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Resumo 

 

 A detecção de drogas lícitas e/ou ilícitas na medula óssea representa uma 

importante alternativa para as análises toxicológicas forenses, principalmente nos 

casos em que as matrizes convencionais estão indisponíveis ou inviáveis para 

análise. A proposta deste estudo foi desenvolver um método aplicável à medula 

óssea e ao sangue, para a detecção e quantificação da famprofazona (FP) e de 

seus principais metabólitos, a metanfetamina (MA) e a anfetamina (AM). O método 

foi validado e apresentou para ambas as matrizes boa linearidade, exatidão, 

precisão e estabilidade à temperatura ambiente e sob congelamento, com variações 

inferiores a 20% em todas as condições testadas. O limite de quantificação para os 

três analitos na medula óssea e no sangue foram 100 ng g-1 e 50 ng mL-1, 

respectivamente. O método foi aplicado a amostras autênticas, provenientes de 

suínos sadios (n = 4), medicados com o fármaco FP, por via oral, uma vez ao dia, 

durante cinco dias. Os experimentos foram realizados em condições controladas, 

nas quais o primeiro animal recebeu a dose diária de 100 mg de FP e os demais 

receberam diariamente uma dose de 200 mg. Ao final de cada experimento, foi 

realizado o abate do animal e as amostras de sangue e medula óssea foram 

coletadas para análise. As amostras foram extraídas com éter metil-terc-butílico em 

pH alcalino (extração líquido-líquido) e analisadas por cromatografia a gás acoplada 

à espectrometria de massas (CG-EM), sem a etapa prévia de derivatização dos 

extratos. A famprofazona foi quantificada nas amostras de medula óssea dos quatro 

suínos (frescas: 103 a 276 ng g-1; exumadas: 103 a 195 ng g-1) e nas amostras de 

sangue dos três suínos medicados diariamente com 200 mg do fármaco (59 a 86 ng 

mL-1). A metanfetamina foi quantificada nas amostras de medula óssea provenientes 

dos animais que receberam 200 mg diários (frescas: 134 a 267 ng g-1; exumadas 

154 a 248 ng g-1) e nas amostras de sangue de dois suínos medicados com 200 mg 

de FP (53 e 58 ng mL-1). A anfetamina não foi quantificada nas matrizes estudadas. 

O método desenvolvido neste estudo mostrou-se simples, eficiente, com custo 

reduzido e boa aplicabilidade na rotina das análises toxicológicas forenses.   

 
Palavras-chave: Medula óssea; sangue; anfetaminas; CG-EM; análise toxicológica 

forense. 
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Abstract 

 

 The detection of licit and / or illicit drugs in the bone marrow represents an 

important alternative for forensic toxicological analyzes, especially in cases which 

conventional matrices are unavailable or unviable for analysis. The purpose of this 

study was to develop a method for the detection and quantification of famprofazone 

and its main metabolites, methamphetamine and amphetamine, which would be 

applicable to bone marrow and blood. The method was validated and presented 

good linearity, good accuracy and precision, and good stability at room temperature 

and under freezing, with variations of less than 20% in all tested conditions. The limit 

of quantification for the three analytes in bone marrow and blood were 100 ng g-1 and 

50 ng mL-1, respectively. The method was applied to authentic samples from healthy 

pigs (n = 4), to which FP was administered, orally, once a day during five days. The 

experiments were performed under controlled conditions, in which the first animal 

received the daily dose of 100 mg of FP and the others received a dose of 200 mg 

daily. At the end of each experiment, the animal was slaughtered and its blood and 

bone marrow samples were collected for analysis. Blood and bone marrow samples 

were extracted with methyl tert-butyl ether at alkaline pH (liquid-liquid extraction) and 

analyzed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS), without 

the previous step of derivatization of the extracts. Famprofazone was quantified in 

the  bone  marrow samples of the four pigs  (fresh  bone  marrow:  from 103 to 276 

ng g-1; decomposed bone marrow: from 103 to 195 ng g-1) and in the blood samples 

of the three pigs medicated with 200 mg daily of the drug (from 59 to 86 ng mL-1). 

Methamphetamine was quantified in bone marrow samples from animals receiving 

200 mg daily (fresh bone marrow: from 134 to 267 ng g-1; decomposed bone marrow: 

from 154 to 248 ng g-1) and in the blood samples from two pigs medicated with 200 

mg of FP (53 and 58 ng mL-1). Amphetamine was not quantified in the matrices 

studied. The method developed in this study was simple, efficient, cost-effective and 

with good applicability in the routine of forensic toxicological analyzes. 

 
 

Keywords: Bone marrow; blood; amphetamines; GC-MS; forensic toxicological 
analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A análise toxicológica é um recurso muito importante para o controle e 

prevenção ao abuso de substâncias lícitas ou ilícitas e também é indispensável na 

esfera da justiça, durante a investigação médico-legal (GARCIA et al., 2005). De 

acordo com a finalidade analítica, diferentes matrizes biológicas podem ser 

utilizadas e a coleta dessas matrizes pode ser realizada no indivíduo vivo ou após a 

sua morte (STARK & NORFOLK, 2005).  

Nos indivíduos vivos, a urina é a matriz de escolha para a análise qualitativa 

por ser a principal via de eliminação de substâncias, além de ser facilmente coletada 

(STARK & NORFOLK, 2005; WALL & KACH, 2005; VAN EENOO et al., 2011). Já o 

sangue é matriz empregada para avaliação quantitativa, especialmente do álcool e 

de outras substâncias psicoativas (DRUMMER, 2007; KRAEMER & PAUL, 2007).  

Após a morte, além do sangue e da urina, outros fluidos biológicos podem ser 

coletados (ex. bile e humor vítreo), assim como órgãos (ex. fígado, estômago e rim). 

No entanto, essas matrizes sofrem o efeito da decomposição do corpo em um 

período de tempo relativamente curto, o que as torna inviáveis para análise algumas 

semanas após a morte (DRUMMER, 2004; CARTISER et al., 2011c). A utilização da 

medula óssea como matriz biológica é uma alternativa para os casos em que as 

vísceras e os fluidos biológicos utilizados na rotina forense não se encontram mais 

passíveis de análise (KOJIMA et al., 1986; NAGATA et al., 1990; BORATTO, 1998; 

McINTYRE et al., 2000; STEPENSKY et al., 2003). 

A análise da medula óssea pode fornecer informações sobre uma possível 

exposição, em vida, a determinada substância (JEE, 2005; CARTISER et al., 2011b, 

WATTERSON & CORNTHWAITE, 2013). A realização de estudos utilizando a 

medula óssea, em condições controladas, geralmente requer o uso de modelos 

animais como camundongos, coelhos e suínos, sendo estes últimos os que mais se 

assemelham fisiológica e metabolicamente aos seres humanos (BRUNET et al., 

2006).  

A famprofazona foi escolhida para ser o fármaco modelo desse estudo por 

suas características fisico-químicas (por ex. lipofilicidade) e por ser uma substância 

precursora de metanfetamina e anfetamina, dois compostos estimulantes de uso 

indiscriminado (NEUGEBAUER et al., 1997; RODRIGUEZ et al., 2004).  
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Um dos grandes desafios para a perícia toxicológica forense é a preparação 

da amostra. Dada a ampla variedade morfológica, estado de agregação e ordenação 

molecular dos constituintes da matriz extracelular entre os diferentes tecidos, os 

procedimentos analíticos não são específicos apenas para as substâncias 

pesquisadas, mas também são desenvolvidos para a matriz biológica utilizada 

(SKOPP, 2004; DRUMMER, 2007; CARTISER et al., 2011a).  

Existe, portanto, uma grande demanda por metodologias de pré-tratamento 

para amostras biológicas, especialmente quando se empregam técnicas analíticas 

de alta sensibilidade, como por exemplo, a cromatografia a gás acoplada à 

espectrometria de massas (CG-EM) (SNOW & SLACK, 2004; SROGI, 2006) e a 

cromatografia a liquido acoplada à espectrometria de massas (CLAE-EM) (YU et al., 

2004; MAJORS, 2010). 

O presente estudo busca atender a esta demanda, aprimorando o processo 

de pré-tratamento da medula óssea e do sangue para favorecer a detecção dos 

analitos estudados (anfetamina, metanfetamina e famprofazona). 
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2. OBJETIVOS 

  

2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um método para análise de famprofazona, metanfetamina e 

anfetamina em medula óssea e sangue, com uma etapa de pré-tratamento simples e 

eficiente, visando à aplicação na perícia toxicológica forense. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Determinar a famprofazona e seus metabólitos em amostras de medula óssea 

e sangue de suínos por cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas 

(CG-EM), sem a etapa prévia de derivatização dos analitos. 

Validar o método utilizado para cada matriz estudada. 

Realizar um estudo in vivo com suínos através da administração do fármaco 

famprofazona e coleta de amostras de medula óssea e sangue desses animais para 

aplicação do método desenvolvido. 

Aplicar o método desenvolvido em amostras exumadas provenientes do 

estudo in vivo com suínos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

O sangue é a amostra mais utilizada na rotina das perícias toxicológicas 

forenses, pois pode estabelecer se determinada substância esteve circulante no 

momento da morte. Todavia, nem sempre essa amostra encontra-se disponível ou 

viável para análise, sendo necessária a utilização de amostras alternativas como, 

por exemplo, a medula óssea. Por ser uma amostra complexa, a medula óssea 

precisa ser submetida a um pré-tratamento que possibilite a análise das substâncias 

suspeitas. Quanto mais eficiente o pré-tratamento da amostra, melhor o resultado 

analítico. Esse estudo apresenta um método simples e eficiente de preparo da 

medula óssea e do sangue para aplicação na rotina das análises toxicológicas 

forenses.    
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Medula Óssea 

 

  A medula óssea é um dos mais complexos sistemas do corpo e o seu peso 

pode alcançar até 5% do peso corpóreo em humanos ao longo da vida (BARRETO 

et al., 2014). Trata-se de um tecido conectivo vascular altamente organizado que 

ocupa a cavidade óssea central. Existem dois tipos de medula: a vermelha e a 

amarela sendo que, de acordo com o tipo de osso (longo, plano, curto, irregular, 

etc.) e com a faixa etária, a relação entre elas varia (Figura 1).  

A medula vermelha é composta de um tecido conjuntivo que suporta feixes de 

células hematopoiéticas e um rico suprimento vascular. A medula amarela consiste 

em um tecido conjuntivo que serve de base para inúmeros vasos sanguíneos e 

células adiposas (McINTYRE et al., 2000). 

 

 
Figura 1: Escápula suína (medulas vermelha e amarela em destaque). Fonte: arquivo pessoal. 

 

 A medula vermelha é um tecido mielóide fibroso que se encontra na 

cavidade medular, em especial nas extremidades dos ossos, onde ocorre a 

hematopoiese (produção das células sanguíneas). Ela está localizada nos 

compartimentos intra e extravascular, que estão conectados por uma rede de 

capilares e uma malha de tecidos conjuntivos com paredes compostas de células 

reticulares. O compartimento intravascular é composto por artérias que são 

Medula óssea 
amarela 

Medula óssea 
vermelha 
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responsáveis pelo suprimento de sangue e uma rede de vasos de pequeno calibre, 

responsáveis pelo transporte do sangue venoso para fora do osso. O compartimento 

extravascular é onde ocorre a formação e o armazenamento das células sanguíneas 

(BARRETO et al., 2014). A Figura 2 mostra um osso longo, com a medula vermelha 

e sua vascularização (TRAVLOS, 2006).  

 

 

Figura 2: Representação da vascularização da medula óssea. Fonte: Travlos, 2006. 

 

Em condições normais, a medula óssea está em constante atividade. Ao 

nascermos, todas as cavidades ósseas encontram-se preenchidas com células 

hematopoiéticas, ou seja, medula óssea vermelha. Ao longo da vida, o tecido 

hematopoiético reduz a sua atividade e vai gradativamente sendo substituído por 

tecido adiposo (medula óssea amarela). Num adulto, a distribuição da medula 

vermelha se concentra mais nos ossos do esqueleto axial (crânio, coluna, esterno, 

costelas, escápula, quadril e pelve) e nas extremidades dos ossos longos (fêmur e 

úmero). Todavia, várias desordens benignas ou malignas, além de determinados 

tratamentos (por exemplo, a quimioterapia) podem alterar a composição medular. A 

medula óssea amarela pode ser reconvertida em vermelha para aumentar o aporte 

de células em casos de anemia hemolítica ou em certos processos tumorais, por 

exemplo (CARTISER et al., 2011c). A Figura 3 mostra a distribuição da medula 

óssea vermelha no período que compreende o nascimento até os 25 anos de idade.  
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Figura 3: Distribuição da medula vermelha (representada em preto) em ossos longos do 
nascimento (RN) até os 25 anos de idade (25 a). Fonte: Adaptado de Cartiser et 
al., 2011c. 

 

 É importante salientar que a produção de células sanguíneas ocorre de 

maneira dinâmica e, conforme a necessidade, pode ser regulada negativamente 

(tendendo à inatividade) ou positivamente (podendo ser 10 vezes maior que a 

produção convencional), para manter as condições de normalidade. Apesar das 

diferentes características de cada grupo de células sanguíneas, o corpo humano é 

capaz de manter os níveis normais dos diversos tipos celulares na circulação 

periférica. As células sanguíneas passam por um processo de maturação desde a 

sua formação na medula óssea até alcançarem a corrente sanguínea (Figura 4). Ao 

chegarem à circulação periférica, os grupos celulares exercem as suas atividades e 

após completarem o seu ciclo de vida normal são submetidos à apoptose (morte 

celular programada), sendo degradados e removidos do organismo (BARRETO et 

al., 2014).    

  RN           7 a           12 a      12-14 a      15 a         16 a        18 a      19-20 a       25 a 
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Figura 4: Representação das diferentes linhagens celulares produzidas na medula óssea 

vermelha. Fonte: iahealth.net/bone-marrow/Acesso em 15 de Junho de 2018. 
 

  

4.1.1 Análise toxicológica forense da medula óssea 

 

A possibilidade de detectar substâncias psicoativas na medula óssea 

representa uma alternativa para os casos em que a contaminação ou a 

decomposição do corpo exclui a possibilidade da coleta de amostras pós-morte com 

finalidade analítica. Sangue e vísceras são as amostras rotineiramente utilizadas 

para essa finalidade, mas devido à sua rápida decomposição, algumas semanas 

após a morte tornam-se inviáveis para análise. Por estar protegida pela matriz óssea, 

a medula óssea tem seu conteúdo preservado por um tempo maior, de meses ou 

anos, dependendo da estabilidade de cada substância (STEPENSKY et al., 2003). 

A alta vascularização e o teor lipídico conferem à medula óssea 

características de compartimento onde fármacos lipossolúveis podem ser 

distribuídos com eficiência, permanecendo protegidos de contaminação mesmo 

após um trauma (WINEK et al., 1990; STEPENSKY et al., 2003).  
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O primeiro relato sobre a utilização da medula óssea em toxicologia forense é 

de 1943, quando foi apresentado um estudo sobre a cinética do álcool etílico 

(CARTISER et al., 2011c). Décadas mais tarde, Noguchi e colaboradores (1978) 

realizaram um trabalho investigativo nos restos mortais de um cadáver e o 

antidepressivo amitriptilina foi detectado na medula óssea coletada da vítima.  

A partir da década de 80, houve um aumento no número de estudos 

envolvendo a análise de xenobióticos na medula óssea. Um trabalho desenvolvido 

por Winek e colaboradores (1981) determinou os níveis do fármaco etclorvinol na 

medula óssea e no sangue de coelhos e demonstrou em todos os casos analisados 

que os níveis sanguíneos foram inferiores aos da medula óssea. Em outro estudo, 

Winek e colaboradores (1985) determinaram a correlação entre os níveis de 

pentobarbital na medula óssea e no plasma de coelhos e demonstraram a 

linearidade de tal correlação nessas matrizes.  

