a utilização deste tipo de 

detectores leva a uma falta de sensibilidade e especificidade, necessárias para a 

análise de benzodiazepinas. O LC-MS, apresenta-se então como sendo uma 

técnica complementar/alternativa ao GC-MS ou ao LC-PDA, especialmente para 

compostos que são termicamente instáveis, polares, que absorvem pouco ou 

nada no UV-VIS ou que estejam em doses muito baixas, especialmente no 

sangue e no plasma. Esta técnica (LC-MS) combina idealmente a boa separação 

conseguida pelo LC com a elevada sensibilidade e selectividade dada pelo MS (a 

identificação do analito tendo como base a massa molecular é muito selectiva), 

permitindo simultaneamente uma boa confirmação e quantificação das 

benzodiazepinas. Contudo, quando se estabelece um procedimento de rotina com 

LC-MS, deve-se ter em conta algumas limitações. A informação obtida a partir do 

espectro de ESI ou de APCI é limitada quando comparada com a informação 

obtida através do espectro de ionização por impacto electrónico [11; 15; 16; 18; 58; 60; 

62; 64-69]. 

Existem estudos que têm o intuito de avaliar de que forma é que o tipo de 

ionização, tipo de preparação da amostra e de amostra usada, podem influenciar 

o efeito de matriz. Estes estudos chegaram à conclusão que tanto o ESI como o 

APCI sofrem o efeito da matriz, mas que uma preparação prévia da amostra 

consegue reduzir este efeito. Ainda assim, muitos autores defendem a utilização 

do APCI em detrimento do ESI como fonte de ionização, pois o APCI não só 

apresenta uma maior sensibilidade, como é menos susceptível à ocorrência de 

fenómenos de supressão de ião (efeito de matriz), evitando-se deste modo falsos 

resultados negativos. O fenómeno da supressão do ião é atribuído à co-eluição de 

outros componentes da matriz, os quais interagem com o composto alvo durante 
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o passo da ionização (interface usada). O estudo deste efeito tem vindo a ser 

menos realizado com o APCI que com o ESI, existindo alguns autores que 

defendem que com o APCI o fenómeno de supressão de ião é menor pois a 

ionização ocorre em fase gasosa (podem ocorrer reacções ião-molécula 

semelhantes às que ocorrem em ionização química, preferencialmente reacções 

de transferência de protão). A supressão ou acréscimo da ionização não só 

influencia a sensibilidade da análise como também a reprodutibilidade, a 

exactidão e a linearidade. Assim, o APCI apresenta-se, quando comparado com o 

ESI, como sendo a interface usada capaz de proporcionar procedimentos mais 

robustos. Se ocorrer uma supressão de ião relevante, a preparação da amostra, 

os parâmetros cromatográficos e os reagentes usados devem ser ajustados de 

forma a minimizar este efeito [20; 43; 71; 73-75].  

Os detectores PDA e MS, acoplados ao LC, são complementares entre si. No 

entanto, os limites de quantificação (LOQ) são diferentes quando se usam estes 

dois tipos de detectores. Para o LC-MS os LOQ são mais baixos quando 

comparados com os LOQ obtidos por LC-PDA. De referir que a maioria dos 

métodos acima mencionados (LC-MS e LC-PDA), não oferecem simultaneamente 

a vantagem de uma rápida separação, sensibilidade suficiente e simples 

implementação. Alguns estudos demonstram que ao se usar o LC-MS-MS na 

análise de benzodiazepinas conseguem-se obter melhores limites de detecção 

quando comparados com os que se obtêm quando se usam métodos como o LC-

DAD. Assim, o uso do LC-MS-MS apresenta grandes vantagens tais como a 

elevada especificidade, os limites de detecção baixos, a determinação simultânea 

de vários compostos e características de validação satisfatórias [71; 74; 76-79]. 

 

8.6.3. Benzodiazepinas em Estudo 
As benzodiazepinas em estudo neste trabalho são seis, sendo elas o 

Bromazepam, o Clobazam, o Lorazepam, o Clordiazepóxido, o Nordiazepam e o 

Diazepam. 
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8.6.3.1. Bromazepam 
O Bromazepam, sintetizado em 1963, encontra-se disponível em muitos 

países europeus, sendo usado como ansiolítico e exibindo também propriedades 

hipnóticas e sedativas. Este composto apresenta-se sob a forma de um pó 

cristalino branco ou amarelado, praticamente insolúvel em água e pouco solúvel 

em álcool e em diclorometano. O mecanismo de acção proposto para o 

bromazepam ainda não foi determinado, porém e aparentemente, consiste no 

aumento da capacidade do GABA para o seu receptor. O bromazepam é 

absorvido completamente e rapidamente no sistema gastrointestinal após 

ingestão oral, podendo ser administrado em doses únicas de 3-12 mg. Os níveis 

de concentração elevada no sangue podem ser encontrados após 1-4 horas da 

sua ingestão, o que significa que tem um tempo de meia – vida de eliminação de 

aproximadamente 12 horas (num intervalo de 8-19 horas). Esta benzodiazepina é 

metabolizada no fígado sendo excretada na urina sob a forma de metabolito 

conjugado (não activo). Inicialmente o bromazepam é metabolizado por 3-

hidroxilação e clivagem do anel de sete lados, seguido de uma conjugação 

glucurónica dos metabolitos hidrolisados (Figura 47). O bromazepam antes de ser 

metabolizado encontra-se em maior percentagem no sangue sendo que cerca de 

2% da dose administrada é excretada através da urina sob a forma de 

bromazepam inalterado, 0,4% é excretada sob a forma do produto que resulta da 

clivagem do anel de sete lados, 27% sob a forma do conjugado 3-

hibroxibromazepam e 40% sob a forma do produto hidroxilado e do produto 

clivado conjugado [7; 64; 80-83]. 
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Figura 47 – Metabolismo do Bromazepam [64]. 

 
As concentrações terapêuticas, tóxicas e letais geralmente encontradas em 

amostras de soro para o bromazepam são as seguintes [84] 

 Concentrações terapêuticas: 0,08 – 0,17 mg/L; 

 Concentrações tóxicas: 0,3 – 0,4mg/L; 

 Concentrações letais: 1 - 2mg/L. 

 

8.6.3.2. Clobazam 
O clobazam pertence à classe das 1,5 – benzodiazepinas e apresenta 

propriedades ansiolíticas, anticonvulsivas sendo também a primeira 

benzodiazepina a ser usada no tratamento da epilepsia. Tem um tempo de acção 

longo, pode ser administrado oralmente e é de entre todas as benzodiazepinas a 

que apresenta a menor capacidade de sedar [58; 61; 85-87]. 

Após a sua ingestão, o clobazam é rapidamente absorvido e o pico de 

concentração no plasma é atingido 1-4 horas após a sua administração. Este 

composto é relativamente insolúvel em água e, por isso mesmo, não pode ser 

administrado por via intravenosa ou intramuscular. O clobazam é extensamente 

metabolizado no fígado a N–desmetilclobazam, sendo este o metabolito (mais 

abundante) considerado responsável pelas suas propriedades anti–epilépticas 
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apresentadas por este composto. Outros dois metabolitos podem-se formar em 

menores quantidades, sendo eles o 4’-hidroxiclobazam e o 4’ – 

hidroxidesmetilclobazam (Figura 48) [64; 85; 87-89].  
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Figura 48 – Metabolismo do Clobazam [64]. 

 
Tal como as outras benzodiazepinas, o clobazam actua através dos 

receptores das benzodiazepinas no complexo GABAA 
[85]. Apresenta-se sob a 

forma de um pó cristalino branco, sendo praticamente insolúvel em água, 

moderadamente solúvel em etanol e fortemente solúvel em acetona e em 

clorofórmio [7]. 

As concentrações terapêuticas geralmente encontradas em amostras de soro, 

quer para o clobazam quer para o seu metabolito são as seguintes [84]: 

 Concentrações terapêuticas para o clobazam: 0,1 – 0,4mg/L; 

 Concentrações terapêuticas para o N – desmetilclobazam: 2 – 4mg/L. 

 

8.6.3.3. Lorazepam 
O lorazepam é uma benzodiazepina de acção curta, usada no tratamento de 

ansiedade, insónias, convulsões, como sedativo para procedimentos cirúrgicos, 

como anti–emético, entre outros [90]. O lorazepam é uma das melhores escolhas 
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para o tratamento da ansiedade pois tem uma rápida acção e não tem metabolitos 

activos.[91]. 

Quando administrado oralmente, o lorazepam é absorvido rapidamente sendo 

metabolizado no fígado, reagindo com o ácido glucurónico, dando origem a 

metabolitos não activos (Figura 49). Contudo, o conjugado formado não é 

imediatamente excretado, acumulando-se no organismo (plasma), atingindo 

geralmente concentrações mais elevadas que o composto que lhe deu origem e 

apresentando mesmo um maior tempo de semi-vida (16 horas). Cerca de 75% da 

dose que é administrada é excretada através da urina como conjugado 

glucurónico num período de cinco dias (cerca de 50% são nas primeiras 24h) e 

14% é excretado sob a forma de metabolitos resultantes da hidroxilação do anel. 

Apenas quantidades insignificantes são excretadas sob a forma de lorazepam 

livre e cerca de 7% da dose administrada é excretada através das fezes. De 

realçar que o lorazepam é um metabolito do lormetazepam [7; 64; 92]. 

O lorazepam apresenta-se sob a forma de um pó branco, tendo a seguinte 

solubilidade (mg/mL): água 0,08; clorofórmio 3; álcool 14; propilenoglicol 16 e 

acetato de etil 30 [7]. 
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Figura 49 – Metabolismo do Lorazepam [64]. 

 
Quando administrado em excesso ou abusivamente, a sua toxicidade 

manifesta-se por sintomas de sonolência, de ataxia e alucinações visuais [64]. 

As concentrações terapêuticas e tóxicas geralmente encontradas em amostras 

de soro para o lorazepam são as seguintes [84]: 

 Concentrações terapêuticas: 0,02 – 0,25mg/L; 

 Concentrações tóxicas: 0,3 – 0,6mg/L. 
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8.6.3.4. Clordiazepóxido 
O clordiazepóxido (cujo o primeiro nome foi metaminodiazepóxido) foi 

sintetizado por Sternbach e Reeder em 1961, e está indicado para o tratamento 

da ansiedade, para a desintoxicação do álcool, como anticonvulsivo, relaxante 

muscular e na preparação para o pré-operatóro [64; 91; 93; 94] . 

Esta benzodiazepina pode ser administrada oralmente ou por via 

intramuscular, na forma de hidroclorido ou na forma livre em doses de 5-100mg e 

nunca superiores a 300mg. Quando administrado oralmente, é absorvido 

rapidamente sendo que o pico plasmático é atingido uma ou duas horas após a 

sua ingestão [7; 64]. O clordiazepóxido é extensamente metabolizado no homem, 

daí resultando quatro metabolitos, todos eles activos. Inicialmente o 

clordiazepóxido sofre uma N-desmetilação e consequente desaminação dando 

origem ao desmetilclordiazepóxido e ao demoxepam. Posteriormente, o 

demoxepam é metabolizado por hidrólise com clivagem da lactama 

correspondente e por redução, dá origem ao nordiazepam. Este sofre uma 

hidroxilação e dá origem ao oxazepam (Figura 50) [7; 64; 68]. 