Kojima e colaboradores (1986) realizaram um estudo para detectar 

metanfetamina e seu metabólito, anfetamina, em ossos provenientes de um corpo 

inumado (enterrado) por 5 anos e confirmaram a presença de ambos os analitos 

(metanfetamina e anfetamina) no material analisado. Nagata e colaboradores (1990) 

determinaram metanfetamina e anfetamina em amostras de medula óssea, fígado, 

pele, músculo, sangue e urina coletadas de coelhos e mantidas sob diferentes 

condições de armazenamento durante dois anos.  

Takatori e colaboradores (1991) apresentaram um estudo comparando os 

níveis de diazepam na medula óssea, no soro, na saliva e no cérebro. Os resultados 

desse estudo sugeriram que o diazepam acumula na medula óssea, visto que as 

concentrações detectadas nessa matriz 8 horas após a administração do fármaco 

foram  5 a 8 vezes maiores que no soro, na saliva e no cérebro. 

McIntyre e colaboradores (2000) realizaram um estudo no qual foram 

analisadas 13 drogas psicoativas (antidepressivos, antipsicóticos e 

benzodiazepínicos) na medula óssea e compararam as suas concentrações com as 

do sangue. No caso dos benzodiazepínicos, as concentrações detectadas na 

medula óssea foram até 2,5 vezes maiores que no sangue.  

Raikos e colaboradores (2001) apresentaram um estudo no qual foi detectada 

morfina em três diferentes matrizes (medula óssea, osso e osso inumado durante 1 

ano) provenientes de um caso fatal de envenenamento por heroína. O osso 
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apresentou a maior concentração (340 ng g-1) e a medula óssea apresentou a 

segunda maior concentração da substância analisada (195 ng g-1). 

Cengiz e colaboradores (2006) reportaram um estudo sobre a determinação 

de morfina no sangue, na urina e na medula óssea (coletada imediatamente após a 

morte, e após 7 e 14 dias de inumação). As concentrações sanguíneas de morfina 

foram maiores do que aquelas na medula óssea e as concentrações urinárias foram 

cerca de duas ordens de grandeza mais elevadas que as das demais matrizes 

estudadas. Com relação aos diferentes tempos de coleta da medula óssea, foram 

observadas concentrações de morfina cerca de duas vezes maior nas amostras de 

medula óssea coletadas logo após a morte em comparação com as amostras 

inumadas durante 14 dias.  

Um estudo desenvolvido por Guillot e colaboradores (2007) comparou as 

concentrações de morfina e 6-acetilmorfina (6-AM) em diferentes matrizes, incluindo 

a medula óssea, após a administração de dose letal aguda ou doses crônicas. Após 

a dose letal, nas amostras de sangue, medula óssea e osso foram detectados níveis 

de morfina mais elevados que de 6-AM e após a administração crônica, as 

substâncias estudadas não foram detectadas nas matrizes analisadas.  

Watterson e colaboradores estudaram os efeitos do sítio de coleta (medula 

óssea e osso, epífise e diáfise) e do intervalo dose-morte na detecção de cetamina e 

concluíram que ambos influenciam na detecção da substância e justificaram as 

diferenças observadas com base na heterogeneidade das matrizes. Com relação ao 

intervalo dose-morte, a medula óssea sofreu menos esse efeito sobre a detecção de 

cetamina em comparação com as demais amostras e ainda permitiu a detecção de 

seu metabólito, a norcetamina (WATTERSON & VANDENBOER, 2008; 

WATTERSON & DONOHUE, 2011; WATTERSON et al., 2012).  

Outro estudo foi realizado por Watterson e Botman (2009) com o objetivo de 

detectar diazepam na medula óssea e osso (epífise e diáfise) e os resultados 

mostraram a maior concentração do fármaco na medula óssea em relação às 

demais matrizes (medula óssea>epífise>diáfise). 

A detecção de fentanil em ossos e medula óssea (frescos e decompostos) foi 

alvo do estudo de Lafrenière e Watterson (2009). A concentração do fármaco variou 

entre as diferentes matrizes e a medula óssea apresentou as maiores concentrações, 

em comparação com os ossos.  



36 
 

Akcan e colaboradores (2009) realizaram um estudo envolvendo a detecção 

dos pesticidas diazinon e endossulfan (isômeros e metabólitos) em diferentes 

matrizes, incluindo a medula óssea (fresca e putrefeita). As substâncias estudadas 

foram detectadas nas matrizes analisadas e a concentração de diazinon foi maior na 

medula óssea que no sangue. Comparando as matrizes frescas com as putrefeitas, 

concentrações de endossulfan e de seus metabólitos foram similares em ambas as 

matrizes, enquanto o percentual de diazinon foi maior nas matrizes putrefeitas. 

Lafrenière e Watterson (2010) apresentaram a continuidade do estudo com 

fentanil, após exposição aguda, em medula e ossos (frescos e decompostos) no 

qual foi discutida a influência do intervalo dose-morte sobre a detecção dessa 

substância. Os resultados obtidos ratificaram aqueles relatados no estudo anterior 

(maior concentração do fármaco na medula) e sugeriram que o tipo de osso pode 

não ser tão importante quanto a quantidade de medula óssea remanescente nesse 

osso.  

Cartiser e colaboradores (2011b) apresentaram um método para a 

quantificação de 4 benzodiazepínicos e citalopram em 11 diferentes fluidos e tecidos, 

incluindo a medula óssea. A aplicação do método incluiu a utilização de duas fontes 

distintas: um experimento animal, com administração de diazepam e citalopram, e 

uma vítima usuária de prazepam quando em vida. Na medula óssea proveniente do 

animal, as concentrações das substâncias analisadas foram diferentes entre si e o 

diazepam apresentou-se em quantidades significativas (acima de 1000 ng g-1), o que 

corroborou os resultados de estudos prévios com essa substância. Resultado 

semelhante foi observado no caso proveniente da vítima usuária de prazepam, no 

qual o seu metabólito nordazepam foi detectado na medula óssea também em 

quantidades significativas (acima de 1200 ng g-1). Em outro estudo desenvolvido por 

Cartiser e colaboradores (2011a) foi estudada a influência do sítio de coleta da 

medula óssea na quantificação da cafeína e a correlação das suas concentrações 

nessa matriz com as do sangue. Os resultados obtidos demonstraram uma boa 

correlação entre as concentrações sanguíneas e as da medula óssea proveniente da 

costela, e esta matriz mostrou-se bastante apropriada para o estudo em questão.   

Watterson e Desrosiers (2011) desenvolveram um estudo para detectar a 

meperidina em materiais decompostos (ossos e medula óssea) e examinar o efeito 

do intervalo dose-morte sobre essa detecção. Em geral, nos diferentes intervalos 
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dose-morte testados, a concentração de meperidina na medula óssea mostrou-se 

superior à dos demais sítios analisados, porém não foi possível concluir que a 

substância se acumule ao longo do tempo nessa matriz.  

Desrosiers e colaboradores (2012) estudaram a distribuição de amitriptilina, 

citalopram e seus metabólitos em 13 diferentes ossos provenientes de um suíno 

após um período de 2 anos de decomposição. Os locais onde foram observadas as 

maiores distribuições de amitriptilina e nortriptilina foram: as vértebras lombar e 

torácica, costelas e escápula. Para o citalopram e seu metabólito, as maiores 

distribuições foram observadas na vértebra lombar e nas costelas. Os dados 

mostraram que o principal efeito sobre a detecção das substâncias está no tipo do 

osso analisado, uma vez que a diferença entre os diferentes sítios de coleta variou 

de 33 a 166 vezes. Essa variação pode estar associada com a presença de medula 

óssea vermelha, a qual tem contato direto com o sangue e é de se esperar que a 

concentração das substâncias seja maior nesses sítios. 

Tominaga e colaboradores analisaram substâncias voláteis e gases (2013a) e 

fármacos (2013b) em sangue, aspirado de medula óssea e fluido pericárdico. No 

estudo com gases e substâncias voláteis foi demonstrada uma correlação 

significativa entre as concentrações das substâncias testadas nas matrizes 

analisadas, sugerindo que a medula óssea e o líquido pericárdico podem ser 

utilizados como matrizes alternativas nas análises toxicológicas. No estudo com 

fármacos foi demonstrada uma distribuição similar das substâncias testadas nas três 

diferentes matrizes, com exceção do grupo dos derivados fenotiazínicos e 

antidepressivos que apresentaram concentrações até 2 vezes maiores na medula 

que no sangue e no líquido pericárdico.   

Bévalot e colaboradores (2013) analisaram meprobamato na medula óssea e 

compararam com outras matrizes (sangue, humor vítreo e bile). As concentrações 

sanguíneas de meprobamato foram superiores às das demais matrizes, sugerindo 

que essa substância, assim como a cafeína (Cartiser et al., 2011a), não acumula na 

medula óssea.   

Um estudo realizado por Watterson e Cornthwaite (2013) investigou a 

distribuição de amitriptilina e citalopram nas exposições aguda e crônica. Os 

resultados obtidos mostraram que as concentrações dos fármacos estudados 

variaram conforme o tipo de osso analisado. Em outro estudo, Wiebe e Watterson 
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(2014) analisaram tramadol e seu metabólito em amostras de ossos decompostos e 

plasma, após a exposição (aguda e crônica) ao fármaco. Foram observadas 

diferenças significativas nos níveis das substâncias entre os diferentes tipos de 

exposição, tanto para o plasma quanto para os ossos. No caso dos ossos, a grande 

variedade observada foi vinculada a heterogeneidade estrutural do osso, contato 

com a medula, vascularização e contato com os fluidos de decomposição. 

Wietecha-Posluszny e colaboradores (2017) apresentaram um método de 

triagem utilizando a medula óssea para a detecção de 31 fármacos psicoativos, 

incluindo benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, antidepressivos, entre outros, e os 

resultados obtidos atenderam ao objetivo do estudo, demonstrando que a matriz 

utilizada é uma boa opção para situações onde as amostras convencionais não 

estejam disponíveis.  

Existem algumas vantagens em utilizar a medula óssea como matriz 

alternativa nas análises toxicológicas forenses, porém a principal delas é que essa 

matriz é totalmente recuperável após a esqueletização (McINTYRE et al., 2000). 

Estudos recentes envolvendo esqueletos de corpos em avançado estado de 

putrefação evidenciaram a presença de substâncias como amitriptilina e citalopram 

(WATTERSON & CORNTHWAITE, 2013) e tramadol juntamente com seu metabólito 

O-desmetiltramadol (WIEBE & WATTERSON, 2014). Assim, a utilização da medula 

óssea como matriz alternativa visa reduzir as limitações da análise toxicológica 

quando esta é requisitada muito tempo após a morte do indivíduo, especialmente em 

casos envolvendo a exumação de corpos (KOJIMA et al., 1986; NAKAO et al., 2017).  

 

4.2 Sangue 

 

O sangue é um tecido fluido que circula pelos vasos sanguíneos (veias e 

artérias), migrando por entre os diversos órgãos do corpo, transportando água, 

gases, eletrólitos, nutrientes, resíduos do metabolismo celular e diversas 

substâncias exógenas como, por exemplo, os fármacos (LORENZI, 2006).  

O tecido sanguíneo é composto pelos elementos figurados (células 

sanguíneas), que correspondem a 45% do seu volume total e pela parte líquida 

(plasma), que corresponde aos 55% restantes. No corpo humano, o tecido 
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sanguíneo representa, em média, de 7% a 8% do peso corporal, ou seja, um 

indivíduo com 75 quilos terá entre cinco a seis litros de sangue (LORENZI, 2006).  

A porção dos elementos figurados é composta por diferentes tipos celulares, 

os quais possuem funções biológicas específicas e características morfológicas 

bastante distintas. As células que compõem essa porção são as hemácias 

(eritrócitos ou glóbulos vermelhos), os leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas 

(trombócitos). Esses tipos celulares se diferenciam a partir da célula pluripotente 

(stem cell) presente na medula óssea (Figura 5).  

 

 
Figura 5: Sequência de diferenciação das linhagens celulares a partir da célula pluripotente 

(stem cell). Fonte: iahealth.net/bone-marrow/Acesso em 15 de Junho de 2018. 
  

Em condições fisiológicas normais, a população de células circulantes na 

corrente sanguínea é composta pelas formas celulares mais maduras - eritrócitos, 

granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e basófilos), monócitos, linfócitos e trombócitos - 

e raras células imaturas (mielócitos e metamielócitos).  

O tecido sanguíneo exerce múltiplas funções que interagem com a nutrição 

de todo o organismo. Para que os diversos tecidos do corpo funcionem 

adequadamente existe uma considerável demanda de oxigênio e a hemoglobina 

presente nos glóbulos vermelhos é responsável pela oxigenação de cada órgão do 

corpo e também pelo transporte de gás carbônico advindo do metabolismo celular. O 

transporte desses gases pelo corpo, que é feito pelo sangue, é indispensável para o 
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pleno funcionamento dos órgãos e para que estes não passem pelo processo de 

deterioração, que pode provocar a falência e até a morte da área comprometida. 

Outra importante função do sangue é a atuação direta no sistema de defesa do 

organismo, contra doenças e patógenos invasores, por ação das diferentes 

linhagens de glóbulos brancos. O controle da hemostasia é outra função de 

destaque e fica a cargo das plaquetas, que atuam promovendo a coagulação para 

conter os processos hemorrágicos em áreas lesionadas. Outros constituintes como 

íons e moléculas simples ou complexas são transportados pelo sangue após a sua 

síntese ou absorção até os tecidos, onde irão se depositar ou exercer o seu papel 

metabólico (LORENZI, 2006).   

A porção líquida do sangue (plasma) é constituída por água (cerca de 90%) e 

moléculas de proteínas, carboidratos, lipídeos, vitaminas, enzimas, sais minerais e 

hormônios. As funções do plasma englobam o equilíbrio e a distribuição da água 

(osmolaridade), a regulação do pH através dos sistemas de tampões fisiológicos e 

da temperatura corporal, além do transporte de substâncias endógenas e exógenas 

(LORENZI, 2006).    

 

4.2.1 O sangue na pesquisa toxicológica forense 

  

 O sangue é a matriz mais utilizada na rotina pericial para quantificar e 

interpretar concentrações de xenobióticos e seus metabólitos. A presença de um 

xenobiótico ou metabólito no sangue está provavelmente ligada a uma exposição 

recente (horas ou minutos, dependendo da substância e da via de administração). 

Para fins de quantificação, utiliza-se rotineiramente sangue coletado de sítios 

periféricos (por exemplo: veia femoral). Para casos onde o corpo foi submetido a 

grandes traumas e a coleta de sítios periféricos pode estar dificultada, o sangue 

pode ser coletado do coração ou da cavidade craniana (SKOPP, 2004).     

 A concentração de drogas em amostras de sangue pós-morte pode variar de 

acordo com o sítio de coleta. Essa variação também pode sofrer a influência das 

propriedades físico-químicas de cada droga analisada (SKOPP, 2004).    

 Como o sangue é a matriz mais utilizada na pesquisa forense, inúmeros são 

os relatos na literatura sobre estudos utilizando essa matriz. Para fins de 
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contextualização, serão citados a seguir alguns estudos incluindo a análise de 

metanfetamina e anfetamina em sangue no período entre 2001 e 2018.  

Okajima e colaboradores (2001) apresentaram um método para análise de 

metanfetamina e anfetamina em sangue e o aplicaram a dois casos de necropsia 

com suspeita de intoxicação por metanfetamina. Em ambos os casos foram 

detectadas a metanfetamina (165 e 1270−1790 ng g-1) e seu metabólito, anfetamina 

(36,9 e 74,1−119 ng g-1).  