 94 



Uso do Método LC-DAD-MS na Análise de Benzodiazepinas em Amostras Post-mortem 

Desmetilclordiazepóxido

Demoxepam
Nordiazepam

Oxazepam

Conjugação Glucurónica

N

N

Cl

NHCH3

O
N

N

Cl
O

N

HN

Cl
O

O

N

HN

Cl

O

N

HN

Cl

O

OH

 
Figura 50 – Metabolismo do Clordiazepóxido [64]. 

 
No que concerne à excreção do clordiazepóxido, cerca de 60% da dose 

administrada é excretada através da urina e 10% a 20% é eliminada através das 

fezes. Menos de 1% da dose do clordiazepóxido inalterado é excretada na urina, 

cerca de 6% é excretada sob a forma de demoxepam e o restante é excretado 

sob a forma de metabolitos conjugados glucurónicos [7; 64]. 

O clordiazepóxido apresenta-se sob a forma de pó cristalino de cor branca ou 

amarelada e é fotossensível. No que diz respeito à solubilidade sabe-se que 1g é 

solúvel em 10mL de água, em 50mL de etanol, 130mL éter e pouco solúvel em 

clorofórmio [7]. 

Quando administrado em excesso ou abusivamente, a sua toxicidade 

manifesta-se por sintomas de ataxia, taquicardia, hipertensão e ataque 

apopléctico [64]. 
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As concentrações terapêuticas, tóxicas e letais geralmente encontradas em 

amostras de soro para o clordiazepóxido são as seguintes [84]: 

 Concentrações terapêuticas: 0,4 – 4mg/L; 

 Concentrações tóxicas: 3 – 10mg/L; 

 Concentrações letais: 20mg/L. 

 

8.6.3.5. Nordiazepam 
O nordiazepam é o metabolito activo de algumas benzodiazepinas, tais como 

o diazepam, o prazepam, o clordiazepóxido, o clorazepato e o medazepam, 

sendo também comercializado sob a forma de nordiazepam [7; 64]. 

 Após administração oral, o nordiazepam apresenta um nível máximo no 

sangue após as 2 ou 4 horas, sendo posteriormente metabolizado a oxazepam e 

mais tarde a conjugado glucurónico (Figura 51). No que diz respeito à excreção, o 

nordiazepam é excretado predominantemente através dos rins (62-67%) [7; 88]. 

O nordiazepam apresenta-se sob a forma de um pó cristalino branco ou 

amarelo claro, sendo praticamente insolúvel em água e ligeiramente solúvel em 

etanol e em clorofórmio [7]. 
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Figura 51 – Metabolismo do Nordiazepam [7]. 

 
As concentrações terapêuticas e tóxicas encontradas em amostras de soro 

para o nordiazepam são as seguintes [84]: 

 Concentrações terapêuticas: 0,2 – 0,8 (1,8) mg/L; 

 Concentrações tóxicas: 1,5 – 2mg/L. 

 
8.6.3.6. Diazepam 
O diazepam foi desenvolvido por Sternback e começou a ser comercializado 

em 1963, sendo hoje uma das benzodiazepinas mais populares [57; 64]. Este 
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composto pode ser administrada por via oral ou por injecção 

intramuscular/intravenosa em doses de 4 a 40mg, no tratamento da ansiedade, 

como relaxante muscular, anticonvulsivo e no tratamento de alcoólatras crónicos 

(mas usado com precaução) [64; 95].  

Após a administração oral do diazepam, este é rapidamente e completamente 

absorvido, sendo que o pico plasmático é atingido passados cerca de 30-90 

minutos. As principais reacções metabólicas são a N-desmetilação, 3-hidroxilação 

e conjugação com o ácido glucurónico, dando origem a metabolitos activos 

(Figura 52). O metabolito mais abundante é o nordiazepam sendo que os outros 

metabolitos são o oxazepam e o temazepam. No que diz respeito à excreção, 

apenas pequenas quantidades de diazepam não metabolizado são excretadas 

através da urina, sendo que a quantidade de metabolitos que é excretada vai 

variar e depender da dose administrada. Assim, 70% da dose administrada é 

excretada através da urina, sobretudo como oxazepam conjugado e nordiazepam, 

juntamente com pequenas quantidades de temazepam conjugado, e cerca de 

10% da dose é eliminada através das fezes [7]. 
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Figura 52 – Metabolismo do Diazepam [64]. 

 
As concentrações terapêuticas, tóxicas e letais geralmente encontradas em 

amostras de plasma para o diazepam são as seguintes [84]: 

 Concentrações terapêuticas:  

o Como ansiolítico: 0,125-0,25mg/L; 
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o Anti-epiléptico: 0,25-0,5mg/L; 

o Eclampsia, tétano; envenenamento por estricnina: 1-1,5mg/L; 

 Concentrações tóxicas: 1,5mg/L; 

 Concentrações letais: 5mg/L. 
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Capítulo 9 – Análise de Benzodiazepinas – Material e 
Métodos 
9.1. Preparação de Soluções Padrão 

As benzodiazepinas utilizadas no presente estudo foram seleccionadas pelo 

facto de serem frequentemente usadas na terapêutica e de estarem muitas vezes 

associadas a casos de intoxicação. Os padrões referentes a estes compostos 

(bromazepam, clobazam, lorazepam, clordiazepóxido, nordiazepam e diazepam) 

foram cedidos pelos laboratórios Roche, Aventis, Produfarma, Jaba, Zimaia, e 

Roche Diagnostics, respectivamente. O padrão interno (PI) (prazepam) foi cedido 

pelo laboratório Pfizer. 

As soluções padrão das diferentes benzodiazepinas foram preparadas, 

individualmente, em metanol LiChrosolv gradient grade for LC, da Merck, e 

armazenadas a -20 ºC. 

 

9.2. Preparação das Amostras 
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9.3. Extracção em SPE das Benzodiazepinas nas Amostras de 
Sangue Post-mortem 

As amostras, para serem analisadas por cromatografia, necessitam de uma 

extracção prévia, de forma a isolar e a concentrar os compostos de interesse e de 

modo a eliminar os interferentes de matriz onde a amostra está inserida, como já 

foi referido atrás. No que diz respeito à extracção de benzodiazepinas em 

amostras biológicas, esta pode ser feita recorrendo à extracção líquido-líquido 

(explicada no ponto 4.1.4.1), à extracção em fase sólida (explicada no ponto 

4.1.4.1) e por introdução directa da amostra no sistema cromatográfico (explicada 

no ponto 8.5). Neste trabalho, foi utilizada uma técnica de extracção em fase 

sólida (SPE) através de colunas Oasis® HLB, cujo procedimento se encontra 

descrito a seguir (Tabela 13). 
Tabela 13 – Procedimento Extractivo aplicado às Amostras de sangue Usadas na análise de 

Benzodiazepinas 
Técnica de Extracção Extracção em Fase Sólida 

Aparelho 
Extractor automatizado de amostras GILSON – 

ASPEC XL Solid Phase Extraction 

Coluna de Extracção Oasis® HLB 

Procedimento 

Activação da coluna (vácuo <3mmHg): 

 1 mL de metanol; 

 1 mL de água ultra pura; 

Aplicação da amostra na coluna: 

 Aplicação a 1-2 mL/min; 

Lavagem da coluna: 

 1 mL de metanol em água ultra pura a 

5%; 

Eluição: 

 1 mL de metanol a 1-2 mL/min; 
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9.4. Metodologia Analítica 
Para proceder à determinação analítica das benzodiazepinas nas diferentes 

amostras, recorreu-se à cromatografia líquida de alta resolução com um detector 

de fotodíodos e um detector de espectrometria de massa. As condições de 

operação, quer do cromatógrafo líquido, quer do espectrómetro de massa vêm 

descritas na tabela seguinte (Tabela 14): 
Tabela 14 – Parâmetros Experimentais Relativos à Análise por LC-DAD-MS 

Aparelho 

Cromatógrafo Líquido de Alta Resolução 

Waters Alliance Separations Module 2695, com 

obtenção e tratamento de dados 

computorizado: EMPOWER 

Detector 
Waters 2996-Photodiode array Detector 

Waters micromass ZQ 

Condições de Operação 

Fase estacionária: 

 Coluna: XTerra MS C18, 5µm, 
2,1×150mm; 

Temperatura do forno: 

 25ºC; 

Fase móvel: 

 Isocrática – Metanol: H20 (55:45); 

 Fluxo: 0,250 mL/min; 

Detector Waters 2996-Photodiode array 

Detector 

 Registo dos cromatogramas: 254 nm; 

Detector Waters micromass ZQ  

 Interface: electrospray; 

 Modo de Operação: positivo; 

 Analisador de massa: quadrupolo; 

 Voltagem do capilar: 3,50KV; 

 Voltagem do cone: 35V; 

 Voltagem do extractor: 3V; 

 Energia do ião: 0,3 

 Temperatura da fonte: 120ºC; 

 Temperatura de desolvatação: 300ºC; 

 Fluxo do gás de cone (N2): 0 L/hr; 

 Fluxo do gás de desolvatação (N2): 
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300L/hr; 

 Modo de aquisição de dados: SCAN e 

SIR; 

 

 
9.4.1. Preparação da Fase Móvel 

A qualidade dos eluentes usados em LC é um aspecto a ter em conta, pois a 

existência de impurezas solúveis no eluente pode infligir linhas de base com um 

elevado ruído e/ou falsos picos, entre outros problemas. Assim, o eluente deve 

ser de elevada qualidade (LC-grade) de modo a garantir uma boa análise. Um 

outro aspecto a ter em conta é a possível existência de ar dissolvido na fase 

móvel, pois pode levar à formação de bolhas quer na cabeça da bomba, 

reduzindo/ parando o fluxo do eluente, quer no detector, levando ao aparecimento 

de falsos picos. Uma forma de minimizar este problema é levar o eluente a um 

banho de ultra-sons durante alguns minutos [7]. 

A fase móvel, usada para proceder à análise cromatográfica, foi preparada 

com metanol LiChrosolv gradient grade for LC, da Merck, e com água ultra pura 

Os dois solventes foram filtrados através de filtros Scheicher & Schuell, 0,2 μm e 

foram posteriormente desgaseificados através de um banho de ultra sons, durante 

15 minutos. A mistura metanol: água (55:45) foi efectuada pelo próprio 

cromatógrafo. 

 

9.5. Validação do Método Instrumental 
Tal como já foi referido no ponto 7.1, a validação de um determinado método 

instrumental por parte de um laboratório, vem demonstrar que os métodos 

internos de ensaio que aí se executam conduzem a resultados credíveis e 

adequados à qualidade pretendida [45]. 

Para a validação do método instrumental em estudo foi adoptado o método 

interno (“método de ensaio que não segue uma norma de ensaio, quer nacional 

ou internacional, ou documento normativo equivalente [45]”). Dentro do método 

interno, o processo de validação do mesmo envolveu o estudo de parâmetros por 

avaliação indirecta, descrita no ponto abaixo [45; 53]. 

 102 



Uso do Método LC-DAD-MS na Análise de Benzodiazepinas em Amostras Post-mortem 

9.5.1. Identificação 
A identificação de cada uma das benzodiazepinas em estudo por LC-DAD foi 

realizada através da determinação dos tempos de retenção por comparação com 

os obtidos nas soluções padrão e por comparação com os espectros de UV-VIS 

obtidos dessas mesmas soluções. Relativamente ao MS, a identificação dos 

compostos também é feita através da determinação dos tempos de retenção, 

através da análise dos espectros de massa correspondentes a cada uma das 

benzodiazepinas e por comparação com os espectros de massa obtidos para as 

soluções padrão. 

 

9.5.2. Especificidade/Selectividade 
Normalmente, a amostra a analisar é constituída por uma matriz complexa, 

onde está presente para além do analito outras substâncias, tais como produtos 

de degradação, metabolitos, entre outros, que podem interferir no processo de 

medição. Os parâmetros especificidade e selectividade indicam a capacidade de 

um determinado método em identificar e discriminar o analito em relação às 

outras substâncias. Assim, um método é específico quando permite discriminar 

um analito relativamente a outras substâncias presentes na amostra a analisar, ou 

seja, quando produz apenas resposta para aquele analito específico. No que 

concerne à selectividade, esta refere-se à capacidade de um método identificar e 

distinguir um analito numa mistura sem interferência das outras substâncias 

também presentes [45; 53; 96]. 

Na prática, são feitos diferentes testes de especificidade e selectividade que 

nos tentam elucidar sobre se o que estamos a medir é de facto o que pensamos 

que medimos [96]. Assim, deve-se averiguar a possível interferência de outras 

substâncias presentes, ou não, na amostra. Para proceder a esta averiguação 

pode-se fazer comparação entre as análises de matrizes complexas e as análises 

de amostras brancas (amostragem superior a vinte ensaios). De seguida 

realizam-se testes de recuperação, descritos mais à frente. A especificidade e a 

selectividade dependem do rendimento de extracção adoptada [45; 53]. 
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9.5.3.Quantificação 
Com o intuito de interpretar as informações obtidas pelos estudos e ensaios 

efectuados, o analista deve-se apoiar no cálculo de alguns parâmetros, entre os 

quais curvas de calibração, limiares analíticos do método de ensaio (ver ponto 

7.1.2.) e sensibilidade (ver ponto 7.1.3.) [45]. 

 

9.5.3.1 Curvas de Calibração  
As curvas de calibração são um auxiliar importante na detecção de falhas de 

procedimento e dão-nos a informação de como é que se relaciona a resposta do 

sistema com a quantidade de analito medida [45; 53]. 

As curvas de calibração podem ser feitas recorrendo ao método dos mínimos 

quadrados (explicado no ponto 7.1.1.1.) onde o eixo vertical (eixo dos yy) 

representa, geralmente, a resposta instrumental do equipamento, sendo o eixo 

horizontal (eixo dos xx) o eixo que representa as concentrações dos padrões. De 

referir que é desejável que a calibração seja realizada aquando da análise e deve 

ser construída com os padrões de calibração que devem cobrir a gama total 

prevista para as concentrações das amostras a analisar. Com a construção das 

curvas de calibração torna-se possível a detecção de flutuações nas calibrações 

instrumentais e analíticas, na resposta dos aparelhos, desvios na preparação de 

padrões, e/ou deterioração de reagentes [45; 50; 53]. 

Quando a curva de calibração representa uma recta, esta toma a forma 

algébrica da seguinte equação (Equação 8): 
Equação 8 – Forma Algébrica da Equação de uma Recta [45]. 

.
,

rectadadecliveb
origemnaordenadaaondebxay

=
=+=

 

 

O coeficiente de correlação ( r ) pode ser usado como um dos parâmetros para 

avaliar uma calibração analítica, pois permite verificar se os pontos estão ou não 

bem correlacionados e pode ser calculado da seguinte forma (Equação 9)[45; 53; 65; 

96]: 
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Equação 9 – Cálculo do Coeficiente de Correlação [45; 53; 65] 
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Onde  e correspondem aos valores da concentração e dos sinais 

analíticos para o nível de concentração  e 

ix iy

i x  e y  correspondem aos respectivos 

valores médios [45; 53; 65]. 

Dependendo dos critérios internos do laboratório, e do próprio método 

analítico, as curvas de calibração devem assumir valores de coeficientes de 

correlação próximos do valor 1 (valores superiores a 0,995). Quanto mais próximo 

estiver o coeficiente de correlação do valor de 1 (maior grau de linearidade entre x 

e y), melhor será o ajuste dos pontos à recta, e assim menor será o desvio padrão 

residual e a componente de incerteza de interpolação, logo maior será a 

qualidade do resultado. O sinal de r indica-nos se o declive é positivo ou negativo. 
[45; 53]. 

O valor de r2 (coeficiente de determinação amostral) é o que proporciona 

uma estimativa da redução relativa da variabilidade total devido ao uso do modelo 

de regressão para prever o valor de Y [97].  

 

9.5.4. Precisão 
A precisão, termo já abordado no ponto 7.1.4., tem como já foi referido, o 

objectivo de avaliar a dispersão de resultados entre ensaios independentes, 

repetidos sobre uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, em 

condições bem definidas [45; 96]. 

Neste trabalho a precisão foi avaliada em termos de repetibilidade, sendo para 

isso realizados dez ensaios sobre três concentrações (limites inferiores, médios e 

superiores da gama de trabalho), calculando-se posteriormente a concentração 

média, o desvio padrão e o coeficiente de variação (Equação 10) para cada série 

de concentrações [45; 53]. 
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Equação 10 – Coeficiente de Variação [18; 45]. 

osconsideradvaloresdosmédiax

padrãodesvioonde
x

CV

=

=×= σσ ,100
 

 

9.6. Avaliação da Qualidade dos Resultados Analíticos 
Quando se tem como objectivo a validação de um resultado, uma das etapas é 

a avaliação da qualidade do mesmo. Para proceder a esta avaliação é necessário 

definir e clarificar três conceitos essenciais: exactidão (já explicado no ponto 

7.1.5.), precisão (explicado quer no ponto 7.1.4., quer no ponto 9.5.4.) e incerteza 

(explicado no ponto 7.2.1.). 

 

9.6.1. Rendimento de Extracção 
O rendimento de extracção é um outro parâmetro importante na validação de 

resultados analíticos. Para efectuar o cálculo do rendimento de extracção é 

necessário realizar testes de recuperação que consistem em fortificar amostras de 

sangue post-mortem com diferentes níveis de concentração das benzodiazepinas 

em estudo. 

O rendimento de extracção foi calculado através da comparação das razões 

das áreas dos picos correspondentes à benzodiazepina e ao padrão interno (PI), 

obtidas de amostras fortificadas antes da extracção, com a razão das áreas dos 

picos dessa mesma benzodiazepina e do padrão interno adicionado antes da 

extracção (ver esquema e equação abaixo) [58]: 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Extracção 

Sangue 
+ 

Benzodiazepina 
+ 
PI 

A benz. antes ext. 

+ 
API
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+ 
PI 

Extracto 
+ 

Benzodiazepina 
Extracção 

A benz. após ext. 

+ 
API
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Antes de proceder à fortificação das amostras, foi realizada uma extracção e 

posterior injecção no cromatógrafo líquido, apenas com a adição do padrão 

interno, para verificar se o sangue utilizado estava ou não isento de 

medicamentos (amostra branca). 
Equação 11 – Rendimento da Extracção. 

100(%)Re
..

..

×=

PI

extapósbenz

PI

extantesbenz

A
A

A
A

cuperação  
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Capítulo 10 – Resultados/Discussão 
10.1. Identificação 

A identificação, por LC-DAD, de cada benzodiazepina em estudo foi 

realizada através dos tempos de retenção (Tabela 15) e através dos espectros 

de absorção molecular fornecidos pelo detector de fotodíodos, para as 

condições cromatográficas descritas no ponto 9.4. 
Tabela 15 – Tempos de Retenção Para as Diferentes Benzodiazepinas (LC-DAD). 

Benzodiazepina Tempo de Retenção (min.) 

Bromazepam 4,44 
Clobazam 6,28 
Lorazepam 7,30 

Clordiazepóxido 9,93 
Nordiazepam 11,37 

Diazepam 13,41 
Prazepam (PI) 31,40 

 

A Figura 53 representa um cromatograma obtido por detecção de 

fotodíodos correspondente uma solução padrão de benzodiazepinas em 

metanol. 
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Figura 53 – Cromatograma obtido por LC/DAD.  

 
No que concerne à identificação das benzodiazepinas em estudo por LC-

DAD-MS, esta foi realizada através dos tempos de retenção e dos iões 

característicos (por análise dos espectros de massa). Na Tabela 16 encontra-

se resumido os tempos de retenção, a razão m/Z de cada ião característico das 

benzodiazepinas em estudo, bem como as voltagens de cone usadas para 
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traçar as rectas de calibração. Inicialmente foi realizado um estudo em modo 

SCAN de modo a verificar qual a voltagem de cone a utilizar, para cada 

benzodiazepina em estudo, de modo a obter o ião característico com maior 

intensidade. Para a realização deste estudo foram injectadas no cromatógrafo 

liquido três réplicas a três níveis de concentração diferentes. As rectas de 

calibração foram traçadas em modo SIR, pois este modo é mais selectivo que o 

modo SCAN. 
Tabela 16 – Tempo de Retenção e Razão m/Z de cada Benzodiazepina (LC-DAD-MS). 

Benzodiazepina 
Tempo de Retenção 

 (min.) 
m/Z  

Ião Característico 
Voltagem do Cone  

(V) 

Bromazepam 4,44 316 33 

Clobazam 6,28 301 35 

Lorazepam 7,30 321 30 

Clordiazepóxido 9,93 300 25 

Nordiazepam 11,37 271 38 

Diazepam 13,41 285 40 
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Figura 54 – Espectro de Massa para o Bromazepam adquirido em modo SCAN (33V). 

 

10.2. Especificidade/Selectividade 
A Figura 55 representa a comparação de uma corrida cromatográfica 

correspondente a uma amostra de sangue branco, apenas com o padrão 

interno, e uma amostra de sangue com as soluções padrão.  
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a)

b)

Figura 55 – Comparação de cromatogramas obtidos através de SPE com colunas OASIS®HLB 
relativos a Sangue Branco com Padrão Interno a) e a amostra de Sangue com as 

Benzodiazepinas em estudo b). 
 

Através da análise dos cromatogramas da Figura 55 torna-se possível 

concluir que o método de extracção de amostras de sangue por SPE com 

colunas OASIS®HLB é especifico e selectivo o que possibilita a determinação 

quantitativa e qualitativa dos compostos em estudo. Para além disso dá-nos a 

garantia de que o sinal do equipamento provém apenas e só dos analitos. 

 

10.3. Quantificação e Tratamento Estatístico 
Como referido no ponto 9.6.3.1, a quantificação das seis benzodiazepinas 

foi realizada recorrendo ao traçado de uma curva de calibração. Para o cálculo 

destas curvas recorreu-se ao método dos mínimos quadrados.  

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente, tendo para isso sido 

construído um programa em Matlab ( ), que permite não só calcular 

a concentração das benzodiazepinas nas amostras post-mortem como também 

fazer todo o tratamento estatístico [51; 52; 98]: 

 Cálculo dos erros associados à concentração; 
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 Cálculo dos erros associados aos parâmetros da recta; 

 Cálculo do limite de detecção; 

 Cálculo do limite de quantificação; 

 Cálculo do coeficiente de variação; 

 Cálculo do coeficiente de qualidade; 

 Análise da variância (ANOVA) 

 Existência ou inexistência de valores atípicos. 

Os dados que permitem estes cálculos (resposta e concentrações usadas 

para fazer a recta de calibração) encontram-se em anexo. 

 

10.3.1. Bromazepam 
Para quantificar o Bromazepam nas amostras de sangue post-mortem, foi 

usado o método de padrão interno. Com este propósito foram preparados seis 

soluções padrão em metanol, com concentrações conhecidas às quais se 

juntou uma quantidade sempre igual de PI (prazepam). 

Neste ponto será feito todo o tratamento estatístico aos resultados obtidos 

para o Bromazepam, bem como o cálculo da concentração deste nas amostras 

de sangue post-mortem. 