Um método para a determinação de anfetamina e metanfetamina em sangue 

foi desenvolvido por Nishida e colaboradores (2002) e aplicado a quatro casos 

médico-legais com suspeita de intoxicação por metanfetamina. Nos casos 

analisados foram detectadas a metanfetamina (0,74−2,28 µg g-1) e a anfetamina 

(0,09−0,14 µg g-1). 

Moeller e Kraemer (2002) realizaram um estudo de revisão sobre casos de 

motoristas flagrados na direção de veículos, estando sob efeito de drogas (DUID - 

Driving Under the Influence of Drugs). A anfetamina e seus derivados foram citados 

como a segunda classe mais frequente com resultado positivo, inclusive em 

combinação com canabinóides.   

Takekawa e colaboradores (2007) apresentaram um relato de caso sobre três 

indivíduos que atuavam como body packers (vulgarmente chamados de “mulas”), 

realizando o  transporte de drogas empacotadas e ingeridas. Um dos indivíduos 

apresentou um quadro de intoxicação aguda e faleceu em consequência do 

vazamento de um dos pacotes contendo as drogas dentro de seu estômago. As 

análises realizadas no sangue da vítima revelaram concentrações extremamente 

elevadas de metanfetamina (63,5 µg mL-1) e do seu metabólito, anfetamina (1,2 µg 

mL-1). Outro relato de caso nas mesmas circunstâncias (body packer) foi reportado 

por Li e colaboradores (2009), no qual houve o extravasamento da droga no interior 

do estômago da vítima, que também morreu devido à superdosagem de 

metanfetamina (24,8 µg mL-1 no sangue). Um terceiro relato de caso envolvendo três 

indivíduos body packers foi apresentado por Uekusa e colaboradores (2013), no qual 

as concentrações séricas de metanfetamina (0,01−2,7 mg L-1) e anfetamina 

(traços−0,14 mg L-1) foram mais altas nos indivíduos que apresentaram sinais de 

intoxicação aguda.  
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 Guo e colaboradores (2015) desenvolveram um método para analisar 

anfetaminas em sangue e urina, o qual não inclui as etapas de evaporação e 

derivatização das amostras. O método foi aplicado a amostras provenientes de um 

caso forense com suspeita de intoxicação por metanfetamina e as concentrações 

sanguíneas de metanfetamina e anfetamina foram 2,39 e 0,32 µg mL-1, 

respectivamente.  

 Wurita e colaboradores (2016) apresentaram um relato de caso de 

intoxicação fatal por metanfetamina. Foram coletadas 21 amostras de diferentes 

sítios e as concentrações sanguíneas de metanfetamina variaram de 268 a 911 ng 

mL-1.  

 Wozniak e colaboradores (2018) relataram um estudo para determinar a 

presença de anfetaminas em sangue e urina. O método foi aplicado a amostras 

provenientes de casos forenses e a maior concentração sanguínea obtida para a 

anfetamina foi de 58,5 µg mL-1, em um caso de intoxicação fatal.  

 

4.3 Anfetaminas 

 

A denominação anfetaminas é conferida às substâncias que possuem a 

estrutura química semelhante à da anfetamina ou da metanfetamina (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Estrutura química da anfetamina (A) e da metanfetamina (B). Fonte: 

pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ Acesso em 10 de Junho de 2018. 
 

As anfetaminas representam uma classe de compostos psicoativos 

amplamente utilizados por suas propriedades estimulantes, euforizantes, anoréticas 

A B 
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e, dependendo do derivado anfetamínico, podem ainda ser alucinógenas e 

entactógenas (CARVALHO et al., 2012).  

A literatura cita diversas drogas precursoras de anfetamina e/ou 

metanfetamina como, por exemplo, os anorexígenos Clobenzorex, Femproporex e 

Mefenorex, o anti-parkinsoniano Selegilina (L-Deprenil) e o analgésico 

Famprofazona (MUSSHOFF, 2000). Muitos desses compostos são biotransformados 

em metanfetamina e/ou anfetamina no organismo humano e apresentam 

propriedades estimulantes similares a esses metabólitos ativos (VALTIER & CODY, 

1999). 

As anfetaminas possuem alta biodisponibilidade oral, alto volume de 

distribuição e pouca ligação às proteínas plasmáticas. A distribuição orgânica da 

anfetamina é similar à da metanfetamina e parece não ser influenciada pela via de 

administração. A meia-vida de eliminação varia de 6 a 12 horas e ocorre por via 

renal e via biliar. As anfetaminas são metabolizadas no fígado, porém grande 

percentual da dose absorvida é prioritariamente excretado sob a forma inalterada 

(KRAEMER & MAURER, 2002). A excreção é prioritariamente renal e pH 

dependente, de tal forma que se o pH urinário estiver ácido a excreção estará 

aumentada e diminuirá em condições de alcalinidade (CARVALHO et al., 2012).  

Com relação às características químicas, as anfetaminas são compostos de 

caráter alcalino, com valores de pKa em torno de 9,9 e baixo peso molecular. Dessa 

forma, essas substâncias conseguem atravessar facilmente as membranas celulares 

e camadas lipídicas e atingir altos níveis teciduais e em fluidos biológicos com pH 

inferior ao do sangue (DE LA TORRE et al., 2004). 

O uso indiscriminado das anfetaminas ocorre principalmente por sua 

propriedade estimulante sobre o sistema nervoso central (NOTO et al., 2002; 

YONAMINE et al., 2004), porém também está relacionado às suas propriedades 

anorexígenas (NOTO et al., 2002) e à dopagem no esporte (HEMMERSBACH & DE 

LA TORRE, 1996; GEORGE, 2000; YONAMINE et al., 2004; WADLER, 2009).  

Um exemplo do uso indiscriminado é a utilização do derivado anfetamínico 

3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA), também conhecido como ecstasy¸ uma 

droga sintética muito veiculada em festas e boates devido aos seus efeitos 

estimulantes. Vários outros derivados sintéticos das anfetaminas são utilizados no 

contexto recreacional, isoladamente ou em associação com outras substâncias 
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como a cocaína, cafeína, cetamina, efedrina, etanol, ácido gama-hidroxibutírico 

(GHB), diletilamina do ácido lisérgico (LSD), tetraidrocanabinol (THC), entre outros 

(CARVALHO et al., 2012).  

As anfetaminas são utilizadas mundialmente por milhões de pessoas e o seu 

consumo vem aumentando nos últimos anos (INCB, 2018; UNODC, 2017). As 

fatalidades relacionadas ao uso das anfetaminas ocorreram não somente por conta 

da intoxicação aguda ou crônica, mas também devido às alterações 

comportamentais e psicomotoras que essas substâncias provocam nos usuários 

(YONAMINE et al., 2004). Independente do padrão de uso e do tipo de droga, os 

impactos negativos sobre o usuário e a sociedade têm causado grande preocupação 

por parte dos especialistas em análises toxicológicas (YONAMINE et al., 2004). 

 

4.4 Famprofazona 

 

A famprofazona (Figura 7) é um fármaco precursor da metanfetamina e da 

anfetamina, com propriedades analgésica e antipirética (DE LA TORRE et al., 2004), 

indicado para diferentes tipos de dores, desde enxaqueca até reumatismo (CODY, 

1996). 

 

 
Figura 7: Estrutura química da famprofazona. Fonte: pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ Acesso em 

10 de Junho de 2018. 
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Alguns estudos comprovaram a relação entre o uso de famprofazona e a 

obtenção de resultados positivos nos testes para detecção de drogas em situações 

de acidente de trânsito (MUSSHOFF & KRAEMER, 1998) e exame antidopagem 

(TSENG et al., 2007), sendo detectada a presença de anfetaminas nas amostras 

testadas (YOO et al., 1994; CODY, 1996; CHAN et al., 2010).  

A farmacocinética da famprofazona envolve uma rápida metabolização e em 

um curto intervalo de tempo os seus principais metabólitos tornam-se detectáveis na 

urina (SHIN et al., 1998). De modo geral, como as anfetaminas possuem pKa 

superior a 9.0, as concentrações urinárias variam consideravelmente ao longo do 

tempo e essa variação é resultado de flutuações no pH urinário. Sob condições 

ácidas, as anfetaminas estão sob a forma ionizada e sua reabsorção passiva nos 

rins não é favorecida; já sob condições alcalinas, as anfetaminas não-ionizadas são 

rapidamente reabsorvidas pelos rins, fato este responsável pela redução de sua 

excreção na urina (KRAEMER & MAURER, 2002; LIU & LIU, 2002).  

Um estudo envolvendo a administração de famprofazona (150 mg kg-1) em 

ratos (MRONGOVIUS et al., 1984) detectou dois metabólitos urinários da 

famprofazona: a metanfetamina e a 3-hidroximetilpropifenazona. 

Neugebauer (1984) reportou em seu estudo a detecção de novos metabólitos 

da famprofazona em humanos (n = 5). Foram administrados 37 mg de famprofazona 

por via oral e as amostras de urina foram coletadas para análise durante 24 horas. A 

famprofazona foi metabolizada em metanfetamina e 3-hidroximetilpropifenazona. 

Não foram fornecidas informações sobre a quantificação dos metabólitos 

identificados.    

Oh e colaboradores (1992) realizaram um estudo com voluntários (n = 2) e 

descreveram concentrações plasmáticas e urinárias de metanfetamina após a 

administração oral de famprofazona. A substância foi administrada em doses 

crescentes (25, 50 e 100 mg), porém sua metabolização não mostrou aumento linear 

da metanfetamina e os resultados da conversão foram 12−16% (25 mg), 7−8% (50 

mg) e 6−12% (100 mg).  

Yoo e colaboradores (1994) apresentaram um estudo de caso no qual um 

homem forneceu urina para exame e havia concentração de metanfetamina elevada.   

O indivíduo negou uso de drogas e alegou ter feito uso da famprofazona para aliviar 

a sua dor. As investigações foram realizadas no intuito de detectar a droga 
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inalterada na amostra. Os resultados demonstraram picos de concentração urinária 

para a metanfetamina 10−12 horas após a administração do fármaco (981−1328 ng 

mL-1). 

Shin e colaboradores (1994) administraram 30 mg de famprofazona por via 

oral a três voluntários sadios. Antes da ingestão, a urina dos voluntários foi coletada 

e após 2 horas da ingestão novamente foi coletada urina em intervalos de 2 horas 

até completar um período de 72 horas. A famprofazona inalterada foi detectada até 6 

horas após a ingestão do fármaco, com pico de eliminação após 4 horas. 

Cody (1996) apresentou um estudo no qual um voluntário fez uso de 50 mg 

de famprofazona e após a ingestão do medicamento, foram coletadas amostras de 

urina em diferentes horários durante 6 dias. Foram detectados os metabólitos 

metanfetamina e anfetamina nas amostras de urina do voluntário; a primeira coleta 

foi realizada 3 horas após o tempo zero (momento da administração do fármaco) e 

as maiores concentrações de ambos os metabólitos foram detectadas 14 horas após 

o tempo zero (anfetamina: 420 ng mL-1 e metanfetamina: 1967 ng mL-1). 

Considerando apenas a metabolização da famprofazona em metanfetamina, o 

percentual de metabolização foi de 14,62%. 

Shin (1997) apresentou um estudo referente ao metabolismo estereosseletivo 

da famprofazona em humanos e demonstraram que a (-)-metanfetamina e a (-)-

anfetamina foram excretadas em maiores quantidades que os seus enantiômeros.  

Neugebauer e colaboradores (1997) realizaram um estudo com voluntários   

(n = 6) no qual a famprofazona foi administrada (50 mg) e a urina foi coletada 

durante 48 horas. Foram detectadas metanfetamina e 3-hidroximetilpropifenazona 

(após hidrólise enzimática da urina), em quantidades médias de 2,6 e 4 mg, 

respectivamente.  

Um estudo desenvolvido por Shin e colaboradores (1998) buscou identificar 

novos metabólitos urinários da famprofazona. O fármaco (50 mg) foi administrado 

aos voluntários (n = 3) e as amostras de urina foram coletadas até 49 horas após a 

ingestão. O metabólito majoritário foi a metanfetamina, que representou 

aproximadamente 15% da dose do fármaco administrada.     

Greenhill e colaboradores (2003) apresentaram um estudo no qual foram 

administrados 50 mg de famprofazona a 4 voluntários. Após a ingestão, iniciou-se a 

coleta das amostras de urina em diferentes horários durante 6 dias. Foram 
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detectados os metabólitos metanfetamina e anfetamina nas amostras de urina dos 

voluntários, a primeira coleta foi realizada 2 horas após a administração do fármaco 

e as máximas concentrações urinárias de ambos os metabólitos foram detectadas 

cerca de 5 horas após o tempo zero (anfetamina: 2271 ng mL-1 e metanfetamina: 

7361 ng mL-1). A metabolização da famprofazona em metanfetamina foi de 4,4 a 

15,8% da dose e a metabolização em anfetamina foi de 1,5 a 3,6% da dose. 

Um estudo desenvolvido por Rodriguez e colaboradores (2004) propôs traçar 

o perfil metabólico da famprofazona após a administração de doses seriadas do 

fármaco. Foram administrados 50 mg de famprofazona duas vezes ao dia, durante 2 

dias, a 4 voluntárias. Após a ingestão do medicamento, as voluntárias coletaram 

suas amostras de urina por 9 dias. Os resultados demonstraram que as maiores 

concentrações de metanfetamina e anfetamina urinárias foram observadas cerca de 

três horas após a ingestão do medicamento. As maiores concentrações detectadas 

durante o estudo foram: metanfetamina 14155 ng mL-1 e anfetamina 3555 ng mL-1. 

Durante o período de coleta, ocorreram variações no pH urinário que contribuíram 

significativamente para modular o perfil de excreção dos metabólitos.  

A análise da famprofazona na urina apresenta algumas limitações, pois 

alguns estudos demonstram a detecção dos metabólitos da famprofazona em 

humanos e cobaias, mas poucos relataram a detecção do fármaco inalterado. 

Musshoff e Kraemer (1998) relataram um caso de acidente no trânsito onde o 

condutor forneceu material biológico (sangue e urina) para exames toxicológicos e 

apresentou resultado positivo para anfetaminas nos testes de triagem realizados e 

também nos testes de confirmação. O condutor negou uso de drogas, mas alegou 

ter feito uso de um medicamento que continha famprofazona. A presença da 

famprofazona foi confirmada na urina, pois havia droga inalterada sendo liberada no 

momento do teste e a má interpretação foi solucionada. 

A comprovação de que a famprofazona é metabolizada em metanfetamina e 

anfetamina tornou obrigatória a inserção da droga no grupo dos estimulantes da 

listagem de substâncias proibidas da Agência Mundial Anti-Dopagem (AMA/ WADA - 

World Antidoping Agency) (WADA, 2018). 
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4.5 A importância do suíno como modelo animal para estudo 

 

 Estudos envolvendo a utilização da medula óssea normalmente são 

desenvolvidos utilizando animais de pequeno e/ou médio porte como modelo 

experimental (GUILLOT et al., 2007) ou, ainda, com materiais advindos de casos 

forenses (WIETECHA-POSŁUSZNY et al., 2017), em que são analisados ossos 

humanos.  

Os animais de pequeno porte comumente utilizados são os coelhos e os 

roedores, porém, tais animais apresentam baixa sensibilidade para determinadas 

substâncias e necessitam de doses mais elevadas, geralmente incompatíveis com 

aquelas utilizadas nos humanos. Outra desvantagem da utilização dos animais de 

pequeno porte é a reduzida quantidade de material biológico disponível, o que gera 

a necessidade de utilizar maior número de indivíduos para desenvolver um estudo 

que inclua a realização de múltiplas análises (BRUNET et al., 2006). 