O programa construído em Matlab permite fazer um tratamento de 

resultados muito mais rápido quando comparado com um possível tratamento 

recorrendo ao Excel. Assim, para cada amostra será feita a quantificação do 

Bromazepam com réplicas. 

 

10.3.1.1 Quantificação do Bromazepam em Amostras de 
Sangue post-mortem  
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Equação: Y= a×X+b  a= 0.099377  b= 0.00077583  R2=0.99509
PONTOS EXPERIMENTAIS

 
Gráfico 1 – Recta de Calibração para o Bromazepam com Réplicas. 

 
Da análise do Gráfico 1 podemos verificar que o modelo é linear de primeira 

ordem. 

 

10.3.1.1.1. Validação dos Pressupostos da Regressão 
Neste ponto será feita a validação de um dos dois pressupostos da 

regressão (homocedasticidade), já que o outro pressuposto (normalidade dos 

resultados) se assume como válido, isto é, admite-se que os resultados 

seguem uma distribuição normal. A homocedasticidade pode ser testada 

através do teste de Cochran. 

 

As hipóteses a testar são: 

H0:Existe homocedasticidade (igualdade das variâncias) 

                     H1:Não existe homocedasticidade 
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Tabela 17 – Pressuposto da Homogeneidade de Variâncias (teste de Cochran) pra o 
Bromazepam. 

[Padrão 
/mgL-1] 

2,50×10-1 5,00×10-1 1,00 1,50 2,00 2,50 

Resposta 
Média 

2,42×10-2 
 

5,78×10-2 
 

9,35×10-2 
 

1,49×10-1 
 

1,98×10-1 
 

2,52×10-1 
 

S 8,58×10-4 
 

1,22×10-3 
 

3,48×10-3 
 

3,44×10-3 
 

4,83×10-3 
 

6,69×10-3 
 

S2 7,37×10-7 
 

1,48×10-6 
 

1,21×10-5 
 

1,18×10-5 
 

2,33×10-5 
 

4,47×10-5 
 

∑
i

Si 2  

∑
=

i

Calc Si
S

C 2

2
max  475,0

1042,9
1047,4

5

5

=
×
×

= −

−

CalcC  9,42×10-5 
 

 

Consultando a tabela dos valores críticos para o teste de Cochran obtém-se 

o seguinte: 

Ctab=C0,95;5;6=0,480 

Como o Ccalc < Ctab não se rejeita a hipótese da homocedasticidade, ou seja 

existe igualdade das variâncias. Assim, como conclusão da análise da 

validação dos pressupostos para os resultados obtidos, tendo em consideração 

as réplicas, pode-se afirmar que os pressupostos se verificam, isto é, o modelo 

adequa-se aos nossos dados. 

 

10.3.1.1.2. Análise de Variância à Recta de Regressão 
Quando se faz a análise dos resultados com as réplicas, podemos ver se 

estas são mais ou menos precisas e isso pode ser feito através da análise de 

falta de ajuste.  

As hipóteses a testar são: 

 H0: Não existe falta de ajuste    

               H1: Falta de ajuste 

 

 
Figura 56 – Tabela do F de Falta de Ajuste da Regressão (Matlab). 
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Como o p-Value é aproximadamente igual a zero, ou seja menor do que 

0.05, rejeita-se H0 de onde se conclui que existe uma falta de ajuste do modelo. 

Isso pode ser justificado pela existência de precisão das réplicas. 

A análise de variância para a regressão é um método de análise da 

qualidade do modelo de regressão que se baseia em dividir a variação total de 

Y em componentes com significado estatístico. 

As hipóteses a testar são: 

H0: m=0    

                     H1: m≠0 

 

 
Figura 57 – Tabela ANOVA da Regressão (Matlab). 

 
Pela análise da Figura 57 verifica-se que como o p-Value é igual a zero, ou 

seja menor do que 0,05, rejeita-se H0 de onde se conclui que a regressão é 

significativa para os dados. 

 

10.3.1.1.3. Cálculo do Coeficiente de Qualidade, Limite de 
Detecção/Quantificação 

O coeficiente de qualidade (CQ) indica-nos se estamos na presença de uma 

recta ou não. Assim, se o CQ for na ordem dos 5%, estamos na presença de 

uma recta. Caso o CQ seja muito maior que 5%, então podemos ter um valor 

atípico. 
Equação 12 – Coeficiente de Qualidade 
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Figura 58 – Dados Estatísticos (Matlab). 

 
O coeficiente de qualidade para este conjunto de resultados é de 4,45%, 

sendo inferior a 5% o que nos indica que estamos na presença de uma recta.  

No que diz respeito aos limiares analíticos, estes têm os valores de 0,579 

(LOQ) e 0,191 (LOD). 

Os outros dados estatísticos representados na Figura 58, referem-se aos 

erros associados aos parâmetros da recta (ordena e declive). 

 

10.3.1.1.4. Análise de Valores Atípicos 
Para verificar a existência ou a inexistência de valores atípicos, pode-se 

fazer o seguinte teste: 

 Quadrado da Distância de Cook. 
Equação 13 – Quadrado da Distância de Cook.  

( )

( )( )
2

2

2
ˆˆ

x
y

i
jj

i Sp
YY

CD
×

−
= ∑  

 
O quadrado da distância de Cook é uma medida da influência do ponto i 

nos restantes pontos dos dados. Deste modo, o que este teste verifica é o 

efeito que teria na determinação da recta, retirando o ponto i.  

Usa-se a distribuição F para comparar com o quadrado da distância de 

Cook para ver a influência do ponto i no modelo. Os valores da distribuição F 

podem ser usados para expressar a percentagem a influência do ponto i no 

modelo. Uma percentagem de 50% ou mais é indicativo de uma grande 

influência do ponto i no modelo e por isso é um valor atípico. 

 
Figura 59 – Análise de Valores Atípicos (Matlab). 
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Comparando o valor crítico (0,711) com o valor obtido pelo Método do 

Quadrado da Distância de Cook (0,229), verifica-se que este é inferior, portanto 

pode-se concluir a inexistência de valores atípicos pelo teste adoptado. 

 

10.3.1.1.5. Cálculo do Coeficiente de Determinação 
Equação 14 – Cálculo do R2. 

995.012 =−=
SST
SSER  

 
Como o 2R  é maior que zero e próximo de 1, pode-se afirmar que estamos 

na presença de um bom ajuste. Assim, podemos concluir que o método dos 

mínimos quadrados se ajusta a este conjunto de dados. 

 

10.3.2. Clobazam 
Para quantificar o Clobazam nas amostras de sangue post-mortem, foi 

usado o método de padrão interno. Com este propósito foram preparados seis 

soluções padrão com concentrações conhecidas, em metanol às quais se 

juntou uma quantidade sempre igual de PI (prazepam). 

Neste ponto será feito todo o tratamento estatístico aos resultados obtidos 

para o Clobazam, bem como o cálculo da concentração deste nas amostras de 

sangue post-mortem. 

O programa construído em Matlab permite fazer um tratamento de 

resultados tendo em consideração as réplicas. 

 

10.3.2.1 Quantificação do Clobazam em Amostras de Sangue 
post-mortem 
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Equação: Y= a×X+b  a= 0.05941  b= 0.0036648  R2=0.99079
PONTOS EXPERIMENTAIS

 
Gráfico 2 – Recta de Calibração para o Clobazam com Réplicas (Matlab). 

 
Da análise do Gráfico 2 podemos verificar que o modelo é linear de primeira 

ordem. 

 

10.3.2.1.1. Validação dos Pressupostos da Regressão 
Neste ponto será feita a validação de um dos dois pressupostos da 

regressão (homocedasticidade), já que o outro pressuposto (normalidade dos 

resultados) se assume como válido, isto é, admite-se que os resultados 

seguem uma distribuição normal. A homocedasticidade pode ser testada 

através do teste de Cochran. 

 

As hipóteses a testar são: 

H0:Existe homocedasticidade (igualdade das variâncias) 

                     H1:Não existe homocedasticidade 

 

 

 

 

 117



Capítulo 10 – Resultados/Discussão 

 118 

Tabela 18 – Pressuposto da Homogeneidade de Variâncias (teste de Cochran) para o 
Clobazam. 

[Padrão 
/mgL-1] 

2,73×10-1 5,45×10-1 1,09 1,64 2,18 2,73 

Resposta 
Média 

1,52×10-2 4,14×10-2 6,49×10-2 1,05×10-1 1,36×10-1 1,62×10-1 

S 3,58×10-3 
 

3,94×10-3 
 

3,02×10-3 
 

2,70×10-3 
 

3,19×10-3 
 

2,55×10-3 
 

S2 1,28×10-5 
 

1,55×10-5 
 

9,10×10-6 
 

7,30×10-6 
 

1,02×10-5 
 

6,50×10-6 
 

∑
i

Si 2  

∑
=

i

Calc Si
S

C 2

2
max  253,0

1015,6
1055,1

5

5

=
×
×

= −

−

CalcC  6,15×10-5 
 

 

Consultando a tabela dos valores críticos para o teste de Cochran obtém-se 

o seguinte: 

Ctab=C0,95;5;6=0,480 

Como o Ccalc < Ctab não se rejeita a hipótese da homocedasticidade, ou seja 

existe igualdade das variâncias. Assim, como conclusão da análise da 

validação dos pressupostos para os resultados obtidos, tendo em consideração 

as réplicas, pode-se afirmar que os pressupostos se verificam, isto é, o modelo 

adequa-se aos nossos dados. 

 

10.3.2.1.2. Análise de Variância à Recta de Regressão 
Quando se faz a análise dos resultados com as réplicas, podemos ver se 

estas são mais ou menos precisas e isso pode ser feito através da análise de 

falta de ajuste.  

As hipóteses a testar são: 

 H0: Não existe falta de ajuste       

               H1: Falta de ajuste 

 

 
Figura 60 – Tabela do F de Falta de Ajuste Da Regressão. 
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Como o p-Value é aproximadamente igual a zero, ou seja menor do que 

0.05 rejeita-se H0 de onde se conclui que existe uma falta de ajuste do modelo. 

Isso pode ser justificado pela existência de precisão das réplicas. 

A análise de variância para a regressão é um método de análise da 

qualidade do modelo de regressão que se baseia em dividir a variação total de 

Y em componentes com significado estatístico. 

As hipóteses a testar são: 

H0: m=0      versus        H1: m≠0 

 

 
Figura 61 – Tabela ANOVA da Regressão para as Réplicas. 

 
Pela análise da Figura 61 verifica-se que como o p-Value é igual a zero, ou 

seja menor do que 0,05, rejeita-se H0 de onde se conclui que a regressão é 

significativa para este conjunto de dados. 

 

10.3.2.1.3. Cálculo do Coeficiente de Qualidade, Limite de 
Detecção/Quantificação 

 
Figura 62 – Dados Estatísticos (Matlab). 

 

O coeficiente de qualidade para este conjunto de resultados é de 5,89%, 

sendo um pouco superior a 5%. Isto levar-nos-ia a pensar que não estamos 

perante uma recta ou que possivelmente temos um valor atípico. Para 

confirmar a suspeita temos de fazer a análise de valores atípicos. 

No que diz respeito aos limiares analíticos, estes têm os valores de 0,866 

(LOQ) e 0,286 (LOD. 
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Os outros dados estatísticos representados na Figura 62, referem-se aos 

erros associados aos parâmetros da recta (ordena e declive). 

 

10.3.2.1.4. Análise de Valor Atípicos 

 
Figura 63 – Análise de Valores Atípicos (Matlab). 