 Para minimizar essa problemática, uma excelente alternativa reside na 

utilização do suíno (Sus scrofa domesticus) como modelo animal de estudo. O suíno 

é um mamífero de médio porte que apresenta inúmeras semelhanças com o ser 

humano e permite a elucidação de diferentes questões científicas utilizando um 

mesmo animal (SCHAEFER et al., 2016). Após os primatas, os suínos são os 

animais que mais se assemelham ao ser humano. As similaridades dos suínos com 

os humanos englobam desde características como tamanho corporal, estruturas 

anatômicas e propriedades fisiológicas digestiva, urogenital, respiratória e 

cardiovascular, imunológica, hábitos alimentares, incluindo a propensão à obesidade, 

até o comportamento social, uma vez que vivem preferencialmente em coletividade 

(BRUNET et al., 2006; SWINDLE et al., 2012).  

Suínos são animais onívoros, sensíveis a uma ampla diversidade de 

substâncias químicas e a todas as diferentes vias de administração possíveis. Esse 

fato, somado às similaridades com os humanos, expande a gama de opções para 

seu uso no desenvolvimento de estudos na área biomédica (SVELDSEN, 2006; 

BODE et al., 2010; SWINDLE et al., 2012). Devido ao seu tamanho, fornece uma 

grande quantidade de material biológico, permitindo a múltipla amostragem e a 

realização de estudos cinéticos, principalmente no que tange a metabolização de 

drogas (SCHAEFER et al., 2016; SZEBENI et al., 1995), além de ensaios pré-
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clínicos de toxicidade (SWINDLE et al., 2012) e estudos farmacológicos 

(SHIMSHONI et al., 2015).  

 A literatura científica dispõe de diferentes trabalhos utilizando o suíno como 

modelo animal de estudo, incluindo canabinóides (BRUNET et al., 2006; BRUNET et 

al., 2010; SCHAEFER et al., 2016), metilenodioximetanfetamina (MDMA) 

(CUMMING et al., 2007), diletilamina do ácido lisérgico (LSD) (MINUZZI et al., 2005), 

antimicrobianos (POSYNIAK et al., 2005), clozapina e seu metabólito (FLANAGAN et 

al., 2003), selegilina e seus metabólitos (SZEBENI et al., 1995), lovastatina (LIU et 

al., 2008), amitriptilina e citalopram (DESROSIERS et al., 2012), amitriptilina, 

diazepam e seu metabólito nordiazepam e pentobarbital (WATTERSON et al., 2010). 

Apesar dos estudos já realizados utilizando o suíno como modelo animal, não 

foram localizados na literatura trabalhos envolvendo a análise de medula óssea e 

sangue após a administração controlada de famprofazona, incluindo a determinação 

de seus níveis nessas matrizes, o que torna este estudo inédito. 
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5. EXPERIMENTAL   

 

5.1 Padrões e Reagentes 

 

Os padrões analíticos utilizados neste trabalho foram: famprofazona, CAS nº 

22881-35-2 (Sigma-Aldrich®, Saint Louis, MO, EUA), metanfetamina (CAS nº 4846-

07-5) e anfetamina (CAS nº 300-62-9) na concentração de 1 mg mL-1 em metanol 

(Cerilliant®, Round Rock, TX, EUA), padrões internos metanfetamina pentadeuterada, 

MA-D5 (CAS nº 60124-88-1) e anfetamina pentadeuterada, AM-D5 (CAS nº 65538-

33-2), na concentração de 100 µg mL-1 (Cerilliant®, Round Rock, TX, EUA). A 

enzima utilizada foi a Subtilisina A (Sigma-Aldrich®, Saint Louis, MO, EUA). Os 

reagentes utilizados foram: ácido clorídrico (HCl), hidróxido de sódio (NaOH) e 

fluoreto de sódio todos em grau analítico (Vetec®, Duque de Caxias, RJ, Brasil). Os 

solventes usados foram: éter etílico, n-hexano e 1-clorobutano, todos em grau 

analítico (Vetec®, Duque de Caxias, RJ, Brasil); metanol, acetato de etila e éter metil-

terc-butílico (MTBE), grau HPLC (Tedia®, Fairfield, OH, EUA).  

 

5.2 Soluções-padrão 

 

 A solução do padrão de famprofazona foi preparada na concentração de 1 mg 

mL-1 (solução estoque): foram pesados 10 mg do padrão de famprofazona em 

balança analítica (AUY-220 Uniblock, 0.0001 g de precisão, Shimadzu Corporation, 

Kioto, Japão), essa massa foi transferida quantitativamente para um balão 

volumétrico de 10,00 mL e o volume foi completado com metanol. A partir de 

diluições da solução estoque as soluções de trabalho nas concentrações de 100 µg 

mL-1, 25 µg mL-1 e 1 µg mL-1 (solução mix) foram preparadas em balões 

volumétricos de 10,00 mL, todas utilizando metanol como solvente. Padrões 

internos: metanfetamina-D5 e anfetamina-D5, ambos na concentração de 100 µg 

mL-1 em metanol (solução estoque). A solução mix dos padrões internos (mix-PI) foi 

preparada a uma concentração de 1µg mL-1 para cada padrão deuterado, utilizando 

metanol como solvente. 
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5.3 Amostras 

 

 As amostras de sangue e medula óssea isentas de analitos (brancos de 

matriz), foram coletadas de vinte suínos sadios (Sus scrofa domesticus), conforme o 

protocolo de abate de animais realizado no Setor de Suinocultura para o 

fornecimento de alimentos ao Restaurante Universitário da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Nessa etapa foram necessários sete dias de 

trabalho com a realização de até três abates por dia.  

 

5.3.1 Coleta das amostras de sangue 

 

Os animais foram abatidos por incisão na veia jugular. Após a incisão, as 

amostras de sangue foram inicialmente coletadas em frascos de 250 mL, graduados 

(Laborglass, São Paulo, SP, Brasil), com boca larga e tampa de rosca, contendo 2% 

de anticoagulante fluoreto de sódio, devidamente identificados e armazenados em 

refrigerador (Fanem, modelo 3347/2, Guarulhos, SP, Brasil) a 3 ± 1 oC. Cerca de 6 

horas após, as amostras foram fracionadas em frascos criogênicos de 5 mL com 

tampa de rosca (Cralplast, Cotias, SP, Brasil) e armazenadas em freezer (Fanem, 

Modelo 349-FV, Guarulhos, SP, Brasil) a -30 ± 2 oC até o momento da análise. Os 

frascos utilizados para a coleta e armazenamento das amostras de sangue são 

ilustrados na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Frasco para coleta e frasco para armazenamento das amostras de sangue. 
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5.3.2 Coleta das peças ósseas 

 

Após o abate, procedeu-se a evisceração (remoção dos órgãos e tecido 

muscular) dos animais e as peças ósseas necessárias à execução desse estudo 

ficaram acessíveis para a coleta (Figura 9).  

  

  

  

  

Figura 9: Etapas para a obtenção das peças ósseas: (A) abate, (B-D) evisceração 
(remoção dos órgãos e tecidos musculares), (E) pata dianteira, (F) caixa torácica, 
(G e H) segregação das peças ósseas (escápula, vértebra e costela). 

A B 

C D 

E F 

G H 
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As peças ósseas (escápulas, vértebras e costelas) foram coletadas e o 

excesso de tecido muscular aderido ao osso foi removido cuidadosamente, de modo 

a não danificar a peça. Em seguida, as peças foram acondicionadas em sacos 

plásticos próprios para essa finalidade (Nasco Whirl Pak, Salida, CA, EUA), 

identificadas e armazenadas em freezer a -30 ± 2 oC até o momento da análise.    

 

5.4 Preparo das amostras de sangue 

 

5.4.1 Avaliação do solvente extrator 

 Com base nas condições descritas por Guo e colaboradores (2015), foi 

inicialmente realizada a comparação entre três solventes: éter metil-terc-butílico 

(MTBE), 1-clorobutano (1-CB) e acetato de etila (AE). A avaliação dos solventes foi 

feita por comparação das áreas dos sinais cromatográficos para os analitos, nos 

diferentes níveis de concentração. As amostras de sangue contendo os analitos em 

três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng mL-1), foram avaliadas em um total 

de seis replicatas por nível para cada solvente. A avaliação estatística dos dados foi 

realizada utilizando a análise de variância (ANOVA) de um fator (tipo de solvente) e 

o teste de Tukey para comparar o desempenho dos solventes em cada faixa de 

concentração. Todos os testes estatísticos foram executados em nível de 

significância (α) de 0,05. Na ANOVA foram comparados os valores calculados para 

cada nível de concentração (F calculado) com um valor de referência (F tabelado ou 

F crítico). A hipótese nula (H0) considera a equivalência entre os solventes testados, 

onde F calculado é menor que F crítico. Em caso de F calculado maior que F crítico, 

a H0 é rejeitada, indicando que existe diferença entre os solventes. No teste de 

Tukey foram comparadas as médias de cada conjunto de dados para verificar se 

existia diferença estatística entre os solventes empregados. 

 

5.4.2 Extração dos analitos  

 

 Com base no estudo realizado por Guo e colaboradores (2015), incluindo a 

substituição do solvente extrator, as amostras de sangue foram extraídas conforme 

descrito a seguir: Em um microtubo tipo Eppendorf de polipropileno, graduado 

(capacidade 2 mL), com fundo cônico e tampa plana de pressão acoplada (Global 
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Plast, Monte Alto, SP, Brasil) foram adicionados 500 µL de sangue, 50 µL da solução 

mix dos padrões internos (1 µg mL-1). A mistura foi homogeneizada em um agitador 

de tubos do tipo vórtex (Lab Dancer, Ika, Wilmington, NC, EUA) por 10 segundos. 

Em seguida, foram adicionados 50µL de solução aquosa de NaOH 2,5 mol L-1. A 

mistura foi novamente homogeneizada por 10 segundos. Em seguida, conforme a 

escolha inicial do solvente, foram adicionados 200 µL de MTBE, a mistura foi agitada 

vigorosamente em vórtex por 3 minutos e centrifugada (centrífuga MiniSpin, 

Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) a 12000 rpm por 5 minutos. A fase orgânica 

obtida foi transferida para um frasco apropriado (vial graduado de vidro, capacidade 

1,8 mL com insert de 150 µL), com tampa de rosca e septo de politetrafluoretileno 

(PTFE)/silicone. O volume de amostra utilizado na análise por cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (CG-EM, QP 2010 ultra, Shimadzu, Kioto, 

Japão) foi de 1µL. O precipitado remanescente do processo de extração foi 

descartado conforme as orientações da RDC 222/18 (BRASIL, 2018). O esquema 

simplificado do preparo das amostras de sangue é apresentado na Figura 10. 

 

 
Figura 10. Preparo das amostras de sangue. 

 

 

 

 

 

CG-EM 
(injeção 1µL) 

Sangue (500 µL) 

Precipitado Fase orgânica 

(descartar) 

1. Padrões internos 1µg mL-1 (50 µL) 
2. NaOH 2,5 mol L-1 (50 µL) 
3. MTBE (200 µL) 
4. Agitação vigorosa (3 min) 
5. Centrifugação (12000 rpm/ 5 min) 
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5.5 Obtenção e preparo das amostras de medula óssea  

 

Com base nas condições descritas por Santos e colaboradores (2017), com 

algumas modificações, os ossos coletados (costela, escápula e vértebra) foram 

submetidos a uma sequência de procedimentos (itens 5.1 a 5.5) até a obtenção do 

extrato de medula óssea contendo os analitos.  

 

5.5.1 Limpeza externa das peças ósseas  

 
 As peças ósseas, obtidas como descrito anteriormente, foram colocadas em 

um recipiente contendo uma solução da enzima ALCALASE® (1 mL) em tampão 

TRIS (1 L), pH 8.5 e esse recipiente foi colocado em banho-maria (SL-150, Solab, 

Piracicaba, SP, Brasil) a 60 oC por 6 horas. Após esse período, as peças foram 

lavadas em água destilada e secas à temperatura ambiente. A Figura 11 ilustra a 

sequência realizada para remover os tecidos moles e ligamentos das peças ósseas, 

via digestão enzimática. 

  

  

Figura 11: Sequência do procedimento realizado para a limpeza externa das peças ósseas: 
(A) peças ósseas antes da limpeza - escápula à esquerda, vértebra na parte 
superior à direita e costela, na parte inferior à direita; (B) peças ósseas colocadas 
na solução enzimática; (C) após 6 horas, os ligamentos e tecidos moles estão 
separados dos ossos; (D) peças ósseas após o procedimento de limpeza externa 
- escápula, à esquerda, vértebra à direita, na parte superior e costela, na parte 
inferior à direita. 

A B 

C D 
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5.5.2 Fragmentação das peças ósseas 

 

Após a limpeza externa das peças ósseas, utilizou-se um micromotor Beltec 

LB-100 (Araraquara, SP, Brasil) com caneta de peça reta e broca de ponta redonda, 

para realizar a perfuração do osso e facilitar a sua abertura. Para a abertura dos 

ossos e a remoção da medula óssea, foi utilizada uma espátula de metal 

(Laborglass, São Paulo, SP, Brasil). A medula recolhida foi acondicionada em tubos 

criogênicos de 5 mL com tampa de rosca e armazenados em freezer a -30 ± 2 oC 

(Figura 12). 

 

  

  Figura 12: Procedimento para a coleta da medula óssea: (A) acesso à parte interna da   
escápula utilizando o micro motor; (B) medula óssea acondicionada em frasco 
criogênico. 

 

5.5.3 Dissolução ácida da medula óssea 

 
Em um microtubo de polipropileno graduado, capacidade 2 mL, com fundo 

cônico e tampa plana de pressão acoplada (tipo Eppendorf) foram pesados 100 mg 

de medula óssea. Foram adicionados 50 µL da solução mix dos padrões internos e, 

em seguida, 500 µL da solução de ácido clorídrico 3 mol L-1. Os microtubos foram 

imersos em banho-maria a 55 ± 1 oC por duas horas. Ao final desse procedimento, 

obteve-se o homogenato de medula óssea. 

 

 

A B 



57 
 

5.5.4 Limpeza do homogenato de medula óssea 

 

5.5.4.1 Avaliação do solvente de limpeza 

 

 Para realizar a limpeza do homogenato, removendo possíveis interferentes, 

como por exemplo as substâncias lipídicas, foram testados dois solventes: o n-

hexano e o éter etílico. As amostras de medula óssea contendo os analitos em três 

níveis de concentração, 150, 600 e 1200 ng g-1, foram avaliadas em um total de seis 

replicatas por nível para cada solvente. O solvente utilizado na etapa subsequente, 

para extração dos analitos, foi o éter etílico, tomando como base o estudo 

previamente desenvolvido por Santos e colaboradores (2017). A avaliação dos 

solventes foi feita por comparação das áreas dos sinais cromatográficos para os 

analitos, nos diferentes níveis de concentração. O tratamento estatístico dos dados 

foi realizado utilizando o teste t–Student bi-caudal para comparar o desempenho dos 

solventes em cada faixa de concentração. O teste foi executado em nível de 

significância (α)  de 0,05 e os valores calculados para cada nível de concentração   

(t calculado)  foram comparados com um valor de referência (t tabelado ou t crítico). 

Para o referido teste, a hipótese nula (H0) considerou que não haveria diferença 

entre os solventes testados e que t calculado seria menor que t crítico. Em caso de t 

calculado maior que t crítico, a H0 seria rejeitada, indicando haver diferença entre os 

solventes.  

 

5.5.4.2 Limpeza do homogenato 

 

Após a definição do solvente, o homogenato de medula óssea obtido foi 

submetido a uma etapa de limpeza prévia à etapa de extração. Ao homogenato 

foram adicionados 300 µL de n-hexano e a mistura foi homogeneizada sob agitação 

vigorosa (vórtex) por 3 minutos. A amostra foi centrifugada a 12000 rpm por 5 

minutos. A fase orgânica foi descartada e a fase aquosa, contendo os analitos sob a 

forma ionizada, foi submetida à etapa de extração líquido-líquido.  
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5.5.5 Extração dos analitos 

 

5.5.5.1 Avaliação do solvente extrator 

 

 Para realizar a extração dos analitos, foram testados quatro solventes: MTBE, 

éter etílico (EE), 1-clorobutano (1-CB) e acetato de etila (AE). A avaliação dos 

solventes foi feita por comparação das áreas dos sinais cromatográficos para os 

analitos, nos diferentes níveis de concentração. As amostras de medula óssea 

contendo os analitos em três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng g-1) foram 

avaliadas em um total de seis replicatas por nível para cada solvente. A avaliação foi 

realizada em duas etapas, sendo a primeira realizada com o MTBE e o EE e a 

segunda com o MTBE, o 1-CB e o AE. Conforme descrito no item 5.4.1, a avaliação 

estatística dos dados foi realizada utilizando a análise de variância (ANOVA) de um 

fator (tipo de solvente) e o teste de Tukey para comparar o desempenho de cada 

solvente, por faixa de concentração e verificar se existiria diferença estatística entre 

os solventes. Todos os testes estatísticos foram executados em nível de 

significância de 0,05. Na ANOVA foram comparados os valores de F calculado com 

o valor de F crítico para todos os solventes testados. A hipótese nula (H0) considerou 

a equivalência entre os solventes (F calculado menor que F crítico). Em caso de F 

calculado maior que F crítico, a H0  seria rejeitada, indicando a diferença entre os 

solventes na eficácia da extração dos analitos presentes na medula óssea.  

  

5.5.5.2 Extração líquido-líquido 

 

Após a escolha do solvente, procedeu-se a etapa de extração dos analitos 

presentes na matriz. À fase aquosa remanescente (500 µL) foram adicionados 190 

µL de uma solução de NaOH 10 mol L-1 para alcalinizar a amostra até o pH 12 e a 

mistura foi agitada em vórtex por 10 segundos. Em seguida, foram adicionados 150 

µL de MTBE e a mistura foi novamente homogeneizada em vórtex por 3 minutos. 

Após a homogeneização, a amostra foi centrifugada a 12000 rpm por 5 minutos e a 

fase orgânica foi transferida para um frasco apropriado (vial de vidro, capacidade 1,8 

mL, com insert de vidro, capacidade 150 µL), com tampa de rosca e septo de 



59 
 

PTFE/silicone. O volume de amostra utilizado para a realização da análise (CG-EM) 

foi de 1 µL.  

Cabe ressaltar que todo o material remanescente do processo de preparo das 

amostras de medula óssea foi descartado conforme as orientações da RDC 222/18 

(BRASIL, 2018). 

A Figura 13 apresenta a sequência de obtenção e preparo das amostras de 

medula óssea. 

 

Figura 13: Obtenção e preparo das amostras de medula óssea. 

 

CG-EM (injeção 1 µL) 

Fase orgânica 

Homogenato de 
medula óssea 

(500 µL) 

Medula óssea 
(100 mg) 

Osso 

1. Padrões internos 1µg mL-1 (50 µL) 
2. HCl 3 mol L-1 (500 µL)  
3. banho-maria (55 oC / 2h) 

1. n-hexano (300 µL) 
2. agitação vigorosa (3 min) 
3. centrifugação (12000 rpm/ 5min) 

1. enzima Alcalase 0,1 % em tampão TRIS pH 8.5 (6 h/ 60 oC) 
2. secagem (24 h) 
3. abertura da peça óssea 
4. coleta da medula óssea 

descartar 

1. NaOH 10 mol L-1 (190 µL) 
2. MTBE (150 µL) 
3. agitação vigorosa (3 min) 
4. centrifugação (12000 rpm/ 5 min)  

descartar 

Fase aquosa 

Fase aquosa 

Fase orgânica 
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5.6 Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) 

 
Foi utilizado um sistema de cromatografia gasosa acoplado a um 

espectrômetro de massas (CG-EM, GC-MS-QP2010 Ultra, Shimadzu, Kioto, Japão) 

nas seguintes condições: coluna Restek (Belleforte, PA, EUA) RTX-5 MS (5%-

difenil)-dimetilpolisiloxano (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm), programação de temperatura 

do forno: 60 oC (1 min), 40 oC min-1 até 200 oC, 25 oC min-1 até 250 oC, 15 oC min-1 

até 300 oC (6 min). Temperatura do injetor foi de 260 oC e a injeção feita no modo 

sem divisão de fluxo (splitless), volume de injeção 1 µL, com vazão do gás carreador 

(hélio 5.0, White Martins, Rio de Janeiro, Brasil) de 1,0 mL min-1. A temperatura da 

linha de transferência foi de 310 oC e a temperatura da fonte de íons, 250 oC. Foi 

feita uma aquisição em modo de monitoramento seletivo de íons (SIM). Íons 

monitorados: anfetamina m/z 44 e 91; metanfetamina m/z 58 e 91; famprofazona m/z 

286, 229 e 91, anfetamina-D5 m/z 48 e 92, metanfetamina-D5 62 e 92. Os íons 

utilizados para a quantificação estão sublinhados. 

 

5.7 Validação dos métodos 

 

Os métodos de preparo das amostras de sangue e medula óssea 

apresentados foram validados seguindo as orientações do Scientific Working Group 

in Forensic Toxicology (SWGTOX, 2013). O tratamento estatístico dos dados obtidos 

foi realizado com o auxílio dos programas PAST® e Microsoft Excel®. 

 

5.7.1 Seletividade 

 

A presença de sinais interferentes nas regiões de eluição dos analitos e 

padrões internos foi avaliada utilizando 20 amostras de sangue e medula óssea 

isentas de analitos (brancos de matriz) provenientes de diferentes animais. Os 

analitos foram adicionados aos brancos de matriz, na concentração de 100 ng mL-1 

para o sangue e 250 ng g-1 para a medula óssea. A solução mix-PI (1 µg mL-1) foi 

adicionada ao sangue (25 µL) e à medula óssea (50 µL). 
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5.7.2 Limite de detecção (LD) 

 

A determinação do LD foi realizada utilizando quatro diferentes brancos de 

matriz (em duplicata) com adição dos analitos em três diferentes níveis de 

concentração. Os analitos foram adicionados às amostras de sangue nas 

concentrações de 10, 25 e 50 ng mL-1. A adição dos analitos às amostras de medula 

óssea foi realizada antes da etapa de dissolução ácida, nas concentrações de 25, 50 

e 100 ng g-1 para cada analito. Foram utilizadas como critérios de definição do LD a 

relação sinal/ruído (S/R > 3) e a detecção dos íons qualificadores e quantificadores 

dos analitos. 

 

5.7.3 Limite de quantificação (LQ) 

 

O LQ foi determinado utilizando três brancos de matriz (em triplicata) 

fortificados com os analitos: 25, 50, 100 ng mL-1 para as amostras de sangue e 50, 

100 e 150 ng g-1 para as amostras de medula óssea. O primeiro critério de avaliação 

foi a relação sinal/ruído (S/R > 10). Essas amostras foram preparadas (itens 5.4 e 

5.5) e analisadas (item 5.6) em cinco corridas. Os cálculos de precisão (%DPR) e 

exatidão (% erro) foram realizados tomando como base as informações das curvas 

analíticas.  

 

5.7.4 Linearidade 

 

A linearidade foi avaliada utilizando amostras com adição dos analitos, em 

sete níveis de concentração (excluindo o zero), com cinco replicatas por nível. 

Foram preparadas cinco curvas em diferentes dias. Os níveis de concentração para 

as amostras de sangue foram 50, 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 ng mL-1 e para 

as amostras de medula óssea foram 100, 250, 500, 1000, 1250, 1500, 2000 ng g-1. 

Todas as amostras foram extraídas e analisadas como descrito previamente. O 

modelo de regressão linear foi determinado em termos da relação entre as áreas 

dos sinais dos analitos e dos padrões internos versus as concentrações dos analitos 

para a obtenção da equação da reta e do coeficiente de determinação (r2). Foram 

realizados também os testes de avaliação da normalidade dos dados (Teste de 



62 
 

Shapiro-Wilk), existência de valores aberrantes (Teste de Grubbs) e 

homocedasticidade (Teste de Cochran). Todos os testes estatísticos foram 

executados em nível de significância de 0,05. 

 
5.7.5   Exatidão e Precisão 

 

Para avaliar a exatidão e a precisão foram fortificadas amostras de sangue e 

medula óssea em três níveis de concentração (150, 1500 e 2400 ng mL-1 e 300, 900 

e 1800 ng g-1, respectivamente), em quatro replicatas, para análise em cinco 

corridas diferentes. A exatidão foi expressa em termos de erro percentual (% erro) e 

a precisão em temos de desvio-padrão relativo (%DPR, inter e intra-ensaio). 

A precisão intra-ensaio foi calculada para cada concentração separadamente 

em cada corrida realizada, para as análises realizadas no mesmo dia. A precisão 

inter-ensaio foi calculada para cada concentração das cinco corridas (análises 

realizadas em dias diferentes). A análise de variância (ANOVA) de um fator (dias 1 a 

5) foi utilizada para avaliar a equivalência estatística dos resultados.  

O critério de aceitação para a exatidão (% erro) e precisão (%DPR) foi  < 20% 

para os três níveis avaliados (SWGTOX, 2013). 

 

5.7.6 Efeito de memória 

 

O efeito de memória indica se durante uma sequência analítica uma amostra 

com alta concentração é capaz de contaminar a amostra subsequente. Foram 

analisados brancos de matriz imediatamente após amostras com concentração alta, 

superior ao nível mais alto da curva analítica (5000 ng mL-1 para o sangue e 3000 ng 

g-1 para a medula óssea). Os testes foram realizados em triplicata e a ausência (ou 

não) do efeito de memória foi avaliada até o nível de concentração testado. 

 

5.7.7 Teste de diluição 

 

Uma amostra de alta concentração, que esteja fora da faixa de trabalho 

(curva analítica), pode ser diluída para ser inserida nessa faixa e quantificada. O 

teste de diluição é utilizado para avaliar se os valores obtidos após a diluição das 

amostras estão dentro dos critérios de aceitação de precisão e exatidão. Foram 
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preparadas amostras fortificadas na concentração de 5000 ng mL-1 para o sangue e 

3000 ng g-1 para a medula óssea. Essas amostras foram diluídas 1:2 e 1:10 (em 

triplicata): as amostras de sangue foram diluídas com água deionizada e das 

amostras de medula foram utilizadas alíquotas correspondentes após a etapa de 

dissolução ácida (250  e 50 µL de homogenato, respectivamente). Foram realizados 

os estudos de precisão e exatidão em cada diluição. 

 

5.7.8 Estabilidade 

 

Os analitos foram adicionados às amostras em dois níveis de concentração 

dentro da faixa de linearidade: para o sangue 150 e 2400 ng mL-1 e para a medula 

óssea 300 e 1800 ng g-1. A estabilidade foi determinada nas seguintes condições: as 

amostras processadas foram avaliadas à temperatura ambiente (amostrador do CG-

EM) e sob congelamento (freezer) e as amostras não processadas foram 

submetidas a ciclos de congelamento e descongelamento. Para cada condição, 

foram preparadas 16 amostras por nível. 

 

5.7.8.1 Amostras processadas 

 

Para avaliar a estabilidade à temperatura ambiente quatro grupos (G1, G2, 

G3 e G4) foram preparados com quatro replicatas para cada concentração. O grupo 

G1 foi analisado logo após o preparo das amostras (tempo zero). As amostras dos 

grupos G2, G3 e G4 permaneceram à temperatura ambiente e foram analisadas 12, 

24 e 36 horas após o preparo.  

O ensaio de avaliação da estabilidade sob congelamento seguiu as mesmas 

etapas: o grupo G1 foi analisado no tempo zero e as amostras dos grupos G2, G3 e 

G4 foram armazenadas em freezer (-30 ± 2 oC) até o momento das respectivas 

análises. A Figura 14 ilustra a sequência simplificada do teste de estabilidade 

realizado para as amostras processadas de sangue e medula óssea à temperatura 

ambiente (A) e sob congelamento (B). 

 



 

Figura 14: Sequência para os testes de estabilidade realizados com amostras 
de sangue e medula óssea

 

5.7.8.2  Amostras não processadas (estabilidade pré

 

A avaliação das amostras após três ciclos de congelamento e 

descongelamento foi realizada conforme descrito a seguir: as amostras de sangue e 

medula óssea foram separadas em 

de concentração, com quatro re

foram processadas e analisadas 

replicatas foram congeladas por 24 horas (

grupos G2, G3 e G4 foram desc

ao processo de preparo

seguido da análise por CG

congeladas novamente por 12 horas e após esse período

replicatas do G3 foram submetidas às etapas de preparo e análise, enquanto as 

amostras do G4 foram mais uma vez armazenadas em 

desse período, as amostras do G

Os resultados das análises 

 
: Sequência para os testes de estabilidade realizados com amostras 

de sangue e medula óssea (A) à temperatura ambiente e (B) sob congelamento

não processadas (estabilidade pré-processamento)

A avaliação das amostras após três ciclos de congelamento e 

descongelamento foi realizada conforme descrito a seguir: as amostras de sangue e 

medula óssea foram separadas em quatro grupos (G1, G2, G3 e G4) para cada nível 

de concentração, com quatro replicatas por grupo. As replicatas do G1 

foram processadas e analisadas conforme descrito previamente 

congeladas por 24 horas (freezer a -30 ± 2 oC

foram descongeladas e as replicatas do G2

ao processo de preparo (item 5.4 para o sangue e 5.5 para a medula óssea

por CG-EM (item 5.6). As amostras dos grupos G3 e G4

por 12 horas e após esse período foram descongeladas. As 

foram submetidas às etapas de preparo e análise, enquanto as 

foram mais uma vez armazenadas em freezer por 12 horas. Ao final 

desse período, as amostras do G4 foram descongeladas, processadas 

das análises de todas as amostras envolvidas nessa etapa foram 
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: Sequência para os testes de estabilidade realizados com amostras processadas 
(A) à temperatura ambiente e (B) sob congelamento. 

processamento) 

A avaliação das amostras após três ciclos de congelamento e 

descongelamento foi realizada conforme descrito a seguir: as amostras de sangue e 

, G3 e G4) para cada nível 

As replicatas do G1 (tempo zero) 

conforme descrito previamente e as demais 

C). As amostras dos 

plicatas do G2 foram submetidas 

para a medula óssea), 

grupos G3 e G4 foram 

foram descongeladas. As 

foram submetidas às etapas de preparo e análise, enquanto as 

por 12 horas. Ao final 

, processadas e analisadas. 

de todas as amostras envolvidas nessa etapa foram 



 

comparados em termos de precisão e exatidão

concentração. A Figura 

estabilidade das amostras de sangue e medula óssea após serem submetidas a

três ciclos de congelamento e descongelamento.

 

Figura 15: Teste de estabilidade das amostras de sangue e medula óssea a
de congelamento/

 

5.8 Ensaios com animais

 

5.8.1  Aprovação do projeto 

 

 O projeto de pesquisa

desenvolvido em parceria técnico

Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Universid

pela Comissão de Ética na

Janeiro (COMEP-UFRRJ), conforme o Parecer nº 066/2010, processo

23083.004716/2010-99). 