 
Comparando o valor crítico (0,711) com o valor obtido pelo Método do 

Quadrado da Distância de Cook (0,188), verifica-se que este é inferior, portanto 

pode-se concluir a inexistência de valores atípicos pelo teste adoptado. Assim, 

o valor do coeficiente de qualidade obtido não pode ser explicado pela 

existência de um valor atípico. 

 

10.3.2.1.5. Cálculo do Coeficiente de Determinação 
Equação 15 – Cálculo do R2. 

991.012 =−=
SST
SSER  

 
Como o 2R  é maior que zero e próximo de 1, pode-se afirmar que estamos 

na presença de um bom ajuste. Assim, podemos concluir que o método dos 

mínimos quadrados se ajusta a este conjunto de dados. 

 

10.3.3. Nordiazepam 
Para quantificar o Nordiazepam nas amostras de sangue post-mortem, foi 

usado o método de padrão interno. Com este propósito foram preparados seis 

soluções padrão com concentrações conhecidas, em metanol às quais se 

juntou uma quantidade sempre igual de PI (prazepam). 

Neste ponto será feito todo o tratamento estatístico aos resultados obtidos 

para o Nordiazepam, bem como o cálculo da concentração deste nas amostras 

de sangue post-mortem. 

O programa construído em Matlab permite fazer um tratamento de 

resultados tendo em consideração as réplicas. 
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10.3.3.1 Quantificação do Nordiazepam em Amostras de 
Sangue post-mortem  
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Equação: Y= a×X+b  a= 0.51229  b= 0.011977  R2=0.99524
PONTOS EXPERIMENTAIS

 
Gráfico 3 – Recta de Calibração para o Nordiazepam com Réplicas. 

 
Da análise do Gráfico 3 podemos verificar que o modelo é linear de primeira 

ordem. 

 

10.3.3.1.1. Validação dos Pressupostos da Regressão 
Neste ponto será feita a validação de um dos dois pressupostos da 

regressão (homocedasticidade), já que o outro pressuposto (normalidade dos 

resultados) se assume como válido, isto é, admite-se que os resultados 

seguem uma distribuição normal. A homocedasticidade pode ser testada 

através do teste de Cochran. 

 

As hipóteses a testar são: 

H0:Existe homocedasticidade (igualdade das variâncias) 

                     H1:Não existe homocedasticidade 
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Tabela 19 – Pressuposto da Homogeneidade de Variâncias (teste de Cochran) para o 
Nordiazepam. 

[Padrão 
/mgL-1] 

2,60×10-1 5,20×10-1 1,04 1,56 2,08 2,60 

Resposta 
Média 

1,22×10-1 3,16×10-1 5,14×10-1 8,22×10-1 1,09 1,32 

S 3,39×10-3 
 

7,66×10-3 
 

1,50×10-2 
 

9,53×10-3 
 

2,97×10-2 
 

2,41×10-2 
 

S2 1,15×10-5 
 

5,87×10-5 
 

2,25×10-4 
 

9,08×10-5 
 

8,80×10-4 
 

5,80×10-4 
 

∑
i

Si 2  

∑
=

i

Calc Si
S

C 2

2
max  477,0

1085,1
1080,8

3

4

=
×
×

= −

−

CalcC  1,85×10-3 
 

 

Consultando a tabela dos valores críticos para o teste de Cochran obtém-se 

o seguinte: 

Ctab=C0,95;5;6=0,480 

Como o Ccalc < Ctab não se rejeita a hipótese da homocedasticidade, ou seja 

existe igualdade das variâncias. Assim, como conclusão da análise da 

validação dos pressupostos para os resultados obtidos, tendo em consideração 

as réplicas, pode-se afirmar que os pressupostos se verificam, isto é, o modelo 

adequa-se aos nossos dados. 

 

10.3.3.1.2. Análise de Variância à Recta de Regressão 
Quando se faz a análise dos resultados com as réplicas, podemos ver se 

estas são mais ou menos precisas e isso pode ser feito através da análise de 

falta de ajuste.  

As hipóteses a testar são: 

 H0: Não existe falta de ajuste       

 H1: Falta de ajuste 

 

 
Figura 64 – Tabela do F de Falta de Ajuste da Regressão. 
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Como o p-Value é aproximadamente igual a zero, ou seja menor do que 

0.05 rejeita-se H0 de onde se conclui que existe uma falta de ajuste do modelo. 

Isso pode ser justificado pela existência de precisão das réplicas. 

A análise de variância para a regressão é um método de análise da 

qualidade do modelo de regressão que se baseia em dividir a variação total de 

Y em componentes com significado estatístico. 

As hipóteses a testar são: 

H0: m=0       

           H1: m≠0 

 

 
Figura 65 – Tabela ANOVA da Regressão para as Réplicas. 

 
Pela análise da Figura 65 verifica-se que como o p-Value é igual a zero, ou 

seja menor do que 0.05, rejeita-se H0 de onde se conclui que a regressão é 

significativa para este conjunto de dados. 

 

10.3.3.1.3. Cálculo do Coeficiente de Qualidade, Limite de 
Detecção/Quantificação 

 
Figura 66 – Dados Estatísticos (Matlab). 

 
O coeficiente de qualidade para este conjunto de resultados é de 4,34%, 

sendo inferior a 5% o que nos indica que estamos na presença de uma recta.  

No que diz respeito aos limiares analíticos, estes têm os valores de 0,593 

(LOQ) e de 0,196 (LOD). 

Os outros dados estatísticos representados na Figura 66, referem-se aos 

erros associados aos parâmetros da recta (ordena e declive). 
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10.3.3.1.4. Análise de Valores Atípicos 

 
Figura 67 – Análise de Valores Atípicos (Matlab). 

 

Comparando o valor crítico (0,711) com o valor obtido pelo Método do 

Quadrado da Distância de Cook (0,167), verifica-se que este é inferior, portanto 

pode-se concluir a inexistência de valores atípicos pelo teste adoptado, como 

era de esperar pois o CQ deu inferior a 5%. 

 

10.3.3.1.5. Cálculo do Coeficiente de Determinação 
Equação 16 – Cálculo do R2. 

995.012 =−=
SST
SSER  

 
Como o 2R  é maior que zero e próximo de 1, pode-se afirmar que estamos 

na presença de um bom ajuste. Assim, podemos concluir que o método dos 

mínimos quadrados se ajusta a este conjunto de dados. 

 

10.3.4. Clordiazepóxido 
Para quantificar o Clordiazepóxido nas amostras de sangue post-mortem, 

foi usado o método de padrão interno. Com este propósito foram preparados 

seis soluções padrão com concentrações conhecidas, em metanol às quais se 

juntou uma quantidade sempre igual de PI (prazepam). 

Neste ponto será feito todo o tratamento estatístico aos resultados obtidos 

para o Nordiazepam, bem como o cálculo da concentração deste nas amostras 

de sangue post-mortem. 

O programa construído em Matlab permite fazer um tratamento de 

resultados tendo em consideração as réplicas. 
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10.3.4.1 Quantificação do Clordiazepóxido em Amostras de 
Sangue post-mortem 
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Equação: Y= a×X+b  a= 1.2077  b= -0.031466  R2=0.99565
PONTOS EXPERIMENTAIS

 
Gráfico 4 – Recta de Calibração para o Clordiazepóxido com Réplicas. 

 
Da análise do Gráfico 4 podemos verificar que o modelo é linear de primeira 

ordem. 

 

10.3.4.1.1. Validação dos Pressupostos da Regressão 
Neste ponto será feita a validação de um dos dois pressupostos da 

regressão (homocedasticidade), já que o outro pressuposto (normalidade dos 

resultados) se assume como válido, isto é, admite-se que os resultados 

seguem uma distribuição normal. A homocedasticidade pode ser testada 

através do teste de Cochran. 

 

As hipóteses a testar são: 

H0:Existe homocedasticidade (igualdade das variâncias) 

                     H1:Não existe homocedasticidade 
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Tabela 20 – Pressuposto da Homogeneidade de Variâncias (teste de Cochran) para o 
Clordiazepóxido. 

[Padrão 
/mgL-1] 

2,59×10-1 5,17×10-1 1,03 1,55 2,07 2,59 

Resposta 
Média 

2,42×10-1 6,74×10-1 1,14 1,87 2,50 3,07 

S 1,47×10-2 
 

1,61×10-2 
 

2,74×10-2 
 

4,83×10-2 
 

5,46×10-2 
 

7,20×10-2 
 

S2 2,15×10-4 
 

2,61×10-4 
 

7,50×10-4 
 

2,33×10-3 
 

2,98×10-3 
 

5,18×10-3 
 

∑
i

Si 2  

∑
=

i

Calc Si
S

C 2

2
max  442,0

1017,1
1018,5

2

3

=
×
×

= −

−

CalcC  1,17×10-2 
 

 

Consultando a tabela dos valores críticos para o teste de Cochran obtém-se 

o seguinte: 

Ctab=C0,95;5;6=0,480 

Como o Ccalc < Ctab não se rejeita a hipótese da homocedasticidade, ou seja 

existe igualdade das variâncias. Assim, como conclusão da análise da 

validação dos pressupostos para os resultados obtidos, tendo em consideração 

as réplicas, pode-se afirmar que os pressupostos se verificam, isto é, o modelo 

adequa-se aos nossos dados. 

 

10.3.4.1.2. Análise de Variância à Recta de Regressão 
Quando se faz a análise dos resultados com as réplicas, podemos ver se 

estas são mais ou menos precisas e isso pode ser feito através da análise de 

falta de ajuste.  

As hipóteses a testar são: 

 H0: Não existe falta de ajuste       

 H1: Falta de ajuste 

 

 
Figura 68 – Tabela do F de Falta de Ajuste da Regressão. 
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Como o p-Value é próximo de zero, ou seja menor do que 0.05 rejeita-se H0 

de onde se conclui que existe uma falta de ajuste do modelo. Isso pode ser 

justificado pela existência de precisão das réplicas. 

A análise de variância para a regressão é um método de análise da 

qualidade do modelo de regressão que se baseia em dividir a variação total de 

Y em componentes com significado estatístico. 

As hipóteses a testar são: 

H0: m=0       

           H1: m≠0 

 

 
Figura 69 – Tabela ANOVA da Regressão para as Réplicas. 

 
Pela análise da Figura 69 verifica-se que como o p-Value é igual a zero, ou 

seja menor do que 0.05, rejeita-se H0 de onde se conclui que a regressão é 

significativa. 

 

10.3.4.1.3. Cálculo do Coeficiente de Qualidade, Limite de 
Detecção/Quantificação 

 
Figura 70 – Dados Estatísticos (Matlab). 

 
O coeficiente de qualidade para este conjunto de resultados é de 4,30%, 

sendo inferior a 5% o que nos indica que estamos na presença de uma recta.  

No que diz respeito aos limiares analíticos, estes têm os valores de 0,563 e 

de 0,186 (LOD). 

Os outros dados estatísticos representados na Figura 70, referem-se aos 

erros associados aos parâmetros da recta (ordena e declive). 
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10.3.4.1.4. Análise de Valor Atípicos 

 
Figura 71 – Análise de Valores Atípicos (Matlab). 

 
Comparando o valor crítico (0,711) com o valor obtido pelo Método do 

Quadrado da Distância de Cook (0,128), verifica-se que este é inferior, portanto 

pode-se concluir a inexistência de valores atípicos pelo teste adoptado, como 

era de esperar pois o CQ deu inferior a 5%. 

 

10.3.4.1.5. Cálculo do Coeficiente de Determinação 
Equação 17 – Cálculo do R2. 

996.012 =−=
SST
SSER  

 
Como o 2R  é maior que zero e próximo de 1, pode-se afirmar que estamos 

na presença de um bom ajuste. Assim, podemos concluir que o método dos 

mínimos quadrados se ajusta a este conjunto de dados. 

 

10.3.5. Lorazepam 
Para quantificar o Lorazepam nas amostras de sangue post-mortem, foi 

usado o método de padrão interno. Com este propósito foram preparados seis 

soluções padrão com concentrações conhecidas, em metanol às quais se 

juntou uma quantidade sempre igual de PI (prazepam). 

Neste ponto será feito todo o tratamento estatístico aos resultados obtidos 

para o Nordiazepam, bem como o cálculo da concentração deste nas amostras 

de sangue post-mortem. 

O programa construído em Matlab permite fazer um tratamento de 

resultados tendo em consideração as réplicas. 

 

 

 

 

 

 

 128 



Uso do Método LC-DAD-MS na Análise de Benzodiazepinas em Amostras Post-mortem 

10.3.5.1 Quantificação do Lorazepam em Amostras de 
Sangue post-mortem 
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Equação: Y= a×X+b  a= 0.027718  b= 0.0032021  R2=0.99379
PONTOS EXPERIMENTAIS

 
Gráfico 5 – Recta de Calibração para o Lorazepam com Réplicas. 

 
Da análise do Gráfico 5 podemos verificar que o modelo é linear de primeira 

ordem. 

 

10.3.5.1.1. Validação dos Pressupostos da Regressão 
Neste ponto será feita a validação de um dos dois pressupostos da 

regressão (homocedasticidade), já que o outro pressuposto (normalidade dos 

resultados) se assume como válido, isto é, admite-se que os resultados 

seguem uma distribuição normal. A homocedasticidade pode ser testada 

através do teste de Cochran. 

 

As hipóteses a testar são: 

H0:Existe homocedasticidade (igualdade das variâncias) 

                     H1:Não existe homocedasticidade 
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Tabela 21 – Pressuposto da Homogeneidade de Variâncias (teste de Cochran) para o 
Lorazepam. 

[Padrão 
/mgL-1] 

2,65×10-1 5,30×10-1 1,06 1,59 2,12 2,65 

Resposta 
Média 

9,71×10-3 2,02×10-2 3,05×10-2 4,78×10-2 6,20×10-2 7,68×10-2 

S 1,06×10-3 
 

7,09×10-4 
 

4,09×10-4 
 

1,62×10-3 
 

1,53×10-3 
 

2,39×10-3 
 

S2 1,19×10-6 
 

5,03×10-7 
 

1,67×10-7 
 

2,63×10-6 
 

2,34×10-6 
 

5,71×10-6 
 

∑
i

Si 2  

∑
=

i

Calc Si
S

C 2

2
max  458,0

1025,1
1071,5

5

6

=
×
×

= −

−

CalcC  1,25×10-5 
 

 

Consultando a tabela dos valores críticos para o teste de Cochran obtém-se 

o seguinte: 

Ctab=C0,95;5;6=0,480 

Como o Ccalc < Ctab não se rejeita a hipótese da homocedasticidade, ou seja 

existe igualdade das variâncias. Assim, como conclusão da análise da 

validação dos pressupostos para os resultados obtidos, tendo em consideração 

as réplicas, pode-se afirmar que os pressupostos se verificam, isto é, o modelo 

adequa-se aos nossos dados. 

 

10.3.5.1.2. Análise de Variância à Recta de Regressão 
Quando se faz a análise dos resultados com as réplicas, podemos ver se 

estas são mais ou menos precisas e isso pode ser feito através da análise de 

falta de ajuste.  

As hipóteses a testar são: 

 H0: Não existe falta de ajuste       

 H1: Falta de ajuste 

 

 
Figura 72 – Tabela do F de Falta de Ajuste da Regressão (Matlab). 
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Como o p-Value é aproximadamente igual a zero, ou seja menor do que 

0.05 rejeita-se H0 de onde se conclui que existe uma falta de ajuste do modelo. 

Isso pode ser justificado pela existência de precisão das réplicas. 

A análise de variância para a regressão é um método de análise da 

qualidade do modelo de regressão que se baseia em dividir a variação total de 

Y em componentes com significado estatístico. 

As hipóteses a testar são: 

H0: m=0       

H1: m≠0 

 

 
Figura 73 – Tabela ANOVA da Regressão das Réplicas (Matlab). 

 
Pela análise da Figura 73 verifica-se que como o p-Value é igual a zero, ou 

seja menor do que 0.05, rejeita-se H0 de onde se conclui que a regressão é 

significativa para este conjunto de dados. 

 

10.3.5.1.2. Cálculo do Coeficiente de Qualidade, Limite de 
Detecção/Quantificação 

 
Figura 74 – Dados Estatísticos (Matlab). 

 
O coeficiente de qualidade para este conjunto de resultados é de 4,65%, 

sendo inferior a 5% o que nos indica que estamos na presença de uma recta. 

No que diz respeito aos limiares analíticos, estes têm os valores de 0,690 

(LOQ) e de 0,228 (LOD). 

Os outros dados estatísticos representados na Figura 74, referem-se aos 

erros associados aos parâmetros da recta (ordena e declive). 
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10.3.5.1.3. Análise de Valores Atípicos 

 
Figura 75 – Análise de Valores Atípicos (Matlab). 

 

Comparando o valor crítico (0,711) com o valor obtido pelo Método do 

Quadrado da Distância de Cook (0,215), verifica-se que este é inferior, portanto 

pode-se concluir a inexistência de valor atípicos pelo teste adoptado, como era 

de esperar pois o CQ deu inferior a 5%. 

 

10.3.5.1.4. Cálculo do Coeficiente de Determinação 
Equação 18 – Cálculo do R2. 

994.012 =−=
SST
SSER  

 
Como o 2R  é maior que zero e próximo de 1, pode-se afirmar que estamos 

na presença de um bom ajuste. Assim, podemos concluir que o método dos 

mínimos quadrados se ajusta a este conjunto de dados. 

 

10.3.6. Diazepam 
Para quantificar o Diazepam nas amostras de sangue post-mortem, foi 

usado o método de padrão interno. Com este propósito foram preparados seis 

soluções padrão com concentrações conhecidas, em metanol às quais se 

juntou uma quantidade sempre igual de PI (prazepam). 

Neste ponto será feito todo o tratamento estatístico aos resultados obtidos 

para o Diazepam, bem como o cálculo da concentração deste nas amostras de 

sangue post-mortem. 

O programa construído em Matlab permite fazer um tratamento de 

resultados tendo em consideração as réplicas. 
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10.3.6.1 Quantificação do Diazepam em Amostras de Sangue 
post-mortem 
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Equação: Y= a×X+b  a= 0.95202  b= 0.022185  R2=0.99585
PONTOS EXPERIMENTAIS

 
Gráfico 6 – Recta de Calibração para o Diazepam com Réplicas. 

  
Da análise do Gráfico 6 podemos verificar que o modelo é linear de primeira 

ordem. 

 

10.3.6.1.1. Validação dos Pressupostos da Regressão 
Neste ponto será feita a validação de um dos dois pressupostos da 

regressão (homocedasticidade), já que o outro pressuposto (normalidade dos 

resultados) se assume como válido, isto é, admite-se que os resultados 

seguem uma distribuição normal. A homocedasticidade pode ser testada 

através do teste de Cochran. 

 

As hipóteses a testar são: 

H0:Existe homocedasticidade (igualdade das variâncias) 

                     H1:Não existe homocedasticidade 
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Tabela 22 – Pressuposto da Homogeneidade de Variâncias (teste de Cochran) para o 
Diazepam. 

[Padrão 
/mgL-1] 

2,50×10-1 5,00×10-1 1,00 1,50 2,00 2,50 

Resposta 
Média 

2,24×10-1 5,65×10-1 9,19×10-1 1,47 1,94 1,94 

S 2,97×10-3 
 

2,02×10-2 
 

3,22×10-2 
 

2,30×10-2 
 

3,22×10-2 
 

5,17×10-2 
 

S2 8,80×10-6 
 

4,08×10-4 
 

1,04×10-3 
 

5,30×10-4 
 

7,90×10-4 
 

2,67×10-3 
 

∑
i

Si 2  

∑
=

i

Calc Si
S

C 2

2
max  475,0

1063,5
1067,2

3

3

=
×
×

= −

−

CalcC  5,63×10-3 
 

 

Consultando a tabela dos valores críticos para o teste de Cochran obtém-se 

o seguinte: 

Ctab=C0,95;5;6=0,480 

Como o Ccalc < Ctab não se rejeita a hipótese da homocedasticidade, ou seja 

existe igualdade das variâncias. Assim, como conclusão da análise da 

validação dos pressupostos para os resultados obtidos, tendo em consideração 

as réplicas, pode-se afirmar que os pressupostos se verificam, isto é, o modelo 

adequa-se aos nossos dados. 

 

10.3.6.1.2. Análise de Variância à Recta de Regressão 
Quando se faz a análise dos resultados com as réplicas, podemos ver se 

estas são mais ou menos precisas e isso pode ser feito através da análise de 

falta de ajuste.  

As hipóteses a testar são: 

 H0: Não existe falta de ajuste       

 H1: Falta de ajuste 

 

 
Figura 76 – Tabela do F de Falta de Ajuste da Regressão. 
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Como o p-Value é aproximadamente igual a zero, ou seja menor do que 

0.05 rejeita-se H0 de onde se conclui que existe uma falta de ajuste do modelo. 

Isso pode ser justificado pela existência de precisão das réplicas. 

A análise de variância para a regressão é um método de análise da 

qualidade do modelo de regressão que se baseia em dividir a variação total de 

Y em componentes com significado estatístico. 

As hipóteses a testar são: 

H0: m=0      

H1: m≠0 

 

 
Figura 77 – Tabela ANOVA da Regressão das Réplicas. 

 
Pela análise da Figura 77 verifica-se que como o p-Value é igual a zero, ou 

seja menor do que 0,05, rejeita-se H0 de onde se conclui que a regressão é 

significativa para este conjunto de resultados. 

 

10.3.6.1.3. Cálculo do Coeficiente de Qualidade, Limite de 
Detecção/Quantificação 

 
Figura 78 – Dados Estatísticos (Matlab). 

 
O coeficiente de qualidade para este conjunto de resultados é de 4,04% 

sendo inferior a 5% o que nos indica que estamos na presença de uma recta. 

No que diz respeito aos limiares analíticos, estes têm os valores de 0,532 

(LOQ) e 0,175 (LOD). 

Os outros dados estatísticos representados na Figura 78, referem-se aos 

erros associados aos parâmetros da recta (ordena e declive). 
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10.3.6.1.4. Análise de Valores Atípicos 

 
Figura 79 – Análise de Valor atípicos (Matlab). 

 

Comparando o valor crítico (0,711) com o valor obtido pelo Método do 

Quadrado da Distância de Cook (0,131), verifica-se que este é inferior, portanto 

pode-se concluir a inexistência de valor atípicos pelo teste adoptado, como era 

de esperar pois o CQ deu inferior a 5%. 

 

10.3.6.1.5. Cálculo do Coeficiente de Determinação 
Equação 19 – Cálculo do R2. 

996.012 =−=
SST
SSER  

 
Como o 2R  é maior que zero e próximo de 1, pode-se afirmar que estamos 

na presença de um bom ajuste. Assim, podemos concluir que o método dos 

mínimos quadrados se ajusta a este conjunto de dados. 