 

5.8.2  Instalações 

 

Os ensaios foram realizados n

FAUR - Fazenda da Universidade Rural 

Instituto de Zootecnia). 

em termos de precisão e exatidão dentro de cada nível de 

igura 15 apresenta a sequência realizada para av

estabilidade das amostras de sangue e medula óssea após serem submetidas a

três ciclos de congelamento e descongelamento. 

 
: Teste de estabilidade das amostras de sangue e medula óssea a

de congelamento/descongelamento (Freeze/Thaw). 

animais 

Aprovação do projeto  

projeto de pesquisa envolvendo a utilização de animais (suínos)

desenvolvido em parceria técnico-científica entre a Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF) e 

de Ética na Pesquisa da Universidade Federal Rural do R

UFRRJ), conforme o Parecer nº 066/2010, processo

99).  

ensaios foram realizados nas instalações do Setor de

Fazenda da Universidade Rural (Departamento de Pr

 Os animais foram alojados em baias individuais 
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o de cada nível de 

apresenta a sequência realizada para avaliar a 

estabilidade das amostras de sangue e medula óssea após serem submetidas aos 

 

: Teste de estabilidade das amostras de sangue e medula óssea após três ciclos 

animais (suínos) foi 

científica entre a Universidade Federal Rural do 

ade Federal Fluminense (UFF) e aprovado 

Pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de 

UFRRJ), conforme o Parecer nº 066/2010, processo nº 

etor de Suinocultura da 

(Departamento de Produção Animal/ 

Os animais foram alojados em baias individuais de 2,45 x 
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5,45 m, contendo bebedouro do tipo chupeta, em galpão com paredes de alvenaria, 

em meia altura (1 metro), coberto com telhas de cimento amianto e piso compacto 

de concreto embossado. 

 
5.8.3  Animais 

 

Foram utilizados quatro suínos machos meio sangue provenientes do 

cruzamento entre as raças Large White e Landrace, com peso corpóreo 

compreendido na faixa entre 50 e 55 Kg (3,5 a 4 meses de idade). Os códigos de 

identificação pelo sistema de marcação australiana dos suínos foram: 602, 721, 596 

e 597. Esse código é referente ao número que cada suíno recebe ao nascer e faz 

parte do procedimento de identificação dos animais no setor de suinocultura da 

UFRRJ.   

 

5.8.4  Alimentação e administração do fármaco 
 

A famprofazona foi previamente encapsulada (cápsulas gelatinosas duras 

número 0) para facilitar a sua administração e garantir a ingestão completa da dose. 

Foram preparadas cápsulas com 100 mg ou 200 mg, as quais foram utilizadas 

conforme a demanda do experimento. 

A alimentação dos animais foi realizada fornecendo-se a quantidade de ração 

determinada para a faixa etária. Os suínos foram submetidos a um período de jejum 

prévio, sendo alimentados apenas uma vez por dia, de modo a garantir a completa 

ingestão da famprofazona no momento da refeição.  

Os animais foram medicados juntamente com uma porção de ração abaixo da 

sua capacidade estomacal (jejum parcial), na qual foi incorporada a cápsula 

contendo a famprofazona. Este procedimento foi adotado de modo a garantir a 

ingestão da ração com a cápsula, em razão do certo grau de fome que o animal 

apresentava. Após a ingestão da cápsula contendo a medicação, o consumo da 

ração foi liberado para que o animal pudesse alcançar a plenitude gástrica. O 

experimento foi realizado durante cinco dias consecutivos e o fármaco foi 

administrado diariamente, em dose única (100 ou 200 mg), por via oral. A 

alimentação desses animais com a “ração medicada” ocorreu sempre em horário fixo 

do dia (às 09:00 horas da manhã). Essa ração foi colocada diretamente no piso da 
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baia para se garantir visualmente a ingestão da medicação, ao mesmo tempo em 

que foi permitido o registro fotográfico do processo. 

A Figura 16 mostra o procedimento realizado para administrar a medicação 

aos animais. 

 

  

  

Figura 16: Administração da famprofazona: (A) animal em jejum; (B) cápsula contendo a 
famprofazona misturada a pequena quantidade de ração; (C) animal ingerindo a 
cápsula juntamente com a ração (jejum parcial); (D) liberação da ração para o 
animal. 

 

5.8.5 Coleta das amostras 

 
As amostras foram coletadas conforme o protocolo a seguir: no quarto dia de 

experimento, duas horas após a ingestão da cápsula contendo o medicamento, foi 

realizada a coleta de sangue via punção da veia jugular, com seringa de 20 mL e 

agulha (19 x 1.25 mm). A amostra coletada (10 mL) foi acondicionada em tubos 

criogênicos de 5 mL, com tampa de rosca, contendo o anticoagulante fluoreto de 

sódio (2%). Os tubos contendo as amostras de sangue foram armazenados em 

freezer (-30 ± 2 oC) até o momento da análise. No quinto dia, duas horas após a 

administração do fármaco foi realizado o abate do animal via insensibilização por 

eletronarcose (eletrochoque) e sangria por incisão da veia jugular. Foram coletados 

250 mL de sangue em frasco de vidro com tampa de rosca, contendo 2% de 

anticoagulante fluoreto de sódio. Em seguida, o animal foi submetido à evisceração, 

A 

C D 

B 
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por abertura ventral da cavidade abdominal, as peças ósseas foram coletadas 

(escápulas, vértebras e costelas) e divididas em dois grupos. As peças do primeiro 

grupo foram devidamente acondicionadas em sacos plásticos próprios para essa 

finalidade, identificadas e armazenadas em freezer (-30 ± 2 oC) até o momento da 

análise. O segundo grupo de ossos foi inumado para posterior exumação, coleta e 

análise. As amostras coletadas foram preparadas conforme apresentado nos itens 

5.4 e 5.5 e analisadas nas condições descritas no item 5.6. O sangue foi analisado 

em triplicata e a medula óssea em duplicata para cada peça óssea. A Figura 17 

ilustra a coleta de sangue do animal no dia 4 (A) e o sangue coletado no momento 

do abate (B).  

 

  

Figura 17: Coleta de sangue no quarto dia de experimento (A) e amostra coletada durante o 
abate do animal (B). 

 

 Os ossos coletados para análise da medula óssea foram separados após 

cada abate (vide Figura 9). As vértebras e costelas foram separadas em dois 

grupos: peças frescas e peças para inumação (três lotes) e posterior exumação 

(para estudo de amostras em estado de decomposição). 

 
5.8.6  Inumação das peças ósseas 

 

 Após a separação dos ossos para análise, foram reunidos três lotes de 

vértebras e de costelas para dar início ao estudo de amostras exumadas.  

A inumação das peças ósseas foi realizada de forma a simular o 

procedimento realizado com seres humanos, em urnas individualizadas. As peças 

ósseas foram acomodadas em uma caixa de madeira, medindo 40 cm de 

comprimento x  25 cm de largura  x  25 cm de altura, construída para servir como 

urna cadavérica, cuja tampa foi devidamente lacrada e identificada com o número 

A B 
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correspondente ao animal envolvido no experimento. O material foi então inumado 

em área devidamente sinalizada e reservada para tal finalidade (cova de inumação). 

A Figura 18 mostra a sequência realizada para inumar os ossos coletados após os 

abates. 

  

  

  

  

Figura 18: Inumação das peças ósseas coletadas após o abate: (A) caixa de madeira 
utilizada como urna cadavérica; (B) costelas e vértebras dentro da urna 
cadavérica; Inumação dos ossos dos suínos - (C) 602, (D) 721, (E) 596 e (F) 
597; (G) fechamento da cova; (H) local da inumação devidamente sinalizado. 

G H 

E F 

C D 

A B 
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 Foi utilizada uma corda para auxiliar a colocação das urnas dentro da cova e 

para servir como alça, mantida enterrada junto e sob as urnas, auxiliando a retirada 

das mesmas no momento das exumações. A escápula não foi utilizada nessa etapa 

do estudo pois não seria possível realizar mais de uma exumação dessa peça óssea, 

uma vez que cada animal está limitado a apenas duas escápulas.  

É importante salientar que após a coleta das amostras necessárias para a 

realização deste estudo, todo o material não utilizado foi descartado conforme as 

orientações da RDC 222/18 (BRASIL, 2018). Por se tratar de amostras com baixo 

risco de contaminação (classe de risco 1), as carcaças dos animais foram 

destinadas à compostagem (Art. 40 da RDC 222/18), em local apropriado 

(composteira) nas instalações da FAUR.  

 

5.9 Amostras exumadas 
 

 As amostras foram exumadas em diferentes períodos: dois (exumação 1), 

quatro (exumação 2) e seis meses (exumação 3) após o abate e inumação do 

animal. 

 As amostras exumadas encontravam-se isentas de tecidos moles e 

ligamentos e, por esse motivo, a etapa de limpeza enzimática (descrita no item 

5.5.1) foi dispensada. Foi realizada uma etapa de limpeza manual para a remoção 

de todo o material aderido à superfície dos ossos, utilizando uma escova de cerdas 

macias e água corrente. Em seguida, os ossos foram lavados com água destilada e 

secos à temperatura ambiente por cerca de 12 horas. A Figura 19 apresenta a etapa 

de exumação e limpeza das peças ósseas. 
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Figura 19: Exumação das peças ósseas: (A) retirada da urna cadavérica do interior da cova; 

(B) exumação dos ossos de dois ensaios; (C) abertura da urna cadavérica para a 
coleta dos ossos; (D) material coletado e devidamente acondicionado; (E) 
limpeza das peças ósseas exumadas e (F) peças após a secagem. 

 

Após a secagem dos ossos, seguiu-se para as etapas subsequentes do 

preparo das amostras de medula óssea, conforme o procedimento descrito 

previamente para as amostras frescas (item 5.5), e da análise cromatográfica (item 

5.6). 

  

A B 

C D 

E F 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 
6.1 Preparo das amostras de sangue 
  

 O início desta etapa incluiu a realização de testes comparativos entre 

solventes para definir qual seria utilizado na extração dos analitos Anfetamina (AM), 

Metanfetamina (MA) e Famprofazona (FP) em amostras de sangue. Para avaliar os 

solventes de extração, foram utilizadas amostras de sangue com adição dos analitos 

em três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng mL-1), com seis replicatas por 

nível. O procedimento adotado no presente trabalho foi semelhante àquele 

desenvolvido por Lin e colaboradores (2017), o qual visava avaliar a eficiência de 

sete solventes na extração de drogas recreacionais no sangue. Com base no estudo 

desenvolvido por Guo e colaboradores (2015), foram testados os solventes éter 

metil-terc-butílico (MTBE), o 1-clorobutano (1-CB) e o acetato de etila (AE) e os 

resultados comparativos, em termos de área do sinal cromatográfico para cada 

analito, são ilustrados nas Figuras 20 a 22.  

 

 

Figura 20: Comparação entre três solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-
clorobutano; AE: acetato de etila) na extração de anfetamina das amostras de 
sangue. Amostras com adição da anfetamina em três níveis de concentração 
(150, 600 e 1200 ng mL-1); seis replicatas por nível. Barras de erro referentes 
aos desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises realizadas por 
CG-EM. 
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Figura 21: Comparação entre três solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-
clorobutano; AE: acetato de etila) na extração de metanfetamina das amostras 
de sangue. Amostras com adição da metanfetamina em três níveis de 
concentração (150, 600 e 1200 ng mL-1); seis replicatas por nível. Barras de 
erro referentes aos desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises 
realizadas por CG-EM.   

 

 

Figura 22: Comparação entre três solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-
clorobutano; AE: acetato de etila) na extração de famprofazona das amostras 
de sangue. Amostras com adição da famprofazona em três níveis de 
concentração (150, 600 e 1200 ng mL-1); seis replicatas por nível. Barras de 
erro referentes aos desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises 
realizadas por CG-EM.   
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 A Tabela 1 contém os valores médios das áreas referentes aos sinais 

cromatográficos dos analitos com os seus respectivos desvios-padrão para cada 

nível de concentração testado. 

Tabela 1: Valores médios das áreas dos sinais cromatográficas para cada analito em 
amostras de sangue. Amostras com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: 
metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis de concentração (150, 600 e 
1200 ng mL-1); seis replicatas por nível. Solventes avaliados: MTBE (éter metil-
terc-butílico); 1-CB (1-clorobutano); AE (acetato de etila); DP: desvio-padrão. 
Análises realizadas por CG-EM. 

Analito 
Concentração  

teórica (ng mL-1) 

Solvente de extração 

MTBE 1-CB AE 

Área média do analito ± DP 

AM 

150 10741 ± 270 9307 ± 378 3846 ± 627 

600 46006 ± 2007 34908 ± 2514 13337 ± 1291 

1200 87523 ± 1207 82245 ± 2276 23025 ± 2492 

MA 

150 21082 ± 648 14843 ± 654 5705 ± 43 

600 77952 ± 792 61373 ± 851 18368 ± 245 

1200 136627 ± 1062 113610 ± 2972 41115 ± 627 

FP 

150 12416 ± 564 8489 ± 246 2522 ± 208 

600 61997 ± 745 33158 ± 2076 11592 ± 452 

1200 127686 ± 1994 62302 ± 1787 24131 ± 839 

 

 Foi possível observar que os valores médios das áreas diferem entre os 

solventes testados, para os três analitos, em todos os níveis de concentração e que 

os maiores valores de área dos analitos foram obtidos nas extrações feitas com 

MTBE. Para avaliar se a diferença no perfil de extração entre os solventes foi ou não 

significativa, realizou-se uma análise de variância (ANOVA) de um fator (tipo de 

solvente) e os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2: Resultados da ANOVA para comparação dos solventes de extração. Amostras de 
sangue com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: 
famprofazona) em três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng mL-1); seis 
replicatas por nível. F crítico: 3,682 (α= 0,05). 

Analito 
Concentração  

teórica (ng mL-1) 
ANOVA (fator solvente) 

F calculado  

AM 

150 326,583 

600 344,416 

1200 1497,348 

MA 

150 1057,456 

600 10051,953 

1200 3599,233 

FP 

150 881,798 

600 1892,662 

1200 5225,892 

 

 Conforme descrito no Experimental, avaliou-se a aceitação ou rejeição da H0 

(F calculado < F crítico; quando não existiria diferença entre os solventes). Tomando 

como base os dados apresentados, observou-se que pelo menos um solvente 

diferencia-se dos demais, pois os valores de F calculado foram superiores ao valor 

crítico (F crítico: 3,682; α= 0,05). Complementando as informações da ANOVA foi 

realizado um teste de Tukey para comparar os solventes entre si e verificar se a 

diferença entre eles é ou não significativa (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Comparação pareada entre os solventes de extração utilizando o teste de Tukey. 
Amostras de sangue com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: 
metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis de concentração (150, 600 e 
1200 ng mL-1). MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-clorobutano; AE: acetato de 
etila. Valor p= 0,05. 

Analito 
Concentração  

teórica (ng mL-1) 
Comparação entre solventes 

Interpretação do teste 
MTBE − 1-CB MTBE − AE 1-CB − AE 

AM 

150 0,000548 0,000178 0,000178 MTBE difere de 1-CB e AE 
 

1-CB difere de AE  
600 0,000178 0,000178 0,000178 

1200 0,003048 0,000178 0,000178 

MA 

150 0,0001778 0,000178 0,000178 MTBE difere de 1-CB e AE 
 

1-CB difere de AE 
600 0,0001778 0,000178 0,000178 

1200 0,0001778 0,000178 0,000178 

FP 

150 0,0001778 0,0001778 0,0001778 MTBE difere de 1-CB e AE 
 

1-CB difere de AE 
600 0,0001778 0,0001778 0,0001778 

1200 0,0001778 0,0001778 0,0001778 
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 A análise estatística mostrou que existe diferença significativa entre o MTBE e 

os demais solventes testados, uma vez que o MTBE apresentou maior eficiência na 

extração dos analitos em comparação com o 1-CB e o AE. Com base nesses 

resultados e nos valores apresentados na Tabela 1, optou-se por realizar a extração 

dos analitos presentes nas amostras de sangue com o MTBE.  