 

10.4. Repetibilidade 
A avaliação da qualidade dos resultados é uma das etapas para a validação 

do método. Neste trabalho, a validação será feita através do estudo da 

repetibilidade (refere-se à precisão obtida nas mesmas condições, como 

referido no ponto 7.1.4.) [50]. Para isso foram realizados dez ensaios sobre três 

concentrações (limites inferiores, médios e superiores das gamas de trabalho), 

calculando-se a concentração média, o desvio padrão e o coeficiente de 

variação para cada série de concentrações. O resultado deste teste é expresso 

como coeficiente de variação, não se admitindo em toxicologia forense valores 

superiores a 15% [18; 45]. Foi construído um programa em Matlab que permite 

fazer o cálculo do coeficiente de variação para qualquer conjunto de valores. 

 
Tabela 23 – Valores de Repetibilidade Obtidos por LC/DAD/MS 

Benzodiazepina 
Gama de Concentração 

(ppm) 
n CV (%) 

Bromazepam 0,50 10 5,57 
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1,00 4,10   

2,00 4,68 

0,50 17,56 

1,00 3,88 Clobazam 

2,00 

10 

4,47 

0,50 4,81 

1,00 3,15 Nordiazepam 

1,50 

10 

1,54 

0,50 5,54 

1,00 2,80 Clordiazepóxido 

1,50 

10 

3,00 

1,00 5,80 

1,50 4,60 Lorazepam 

2,00 

10 

3,73 

0,50 6,45 

1,00 2,89 Diazepam 

2,00 

10 

3,86 

 

 
Figura 80 – Cálculo do Coeficiente de Variação para o Diazepam. 

 
Da análise dos resultados verifica-se que, para todas as benzodiazepinas 

em estudo, o coeficiente de variação obtido não ultrapassou os 15,00%, com 

excepção do clobazam que foi de 17,56 (a um nível de concentração igual a 

0,50 ppm). Este elevado coeficiente de variação pode ser explicado pelo facto 

de estar a ser calculado abaixo do limite de quantificação (ver Figura 62). 

 

10.5. Rendimentos de Extracção 
Tal como referido no ponto 9.7.1., o cálculo do rendimento de extracção é 

realizado recorrendo a testes de recuperação relativo ao procedimento de 

extracção, de acordo com a coluna de extracção em fase sólida (colunas 

Oasis®HLB). Para o efeito foram realizadas sessenta injecções cromatográficas 

com detecção de MS, correspondentes a amostras de sangue post-mortem 

fortificadas a três níveis de concentração. O cálculo do teste de recuperação foi 

efectuado de acordo com a Equação 11, sendo para isso construído um 
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programa em Matlab que permite o seu cálculo. Este programa pode ser usado 

para calcular a percentagem de recuperação de qualquer conjunto de dados. 
Tabela 24 – Percentagens de Recuperação 

Benzodiazepina 

Gama de 

Concentração 

(ppm) 

Recuperação 

para Cada 

Concentração (%) 

Recuperação para as Médias 

das Concentrações 

(%) 

1,00 69 

1,50 62 Bromazepam 

2,00 67 

65 

1,00 55 

1,50 58 Clobazam 

2,00 68 

60 

1,00 53 

1,50 62 Nordiazepam 

2,00 69 

63 

1,00 79 

1,50 65 Clordiazepóxido 

2,00 57 

67 

1,00 53 

1,50 54 Lorazepam 

2,00 68 

59 

1,00 36 

1,50 46 Diazepam 

2,00 51 

47 

 

Através da análise da Tabela 24, verifica-se que a extracção usada revelou 

ser relativamente eficaz para as benzodiazepinas em estudo embora a 

percentagem de recuperação não fosse superior a 70%, sendo mesmo inferior 

a 50% para uma delas, mais propriamente para o diazepam. Uma possível 

explicação para que os rendimentos de extracção tenham sido baixos prende-

se com o facto das benzodiazepinas serem um grupo de compostos de difícil 

extracção a partir de amostras biológicas devido a terem diferentes pKa, 

podendo mesmo possuir um comportamento anfotérico com dois pKa. Uma 

forma de melhorar a percentagem de recuperação das benzodiazepinas seria 

efectuar-se um estudo de optimização da metodologia de extracção, fazendo-

se variar alguns parâmetros, como por exemplo o pH a diferentes 

concentrações levando em consideração a polaridade /pKa das 

benzodiazepinas em estudo.  
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10.6. Aplicação do Método a Amostras Reais 
Torna-se necessário, depois de toda a investigação realizada, verificar se o 

método se adequa a amostras reais. Para isso foram estudados cinco casos 

reais onde foi aplicado o método desenvolvido com o intuito de verificar a 

existência de Benzodiazepinas. 

 

10.6.1. Caso Real 1 
O primeiro caso em estudo refere-se a um indivíduo do sexo masculino de 

60 anos e com 65 kg. Este morreu carbonizado devendo-se o pedido de perícia 

toxicológia à morte com lesões traumáticas. Este indivíduo recebeu assistência 

médica embora o tempo de vida, segundo o relatório, seja de zero horas. 

Foram pedidas ao serviço de toxicologia do Instituto de Medicina Legal 

(Delegação do Norte) análises ao álcool etílico, monóxido de carbono, drogas 

de abuso e medicamentos. 

Lmg
cuperação

ConcC

Lmg
C

Conc

Final

Med

/426,0
53
226,0

Re%
100

/226,0
10
26,2

10

==
×

=

===

 

Figura 81 – Exemplo de Cálculo da Concentração Final (Nordiazepam). 
 

Tabela 25 – Resultados Obtidos para a Amostra correspondente ao Caso Real I. 

Análises 
 Pedidas 

Álcool 

etílico 

Monóxido 

de 

carbono 

Drogas 

de 

abuso 

Medicamentos 

Nordiazepam 

CFinal= (0,42±0,02) mg/L 

Diazepam 

CFinal= (0,50±0,02) mg/L 
Resultados Negativo Negativo Negativo Positivo 

Lorazepam 

CFinal= (0,17±0,02) mg/L 
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Figura 82 – Cromatograma de LC-MS relativo à amostra de sangue post-mortem (caso real I). 

Pico aos 7,16 min, aos 11,07 min e aos 13,02 min: a) Lorazepam (m/Z 321 a 30V); b) 
Nordiazepam (m/Z 321 a 38V);c). Diazepam (m/Z 285 a 40V). 

 

10.6.2. Caso Real 2 
O segundo caso estudado refere-se a um indivíduo do sexo feminino com 

77 anos e 60 kg. Neste caso, a possível etiologia médico-legal é acidente 

doméstico/lazer, pois esta mulher foi encontrada caída ao fundo das escadas 

da sua casa. O motivo do pedido de perícia toxicológia é, tal como no caso 

anterior, morte com lesões traumáticas. Foram pedidas ao serviço de 

toxicologia do Instituto de Medicina Legal (Delegação do Norte) análises ao 

a) 

b) 

c) 
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álcool etílico e medicamentos (sendo especificado no pedido a análise a 

benzodiazepinas). 
Tabela 26 – Resultados Obtidos para a Amostra correspondente ao Caso Real II. 

Análises 
Pedidas 

Álcool 

etílico 

Medicamentos 

(Benzodiazepinas) 

Nordiazepam 

CFinal = (0,68±0,04) mg/L 
Resultados Negativo Positivo 

Diazepam 

CFinal = (1,03±0,05) mg/L 
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Figura 83 – Cromatograma de LC-MS relativo à amostra de sangue post-mortem (caso real II). 
Pico aos 11,10 min e aos 13,09 min: a) Nordiazepam (m/Z 321 a 38V);b). Diazepam (m/Z 285 a 

40V). 
 

10.6.3. Caso Real 3 
O terceiro caso real estudado refere-se a um indivíduo do sexo masculino, 

com 43 anos e 115 kg. Este homem morreu num acidente de viação, onde era 

o condutor do veículo sinistrado. Mais uma vez, o motivo do pedido de perícia 

toxicológica é morte com lesões traumáticas. A autópsia demonstrou que o 

indivíduo sofreu um traumatismo crânio encefálico (TCE), um traumatismo 

b) 

a) 
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torácico grave (com contenção pulmonar, ruptura cardíaca, hemotoráx 

volumoso) e traumatismo da coluna dorsal (D2 e D3). Foram pedidas ao 

serviço de toxicologia do Instituto de Medicina Legal (Delegação do Norte) 

análises ao álcool etílico, drogas de abuso e medicamentos. 
Tabela 27 – Resultados Obtidos para a Amostra correspondente ao Caso Real III. 

Análises 
Pedidas 

Álcool 

etílico 

Drogas 

de 

abuso 

Medicamentos 

Nordiazepam 

CFinal = (0,16±0,01) mg/L 
Resultados Negativo Negativo Positivo 

Clordiazepóxido 

CFinal = (0,62±0,02) mg/L 
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Figura 84 – Cromatograma de LC-MS relativo à amostra de sangue post-mortem (caso real III). 
Pico aos 10,83 min e aos 9,55 min: a) Nordiazepam (m/Z 321 a 38V); b). Clordiazepóxido (m/Z 

300 a 25V). 
 

10.6.4. Caso Real 4 
O quarto caso estudado refere-se a um indivíduo do sexo masculino de 50 

anos e com 100 kg. A causa de morte foi suicídio com arma de fogo de cano 

curto. Foram pedidas ao serviço de toxicologia do Instituto de Medicina Legal 

(Delegação do Norte) análises ao álcool etílico e medicamentos. 

b) 

a) 
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Tabela 28 – Resultados Obtidos para a Amostra correspondente ao Caso Real IV. 
Análises 
Pedidas 

Álcool 

etílico 
Medicamentos 

Nordiazepam 

CFinal = (0,34±0,02) mg/L 
Resultados Negativo Positivo 

Diazepam 

CFinal = (0,32±0,02) mg/L 
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Figura 85 – Cromatograma de LC-MS relativo à amostra de sangue post-mortem (caso real 

IV). Pico aos 10,91 min e aos 12,50 min: a) Nordiazepam (m/Z 321 a 38V); b). Diazepam (m/Z 
285 a 40V). 

 

10.6.5. Caso Real 5 
O quinto e último caso estudado refere-se a um indivíduo do sexo feminino 

de 20 anos. A provável etiologia médico-legal é suicídio, indiciando intoxicação 

medicamentosa. Foram pedidas ao serviço de toxicologia do Instituto de 

Medicina Legal (Delegação do Norte) análises ao álcool etílico, monóxido de 

carbono, drogas de abuso e medicamentos. 

a)

b)
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Tabela 29 – Resultados Obtidos para a Amostra correspondente ao Caso Real V. 

Análises 
Pedidas 

Álcool 

etílico 

Monóxido 

de 

carbono 

Drogas 

de 

abuso 

Medicamentos 

Resultados Negativo Negativo Negativo Positivo 
Clobazam 

CFinal = (5,86±0,61) mg/L 
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Figura 86 – Cromatograma de LC-MS relativo à amostra de sangue post-mortem (caso real V). 

Pico aos 6,42 min: Clobazam (m/Z 301 a 35V). 
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Figura 87 – Cromatograma de LC-MS relativo à amostra de fígado (caso real V). Pico aos 6,18 

min: Clobazam (m/Z 301 a 35V). 
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Figura 88 – Espectro de Absorção Molecular relativo à amostra de fígado (caso real V) obtido 

por LC/DAD. a) Espectro da livraria relativo ao padrão do Clobazam; b) Espectro do Clobazam. 
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A necessidade demonstrada por laboratórios forenses em detectar e analisar 

benzodiazepinas prende-se com o facto do uso destes compostos ter crescido 

nos últimos anos. Assim, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de técnicas 

analíticas cada vez mais sensíveis e específicas que permitam a análise destes 

compostos em amostras biológicas. Como em toxicologia forense a amostra 

biológica mais usada na investigação de intoxicações medicamentosas é o 

sangue, foi esta a amostra de eleição do presente estudo. Realizou-se ainda a 

análise de uma amostra de fígado, mas apenas a título de curiosidade e com o 

intuito de confirmar a presença de um determinado composto, mais propriamente 

o clobazam (ver ponto 10.6.5). 

O presente estudo teve como finalidade o desenvolvimento e a validação de 

uma metodologia analítica adequada para seis benzodiazepinas, sendo a 

metodologia empregue a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 

massa (LC-MS). Através da análise dos resultados pode-se afirmar que as 

benzodiazepinas em estudo foram facilmente separadas e identificadas 

recorrendo à metodologia analítica adoptada. 

Da análise da validação dos pressupostos da regressão realizada para todas 

as benzodiazepinas, pode-se afirmar que estes se verificam, isto é, o modelo 

(método dos mínimos quadrados) adequa-se aos nossos dados. Por outro lado, 

também se pode concluir que os pontos experimentais se ajustam bem às curvas 

de calibração pois foram obtidos bons coeficientes de determinação, sempre 

superiores a 0,99. 

No que se refere à precisão dos resultados obtidos, esta foi avaliada em 

termos de repetibilidade, tal como descrito no ponto 10.4. Através da análise dos 

valores de coeficiente de variação pode-se afirmar que o método se adequa a 

este grupo de compostos, tendo uma boa precisão. 

Relativamente aos valores dos limiares analíticos obtidos com a metodologia 

em estudo, verifica-se que todas as benzodiazepinas podem ser detectadas e 

quantificadas quando presentes em níveis terapêuticos, tóxicos e letais. Ainda 

quanto aos valores dos limiares analíticos, verifica-se que são mais baixos 

quando comparados com os obtidos por LC-DAD. Esta melhoria pode ser 
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explicada pela maior sensibilidade que a técnica LC-MS apresenta quando 

comparada com a técnica LC-DAD. 

Quando se procede ao desenvolvimento de uma metodologia analítica para a 

determinação de substâncias medicamentosas e dos seus metabolitos no sangue, 

o procedimento de extracção é um passo necessário de elevada importância (ver 

ponto 10.5). Esta extracção revelou ser relativamente eficaz para as 

benzodiazepinas em estudo embora a percentagem de recuperação não fosse 

superior a 70%, sendo mesmo inferior a 50% para uma delas, mais propriamente 

para o diazepam. Tal como referido no ponto 10.5, para tentar melhorar os 

resultados obtidos relativos à extracção, dever-se-ia realizar um estudo de 

optimização da metodologia de extracção. Por outro lado, é de realçar que o 

método de extracção adoptado apresenta como vantagens o facto de ser rápido e 

aplicável a todo o painel de substâncias medicamentosas analisadas no Serviço 

de Toxicologia Forense da Delegação do Norte, do Instituto Nacional de Medicina 

Legal, I.P. porém pode apresentar a desvantagem na obtenção de percentagens 

de recuperação inferiores para certos compostos. 

Para a quantificação das benzodiazepinas e tratamento estatístico dos 

resultados foi desenvolvido um programa no software Matlab. Este programa foi 

criado de forma a poder ser usado para a análise de qualquer conjunto de 

resultados, desde que se use o método do padrão interno, apresentando-se como 

sendo fiável, rápido e de simples utilização. 

Todas as benzodiazepinas em estudo foram quantificadas em amostras reais 

recorrendo ao método analítico LC-DAD-MS, o que vem demonstrar a possível 

utilização deste na rotina no serviço de toxicologia forense. Nos cinco casos reais 

estudados foram encontradas benzodiazepinas, em concentrações consideradas 

terapêuticas, excepto para um desses casos, com base nos valores de toxicidade 

das benzodiazepinas (referenciadas no “Therapeutic and Toxic Drug 

Concentrations List”), com a ressalva de que respeitam a amostras de soro 

pertencentes a indivíduos vivos. No entanto, as benzodiazepinas e os seus 

metabolitos activos ligam-se às proteínas plasmáticas numa percentagem que 

pode variar entre 85% e 95% [53]. Assim, a concentração de benzodiazepinas em 

amostras de sangue total será semelhante à encontrada no soro. 
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Como conclusão final, pode-se afirmar então que o método analítico em 

estudo foi validado por avaliação indirecta pois satisfez os requisitos de qualidade 

que lhe eram exigidos. São disso exemplo os seguinte itens: todas as 

benzodiazepinas em estudo foram devidamente identificadas por LC-DAD-MS; o 

método de extracção adoptado apresenta-se como sendo específico e selectivo o 

que permite medir quantitativamente os compostos analisados oferecendo 

garantias de que o sinal obtido provém apenas dos analitos em análise (ver ponto 

10.2); foram obtidos bons limites de quantificação e de detecção para todos os 

compostos sendo os últimos sempre superiores à gama considerada terapêutica; 

o método apresenta uma boa precisão e pode ser aplicado a amostras reais. 

No seguimento deste trabalho e, tendo por base um outro estudo prévio 

relativo à estabilidade das benzodiazepinas efectuado por LC-DAD [65], seria 

interessante comparar os resultados obtidos através das duas técnicas, uma vez 

que o LC-MS apresenta maior sensibilidade. 

Embora este estudo tenha incidido sobre amostras de sangue total, ficará em 

aberto a possibilidade de adaptação desta técnica a outro tipo de amostras como 

por exemplo a saliva. Esta questão coloca-se no âmbito de uma discussão 

recente ao nível Europeu, que prevê a confirmação de substâncias psicotrópicas 

em amostras de saliva, no âmbito de estudos epidemiológicos a nível da 

condução rodoviária. 
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Anexos 
Tabela 30 – Resposta Analítica para a Gama de Concentrações Dentro das Taxas de Toxicidade 

para o Bromazepam (com réplicas)  
Concentração 

(ppm) 
Resposta do Aparelho 

(Apadrão/API) ×CPI 
2,35×10-2 
2,36×10-2 
2,50×10-2 
2,37×10-2 

2,50×10-1 

2,53×10-2 
5,62×10-2 
5,85×10-2 
5,81×10-2 
5,69×10-2 

5,00×10-1 

5,92×10-2 
9,18×10-2 
9,06×10-2 
9,95×10-2 
9,27×10-2 

1,00 

9,27×10-2 
1,52×10-1 
1,54×10-1 
1,48×10-1 
1,47×10-1 

1,50 

1,46×10-1 
2,00×10-1 
1,96×10-1 
1,91×10-1 
1,97×10-1 

2,00 

2,04×10-1 
2,43×10-1 
2,48×10-1 
2,60×10-1 
2,55×10-1 

2,50 

2,55×10-1 
 
Tabela 31 – Resposta Analítica para a Gama de Concentrações Dentro das Taxas de Toxicidade 

para o Clobazam (com réplicas)  
Concentração 

(ppm) 
Resposta do Aparelho 

(Apadrão/API) ×CPI 
1,03×10-2 
1,50×10-2 
1,34×10-2 
1,93×10-2 

2,73×10-1 

1,79×10-2 
3,89×10-2 
3,90×10-2 
3,81×10-2 
4,35×10-2 

5,45×10-1 

4,73×10-2 
6,52×10-2 
6,82×10-2 
6,17×10-2 
6,20×10-2 

1,09 

6,75×10-2 
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1,06×10-1 
1,03×10-1 
1,05×10-1 
1,01×10-1 

1,64 

1,08×10-1 
1,32×10-1 
1,35×10-1 
1,38×10-1 
1,34×10-1 

2,18 

1,40×10-1 
1,61×10-1 
1,58×10-1 
1,64×10-1 
1,64×10-1 

2,73 

1,63×10-1 
 
Tabela 32 – Resposta Analítica para a Gama de Concentrações Dentro das Taxas de Toxicidade 

para o Nordiazepam (com réplicas)  
Concentração 

(ppm) 
Resposta do Aparelho 

(Apadrão/API) ×CPI 
1,17×10-1 
1,20×10-1 
1,25×10-1 
1,25×10-1 

2,60×10-1 

1,24×10-1 
3,09×10-1 
3,21×10-1 
3,20×10-1 
3,07×10-1 

5,20×10-1 

3,25×10-1 
5,00×10-1 
5,01×10-1 
5,35×10-1 
5,13×10-1 

1,04 

5,22×10-1 
8,15×10-1 
8,21×10-1 
8,38×10-1 
8,21×10-1 

1,56 

8,16×10-1 
1,06 
1,10 
1,08 
1,09 

2,08 

1,14 
1,30 
1,34 
1,36 
1,31 

2,60 

1,33 
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Tabela 33 – Resposta Analítica para a Gama de Concentrações Dentro das Taxas de Toxicidade 
para o Lorazepam (com réplicas)  

Concentração 
(ppm) 

Resposta do Aparelho 
(Apadrão/API) ×CPI 

1,12×10-2 
9,98×10-3 
1,00×10-2 
8,63×10-3 

2,65×10-1 

8,74×10-3 
2,09×10-2 
2,02×10-2 
1,96×10-2 
1,93×10-2 

5,30×10-1 

2,08×10-2 
2,98×10-2 
3,07×10-2 
3,07×10-2 
3,04×10-2 

1,06 

3,08×10-2 
4,92×10-2 
4,95×10-2 
4,56×10-2 
4,69×10-2 

1,59 

4,77×10-2 
6,36×10-2 
6,18×10-2 
5,95×10-2 
6,24×10-2 

2,12 

6,26×10-2 
7,57×10-2 
7,37×10-2 
7,65×10-2 
8,00×10-2 

2,65 

7,81×10-2 
 
Tabela 34 – Resposta Analítica para a Gama de Concentrações Dentro das Taxas de Toxicidade 

para o Clordiazepóxido (com réplicas). 
Concentração 

(ppm) 
Resposta do Aparelho 

(Apadrão/API) ×CPI 
2,23×10-1 
2,31×10-1 
2,50×10-1 
2,47×10-1 

2,59×10-1 

2,59×10-1 
6,52×10-1 
6,81×10-1 
6,73×10-1 
6,69×10-1 

5,17×10-1 

6,96×10-1 
1,12 
1,12 
1,17 
1,12 

1,03 

1,17 
1,85 1,55 
1,84 
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1,93 
1,81 

 

1,90 
2,49 
2,52 
2,45 
2,47 

2,07 

2,59 
3,04 
3,02 
3,18 
3,09 

2,59 

3,00 
 
Tabela 35 – Resposta Analítica para a Gama de Concentrações Dentro das Taxas de Toxicidade 

para o Diazepam (com réplicas). 
Concentração 

(ppm) 
Resposta do Aparelho 

(Apadrão/API) ×CPI 
2,29×10-1 
2,23×10-1 
2,24×10-1 
2,21×10-1 

2,50×10-1 

2,25×10-1 
5,46×10-1 
5,80×10-1 
5,51×10-1 
5,92×10-1 

5,00×10-1 

5,54×10-1 
9,34×10-1 
8,86×10-1 
9,09×10-1 
8,98×10-1 

1,00 

9,67×10-1 
1,46 
1,49 
1,49 
1,44 

1,50 

1,49 
1,93 
1,97 
1,89 
1,96 

2,00 

1,94 
2,34 
2,38 
2,46 
2,43 

2,50 

2,35 
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