 

6.2 Preparo das amostras de medula óssea 

 

6.2.1  Avaliação do solvente de limpeza do homogenato de medula óssea 

 

  A limpeza (remoção de interferentes) da amostra é uma etapa importante do 

seu pré-tratamento. Os interferentes da amostra (por exemplo, substâncias lipídicas) 

podem alterar a linha de base cromatográfica, podendo prejudicar a detecção dos 

analitos.  

 O homogenato obtido na etapa anterior encontra-se em pH ácido e a sua 

limpeza é realizada nesse mesmo pH para que os analitos estejam sob a forma 

ionizada e não sejam extraídos pelo solvente de limpeza.  

 A literatura referencia o n-hexano (HX) e o éter etílico (EE) como opções de 

solventes para a extração de lipídios (BALDONI et al., 1995). Assim sendo, foi 

realizada a limpeza do homogenato de medula utilizando o EE e o HX como 

solventes. Posteriormente à limpeza do homogenato, a extração dos analitos foi 

efetuada com o solvente EE, conforme estudo prévio realizado por Santos e 

colaboradores (2017). A avaliação dos solventes foi realizada em termos de área do 

sinal cromatográfico referente a cada analito. 

 As Figuras 23 a 25 ilustram os gráficos de comparação das áreas dos sinais 

cromatográficos referentes aos analitos extraídos após a etapa de limpeza do 

homogenato.   
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Figura 23: Comparação entre dois solventes (HX: n-hexano; EE: éter etílico) na limpeza do 

homogenato de medula óssea. Resultados expressos em área do sinal 
cromatográfico da anfetamina extraída em etapa posterior à limpeza da amostra. 
Amostras com adição do analito em três níveis de concentração (150, 600 e 
1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Barras de erro referentes aos desvios-
padrão para cada nível de concentração. Análises realizadas por CG-EM. 

 

 

 
Figura 24: Comparação entre dois solventes (HX: n-hexano; EE: éter etílico) na limpeza do 

homogenato de medula óssea. Resultados expressos em área do sinal 
cromatográfico da metanfetamina extraída em etapa posterior à limpeza da 
amostra. Amostras com adição do analito em três níveis de concentração (150, 
600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Barras de erro referentes aos 
desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises realizadas por CG-EM. 
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Figura 25: Comparação entre dois solventes (HX: n-hexano; EE: éter etílico) na limpeza do 

homogenato de medula óssea. Resultados expressos em área do sinal 
cromatográfico da famprofazona extraída em etapa posterior à limpeza da 
amostra. Amostras com adição dos analitos em três níveis de concentração (150, 
600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Barras de erro referentes aos 
desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises realizadas por CG-EM. 

 

 A Tabela 4 apresenta a média das áreas dos sinais cromatográficos de cada 

analito, nos diferentes níveis de concentração, extraídos após o processo de limpeza 

do homogenato. 

 
Tabela 4: Valores médios das áreas dos sinais cromatográficos para os analitos em 

amostras de medula óssea, posteriormente à etapa de limpeza. Amostras com 
adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em 
três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. 
Solventes avaliados: HX (n-hexano); EE (éter etílico). DP: desvio-padrão. Análises 
realizadas por CG-EM. 

Analito 
Concentração  
teórica (ng g-1) 

Solvente de limpeza 

HX EE 

Área média de analito extraído ± DP 

AM 

150 11606 ± 573 9455 ± 976 

600 38351 ± 829 34487 ± 2309 

1200 67801 ± 874 62458 ± 1961 

MA 

150 28403± 1269 26569 ± 2400 

600 165909 ± 9056 143111 ± 3414 

1200 282689 ± 8945 191291 ± 10668 

FP 

150 3651 ± 97 3346 ± 22 
600 11603 ± 1025 11351 ± 791 

1200 22218 ± 1124 18944 ± 1039 
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 Foi possível observar a diferença entre os valores médios das áreas para 

cada solvente testado, para os três analitos, em todos os níveis de concentração. 

Para determinar se há diferença no perfil de extração entre os solventes e se essa 

diferença é significativa ou não, foi realizada a análise estatística dos dados 

utilizando-se o teste t-Student bi-caudal visando comparar os solventes entre si 

(Tabela 5). 

 
Tabela 5: Resultados do teste t-Student para comparação de dois solventes de limpeza, n-

hexano (HX) e éter etílico (EE). Amostras de medula óssea com adição dos 
analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis 
de concentração (150, 600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. t crítico bi-
caudal (α= 0,05) = 2,2281. 

Analito 
Concentração  
teórica (ng g-1) 

t calculado Interpretação do teste 

AM 

150 4,2528 

médias são diferentes  600 3,5223 

1200 5,5637 

MA 

150 1,5111 não há diferença entre as médias 

600 5,2676 
médias são diferentes 

1200 14,6794 

FP 

150 6,8930 médias são diferentes 

600 0,4344 não há diferença entre as médias 

1200 4,7838 médias são diferentes 

 

 Conforme descrito no Experimental, avaliou-se a aceitação ou rejeição da H0 

(t calculado < t crítico; não existiria diferença entre os solventes). Considerando-se 

os dados apresentados, observou-se que para a maioria dos níveis de concentração, 

existe diferença entre os solventes de limpeza, pois os valores de t calculado foram 

superiores ao valor crítico (t crítico: 2,2281; α= 0,05). Para a anfetamina, as médias 

foram diferentes entre si, em todos os níveis de concentração. A metanfetamina e a 

famprofazona apresentaram apenas um nível (150 e 600 ng g-1, respectivamente) no 

qual não houve diferença entre as médias.  

 Com base nos resultados da análise estatística, pode-se afirmar que a 

diferença entre o HX e o EE é significativa. Considerando-se, ainda, os valores 

iniciais apresentados na Tabela 4, optou-se por realizar a limpeza do homogenato 

de medula óssea utilizando o HX, pois este apresentou maior eficácia na limpeza do 

homogenato em comparação com o EE.  
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 Uma desvantagem do EE é o seu baixo ponto de ebulição (34-35 oC) que 

pode favorecer perdas de amostra durante a etapa de agitação. Em comparação 

com o EE, o HX é menos volátil (ponto de ebulição: 68 oC) e menos propenso a 

vazamentos durante a agitação. 

 

6.2.2  Avaliação do solvente de extração  

 

 Para avaliar os solventes de extração, foram utilizadas amostras de medula 

óssea com adição dos analitos AM, MA e FP em três níveis de concentração (150, 

600 e 1200 ng g-1), com seis replicatas por nível. A avaliação foi realizada em duas 

etapas: inicialmente foram comparados o éter etílico (EE) e o éter metil-terc-butílico 

(MTBE) e, posteriormente, o MTBE foi comparado com o 1-clorobutano (1-CB) e o 

acetato de etila (AE). Os solventes foram avaliados em termos das áreas dos sinais 

cromatográficos para os analitos, pois, nessa etapa do estudo o método ainda não 

estava disponível para a análise quantitativa  (não encontrava-se validado). 

 O éter etílico, solvente utilizado no início deste estudo (SANTOS et al., 2017) 

foi comparado com o MTBE e os resultados são ilustrados nas Figuras 26 a 28. 

 

 
Figura 26: Comparação entre dois solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; EE: éter etílico) 

na extração de anfetamina das amostras de medula óssea. Amostras com 
adição do analito em três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng g-1), com 
seis replicatas por nível. Barras de erro referentes aos desvios-padrão para cada 
nível de concentração. Análises realizadas por CG-EM.  
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Figura 27: Comparação entre dois solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; EE: éter etílico) 

na extração de metanfetamina das amostras de medula óssea. Amostras com 
adição do analito em três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng g-1), com 
seis replicatas por nível. Barras de erro referentes aos desvios-padrão para cada 
nível de concentração. Análises realizadas por CG-EM. 

 

 

 
Figura 28:  Comparação entre dois solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; EE: éter etílico) 

na extração de famprofazona das amostras de medula óssea. Amostras com 
adição do analito em três níveis de concentração (150, 600 e 1200 ng g-1), com 
seis replicatas por nível. Barras de erro referentes aos desvios-padrão para cada 
nível de concentração. Análises realizadas por CG-EM. 

 

 A Tabela 6 apresenta os valores médios das áreas dos sinais cromatográficos 

para os analitos com os seus respectivos desvios-padrão, para cada nível de 

concentração, nos dois solventes testados. 
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Tabela 6: Valores médios das áreas dos sinais cromatográficos para os analitos em 
amostras de medula óssea. Amostras com adição dos analitos (AM: anfetamina; 
MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis de concentração (150, 600 
e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Solventes avaliados: MTBE (éter metil-
terc-butílico); EE (éter etílico). DP: desvio-padrão. Análises realizadas por CG-EM. 

Analito 
Concentração  
teórica (ng g-1) 

Solvente de extração 

MTBE EE 

Área média de analito extraído ± DP 

AM 

150 11914 ± 736 10035 ± 468 

600 38239 ± 1124 33335 ± 2014 

1200 68492 ± 772 63836 ± 1935 

MA 

150 29288 ± 1014 23889 ± 1122 

600 159791 ± 1466 140100 ± 1639 

1200 286024 ± 6893 227634 ± 13713 

FP 

150 3891 ± 215 3363 ± 123 
600 11313 ± 901 10989 ± 368 

1200 22075 ± 1132 20117 ± 699 

 

 Observou-se a diferença entre os valores médios das áreas para cada 

solvente testado, para os três analitos, em todos os níveis de concentração. Para 

avaliar se há diferença significativa no perfil de extração entre os solventes, foi 

realizada a avaliação estatística dos dados utilizando-se o teste t-Student bi-caudal 

para comparar os conjuntos de dados (Tabela 7). 
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Tabela 7: Resultados do teste t-Student para comparação de dois solventes de extração 
(MTBE e EE). Amostras de medula óssea com adição dos analitos (AM: 
anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis de 
concentração (150, 600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. t crítico bi-caudal: 
2,2281 (α= 0,05). 

Analito 
Concentração  
teórica (ng g-1) 

t calculado Interpretação do teste 

AM 

150 4,8195 

médias são diferentes  600 4,7529 

1200 4,9965 

MA 

150 7,9848 

médias são diferentes 600 20,0243 

1200 8,5069 

FP 

150 4,7509 médias são diferentes 

600 0,7433 não há diferença entre as médias 

1200 3,2907 médias são diferentes 

 

 Conforme os resultados obtidos, avaliou-se a aceitação ou rejeição da H0 (t 

calculado < t crítico; não existiria diferença entre os solventes). Considerando-se os 

dados apresentados, observou-se que para a maioria dos níveis de concentração, 

existe diferença entre os solventes de extração, pois os valores de t calculado foram 

superiores ao valor crítico (t crítico: 2,2281; α= 0,05). Para a anfetamina e a 

metanfetamina, as médias foram diferentes entre si, em todos os níveis de 

concentração. A famprofazona apresentou um nível (600 ng g-1) no qual não houve 

diferença entre as médias.  

 Com base na análise estatística, pode-se afirmar que a diferença entre o 

MTBE e o EE é significativa. Assim sendo, optou-se por realizar a extração dos 

analitos da medula óssea com o MTBE, considerando-se os maiores valores de área 

de sinal cromatográfico obtidos com esse solvente (maior eficiência na extração dos 

analitos)  em comparação ao EE.  

 Uma vantagem do MTBE sobre o EE é o fato deste último ser mais volátil 

(ponto de ebulição 34-35 oC) que o primeiro (ponto de ebulição do MTBE: 

aproximadamente 55 oC). Essa maior volatilidade pode facilitar o vazamento da 

amostra durante a etapa de extração, levando à perda dos analitos durante o 

processo e conduzindo a resultados errôneos, impactando diretamente na 

reprodutibilidade dos dados, fato bastante relevante do ponto de vista técnico. 
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 Outra vantagem do MTBE é ser um produto de compra livre, o que facilita a 

sua aquisição e utilização, enquanto o éter etílico é um solvente de compra 

controlada pela Polícia Federal, de acordo com a Portaria 1274/03, Anexo 1, lista II 

(POLÍCIA FEDERAL, 2018). Essa vantagem implica num menor processo 

burocrático para a sua aquisição, tendo em vista todas as etapas que um setor 

público precisa enfrentar para adquirir os seus insumos.  

A partir dos resultados obtidos nos testes realizados com as amostras de 

sangue (item 6.1.1), foi realizada uma nova avaliação da eficiência de extração, 

comparando o MTBE com dois solventes utilizados no estudo de Guo e 

colaboradores (2015), o 1-CB e o AE. Foram adicionados os analitos às amostras de 

medula óssea nos mesmos três níveis de concentração do teste anterior (150, 600 e 

1200 ng g-1; n = 6). Os ensaios comparativos entre os solventes foram realizados e 

os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 29 a 31. 

 

 
Figura 29: Comparação de três solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-

clorobutano; AE: acetato de etila) na extração de anfetamina das amostras de 
medula óssea. Amostras com adição do analito em três níveis de concentração 
(150, 600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Barras de erro referentes aos 
desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises realizadas por CG-
EM. 
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Figura 30: Comparação de três solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-

clorobutano; AE: acetato de etila) na extração de metanfetamina das amostras 
de medula óssea. Amostras com adição do analito em três níveis de 
concentração (150, 600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Barras de erro 
referentes aos desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises 
realizadas por CG-EM. 

 

 

 
Figura 31: Comparação de três solventes (MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-

clorobutano; AE: acetato de etila) na extração de famprofazona das amostras 
de medula óssea. Amostras com adição do analito em três níveis de 
concentração (150, 600 e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Barras de erro 
referentes aos desvios-padrão para cada nível de concentração. Análises 
realizadas por CG-EM. 
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A tabela 8 apresenta os valores das médias e dos desvios-padrão para cada 

nível de concentração testado. A avaliação foi realizada em termos de área do sinal 

cromatográfico dos analitos na medula óssea. 

Tabela 8: Valores médios das áreas dos sinais cromatográficos para os analitos em 
amostras de medula óssea. Amostras com adição dos analitos (AM: anfetamina; 
MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis de concentração (150, 600 
e 1200 ng g-1); seis replicatas por nível. Solventes avaliados: MTBE (éter metil-
terc-butílico); 1-CB (1-clorobutano); AE (acetato de etila); DP: desvio-padrão. 
Análises realizadas por CG-EM. 

Analito 
Concentração  
teórica (ng g-1) 

Solvente de extração 

MTBE 1-CB AE 

Área média do analito ± DP 

AM 

150 11121 ± 576 9709 ± 232 2912 ± 398 

600 37750 ± 921 11234 ± 858 5337 ± 191 

1200 67979 ± 971 44100 ± 2030 8358 ± 212 

MA 

150 29627 ± 814 21220 ± 3870 9515 ± 233 

600 159410 ± 1872 67343 ± 5605 13268 ± 157 

1200 235577 ± 2417 188509 ± 27098 21115 ± 627 

FP 

150 3648 ± 75 2206 ± 27 1052 ± 151 

600 11432 ± 717 5426 ± 286 2259 ± 167 

1200 21831 ± 1577 8719 ±397 3454 ± 195 

 

 Os valores médios das áreas diferiram entre os solventes testados, para os 

três analitos, nos três níveis de concentração. Para avaliar se essa diferença foi 

significativa ou não, os conjuntos de dados foram comparados entre si utilizando-se 

a ANOVA de um fator (tipo de solvente) (Tabela 9).  
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Tabela 9:  Resultados da ANOVA para comparação dos solventes de extração (MTBE, 1-CB, 
AE). Amostras de medula óssea com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: 
metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis de concentração (150, 600 e 
1200 ng g-1); seis replicatas por nível. F crítico: 3,098 (α= 0,05). 

Analito 
Concentração  
teórica (ng g-1) 

ANOVA (fator solvente) 
F calculado  

AM 

150 366,291 

600 903,924 

1200 1672,334 

MA 

150 84,422 

600 2414,413 

1200 216,227 

FP 

150 636,214 

600 521,828 

1200 498,190 

 

 Conforme descrito no Experimental, avaliou-se a aceitação ou rejeição da H0 

(F calculado < F crítico; não há diferença entre os solventes). Com base nos dados 

apresentados, observou-se que pelo menos um solvente se diferencia dos demais, 

pois os valores de F calculado foram superiores ao valor crítico (F crítico: 3,098; α= 

0,05). As informações da ANOVA foram complementadas pelo teste de Tukey para 

comparar os solventes entre si e verificar se a diferença entre eles é significativa ou 

não (Tabela 10). 
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Tabela 10: Comparação pareada entre os solventes de extração pelo teste de Tukey. 
Amostras de medula óssea com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: 
metanfetamina; FP: famprofazona) em três níveis de concentração (150, 600 e 
1200 ng g-1). MTBE: éter metil terc-butílico; 1-CB: 1-clorobutano; AE: acetato de 
etila. Valor p= 0,05. 

Analito 
Concentração  
teórica (ng g-1) 

Comparação entre solventes 
Interpretação do teste MTBE 

1-CB 
MTBE  

AE 
1-CB  
AE 

AM 

150 0,000437 0,000175 0,000175 MTBE difere de 1-CB e AE 
 

1-CB difere de AE 
600 0,000175 0,000175 0,000176 

1200 0,000175 0,000175 0,000175 

MA 

150 0,000184 0,000175 0,000175 MTBE difere de 1-CB e AE 
 

1-CB difere de AE 
600 0,000175 0,000175 0,000175 

1200 0,000622 0,000175 0,000175 

FP 

150 0,000175 0,000175 0,000175 MTBE difere de 1-CB e AE 
 

1-CB difere de AE 
600 0,000175 0,000175 0,000175 

1200 0,000175 0,000175 0,000175 

 

 Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que para os três analitos, nos 

três níveis de concentração, os solventes testados mostraram-se diferentes entre si. 

Com base na avaliação estatística, pode-se afirmar que a diferença entre o MTBE e 

os demais solventes testados foi significativa. Assim sendo, optou-se por utilizar o 

MTBE para dar continuidade ao estudo realizando a extração dos analitos presentes 

nas amostras de medula óssea, por ser este o solvente mais eficiente dentre os 

testados para extrair os analitos.  

  

6.3 Validação  
 

 A validação de um método analítico engloba uma série de experimentos e 

avaliações estatísticas e tem como objetivo comprovar que um método ou 

procedimento esteja adequado às necessidades da rotina onde ele está inserido (ou 

será implementado). Para realizar a validação do método apresentado neste 

trabalho, foi utilizado como norteador o documento do Scientific Working Group of 

Forensic Toxicology (SWGTOX, 2013), o qual apresenta a padronização de 

procedimentos para a validação de métodos analíticos aplicados à toxicologia 

forense.   

 Os parâmetros avaliados neste estudo foram: seletividade, limite de detecção, 

limite de quantificação, linearidade, exatidão e precisão, efeito de memória e testes 
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de diluição e de estabilidade. Os programas PAST® e Microsoft Excel® foram as 

ferramentas utilizadas para o tratamento estatístico dos dados. 

 

6.3.1  Seletividade 
 

6.3.1.1  Seletividade nas amostras de sangue 
 

 As amostras de sangue foram preparadas conforme descrito previamente no 

Experimental (item 5.4.2). As análises das amostras isentas de analitos (brancos de 

sangue) demonstraram a ausência de interferentes provenientes da matriz nos 

tempos de retenção (tR) dos analitos (AM tR 4,046 min; MA tR 4,285 min; FP tR 

12,133 min) e dos padrões internos (AM-D5 tR 4,033 min; MA-D5 tR 4,274 min). A 

Figura 32 (A-C) ilustra o cromatograma de um branco de sangue, no qual são 

observados apenas os íons referentes aos padrões internos adicionados à amostra 

(50 ng mL-1) e na Figura 33 (A-C) é ilustrado o cromatograma de uma amostra de 

sangue com adição dos analitos na concentração 100 ng mL-1 e dos padrões 

internos. 
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Figura 32: Seletividade de um branco de sangue com adição dos padrões internos (50 ng 
mL-1): AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 4,274 min). A: 
Cromatograma de íons totais; B: janela de detecção da anfetamina e 
metanfetamina; C: janela de detecção da famprofazona. 

 

 

 

  

Figura 33: Seletividade de uma amostra de sangue com adição dos analitos (AM: 
anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) e dos padrões internos (50 
ng mL-1): AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 4,274 
min). (A) Cromatograma de íons totais; (B) janela de detecção da anfetamina 
(m/z 44 e 91; tR 4,046 min) e metanfetamina (m/z 58 e 91; tR 4,285 min); (C) 
janela de detecção da famprofazona (m/z 286, 229 e 91; tR 12,133 min). 
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6.3.1.2 Seletividade nas amostras de medula óssea 
 

 As amostras de medula óssea foram preparadas conforme descrito 

previamente no Experimental (item 5.5). Os brancos de medula óssea foram 

analisados e não foi observada a presença de interferentes advindos da matriz nos 

tempos de retenção dos analitos e do padrão interno. A Figura 34 (A-C) ilustra os 

cromatogramas de um branco de medula óssea com adição dos padrões internos.  

 

  

  

  

Figura 34: Seletividade de um branco de medula óssea com adição dos padrões internos 
(500 ng g-1) AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 4,274 
min). (A) Cromatograma de íons totais; (B) janela de detecção da anfetamina 
(m/z 44 e 91; tR 4,046 min) e metanfetamina (m/z 58 e 91; tR 4,285 min), sem o 
sinal correspondente a cada analito; (C) janela de detecção da famprofazona 
(m/z 286, 229 e 91; tR 12,133 min), sem o sinal correspondente ao analito.  

 

A Figura 35 (A-C) ilustra os cromatogramas de uma amostra de medula óssea 

com adição dos analitos (250 ng g-1) e dos padrões internos (500 ng g-1). 
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Figura 35: Seletividade de uma amostra de medula óssea com adição dos analitos (AM: 

anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona; 250 ng g-1) e dos padrões 
internos (500 ng g-1) AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 

4,274 min). (A) Cromatograma de íons totais; (B) janela de detecção da AM (m/z 
44 e 91; tR 4,046 min; MA) e MA (m/z 58 e 91; tR 4,285 min); (C) janela de 
detecção da FP (m/z 286, 229 e 91; tR 12,133 min). 

 

Os resultados apresentados comprovaram a inexistência de interferentes de 

ambas as amostras, permitindo a conclusão de que método apresenta boa 

seletividade. 

 

6.3.2 Limite de detecção (LD) 
 

 O limite de detecção (LD) representa a menor quantidade de um analito que 

possa ser detectada (mas não obrigatoriamente quantificada) em uma matriz, sob 

condições experimentais estabelecidas. 

 No presente estudo, o LD foi estimado utilizando a relação sinal/ruído (S/R), 

considerando no mínimo um sinal três vezes maior ou igual ao ruído (S/R ≥ 3).  
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6.3.2.1 Estimativa do LD nas amostras de sangue 

 

 As amostras de sangue com adição dos padrões de cada analito, em três 

diferentes concentrações, foram analisadas e a concentração cuja relação S/R 

apresentou valor igual a 3 foi 25 ng mL-1, para todos os analitos.  A Figura 36 (A-C) 

ilustra o cromatograma da amostra de sangue fortificada na concentração referente 

ao LD do método e os espectros de massas referentes a cada analito.  
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Figura 36: Amostra de sangue com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: 

metanfetamina; FP: famprofazona) na concentração 25 ng mL-1. (A) 
cromatograma de íons totais; (B) janela de detecção da AM (m/z 44 e 91; tR 
4,046 min) e MA (m/z 58 e 91; tR 4,285 min) e seus respectivos espectros de 
massas; (C) janela de detecção da FP (m/z 286, 229 e 91; tR 12,133 min) e seu 
espectro de massas. PIs: AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 
92; tR 4,274 min). 

 

 Gjerde e colaboradores (1993) analisaram anfetamina e metanfetamina em 

sangue por CG-EM e estimaram o LD 11 µg L-1 (11 ng mL-1) para a anfetamina e 13 

µg L-1 (13 ng mL-1) para a metanfetamina. As amostras foram submetidas a uma 

etapa de extração líquido-líquido, os extratos foram evaporados e derivatizados.  

 Nishida e colaboradores (2002) utilizaram a técnica de CG-EM para estimar o 

LD de 12,5 ng g-1 para anfetamina e metanfetamina em sangue. As amostras foram 

extraídas por extração em fase sólida (EFS) e derivatizadas. 

 Lin e colaboradores (2017) estimaram o LD de 10 ng mL-1 para a anfetamina 

e metanfetamina utilizando a microextração líquido-líquido assistida por microondas 

e cromatografia a líquido acoplada à  espectrometria de massas (CL-EM).   

 Os estudos citados utilizaram métodos de preparo diferentes do método 

proposto neste estudo e essa pode ser a justificativa para a variação no valor do LD. 

Por outro lado, apesar de apresentar um LD cerca de duas vezes mais alto (25 ng 

mL-1), o método proposto neste estudo tem a vantagem de ser rápido e de fácil 

execução, podendo ser prontamente inserido numa rotina de análises periciais.  
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6.3.2.2 Estimativa do LD nas amostras de medula óssea 
 

 As amostras de medula óssea foram fortificadas em três diferentes 

concentrações de cada padrão e analisadas. A concentração cuja relação S/R 

apresentou valor igual a 3 foi de 50 ng g-1, para todos os analitos.  A Figura 37 (A-C) 

apresenta o cromatograma da amostra de medula óssea fortificada na concentração 

de 50 ng g-1 para cada analito e os seus respectivos espectros de massas. 
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Figura 37: Amostra de medula óssea com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: 
metanfetamina; FP: famprofazona) na concentração 50 ng g-1. (A) cromatograma 
de íons totais; (B) janela de detecção da AM (m/z 44 e 91; tR 4,046 min) e MA (m/z 
58 e 91; tR 4,285 min) e seus respectivos espectros de massas; (C) janela de 
detecção da FP (m/z 286, 229 e 91; tR 12,133 min) e seu espectro de massas. PIs: 
AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 4,274 min). 

 

 Nakao e colaboradores (2017) realizaram um estudo com anfetamina e 

metanfetamina em medula óssea, utilizando a EFS e a cromatografia a líquido 

acoplada à espectrometria de massas em tandem (CL-EM/EM) e determinaram o 

valor de LD 0,02 µg g-1 (20 ng g-1) para ambas as substâncias. O valor de LD 

determinado pelos autores representa menos da metade do valor de LD estimado no 

método proposto neste estudo (50 ng g-1). Todavia, quando comparado com o 

desenvolvido por Nakao e colaboradores (2017), o método proposto neste estudo 

requer um tempo menor para ser executado e envolve técnicas menos onerosas.     

 

6.3.3 Limite de Quantificação (LQ) 
 

 O limite de quantificação (LQ) representa a menor quantidade do analito em 

uma amostra, que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 

condições experimentais estabelecidas. No presente estudo, o valor máximo 

aceitável para precisão (%DPR)  e exatidão (% erro) foi de 20% (SWGTOX, 2013). 

 Conforme descrito anteriormente, considerou-se a relação sinal/ruído maior 

ou igual a 10 (S/R ≥ 10) e os cálculos de exatidão e precisão com base nos dados 

das curvas analíticas para a determinação do LQ. 

 

6.3.3.1 Determinação do LQ nas amostras de sangue 

 

 As amostras de sangue foram fortificadas com os padrões de cada analito em 

três diferentes concentrações (25, 50, 100 ng mL-1) e a menor concentração 
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determinada com exatidão e precisão aceitáveis foi 50 ng mL-1, para todos os 

analitos. Os erros observados foram de -18%, -16% e -16%, e os valores de %DPR 

de 12, 6 e 9%, para anfetamina, metanfetamina e famprofazona respectivamente. 

Os valores de erro percentual e DPR obtidos estão de acordo com as orientações da 

SWGTOX (2013).  

 A Figura 38 (A-C) ilustra o cromatograma de uma amostra de sangue com 

adição dos analitos na concentração referente ao LQ do método e os espectros de 

massas correspondentes a cada substância. 
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Figura 38: Amostra de sangue com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; 
FP: famprofazona) na concentração 50 ng mL-1. (A) cromatograma de íons totais; 
(B) janela de detecção da AM (m/z 44 e 91; tR 4,046 min) e MA (m/z 58 e 91;        
tR 4,285 min) e seus respectivos espectros de massas; (C) janela de detecção da 
FP (m/z 286, 229 e 91; tR 12,133 min) e seu espectro de massas. PIs: AM-D5 (m/z 
48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 4,274 min). 

 

 Gjerde e colaboradores (1993) analisaram anfetamina e metanfetamina em 

sangue por CG-EM e determinaram o LQ de 22 ng mL-1 para a anfetamina e de 34 

ng mL-1 para a metanfetamina. As amostras foram submetidas a uma etapa de 

extração líquido-líquido, os extratos foram evaporados e derivatizados. Lin e 

colaboradores (2017) realizaram um estudo com drogas recreacionais em sangue, 

incluindo anfetamina e metanfetamina, e o valor de LQ calculado foi de 40 ng mL-1. 

O método utilizado nesse estudo envolveu uma etapa de microextração assistida por 

microondas e a análise foi realizada por CG-EM. Apesar da diferença entre os 

valores de LQ da literatura e o do método proposto neste estudo, é importante 

destacar as diferenças nos procedimentos de preparo das amostras. O método aqui 

proposto foi executado em menos etapas, utilizando menos equipamentos e 

insumos de menor custo. 

 

6.3.3.2 Determinação do LQ nas amostras de medula óssea 

 

 As amostras de medula óssea com adição dos padrões de cada analito, em 

três diferentes concentrações (50, 100 e 150 ng g-1), foram analisadas e o LQ 

determinado foi de 100 ng g-1 para todos os analitos. A Figura 39 ilustra o 

cromatograma de uma amostra de medula óssea fortificada na concentração de 100 

ng g-1 de cada analito e os seus respectivos espectros de massas. 
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Figura 39: Limite de quantificação: Amostra de medula óssea com adição dos analitos (AM: 
anfetamina; MA: metanfetamina: FP: famprofazona) na concentração 100 ng g-1. 
(A) Cromatograma de íons totais; (B) janela de detecção da AM (m/z 44 e 91;    
tR 4,046min) e MA (m/z 58 e 91; tR 4,285 min) e seus respectivos espectros de 
massas; (C) janela de detecção da FP (m/z 286, 229 e 91; tR 12,133 min) e seu 
espectro de massas. PIs: AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 
92; tR 4,274 min).  

  

 A análise das replicatas (n = 5) de amostras de medula óssea com adição dos 

analitos teve a exatidão (% erro) e precisão (%DPR) dentro de valores aceitáveis 

(até 20%), de acordo com as orientações do SWGTOX (2013). Para a medula óssea, 

o LQ apresentou valores de erro -13% (AM), -17% (MA) e -18% (FP). Já os valores 

de  %DPR  foram inferiores a 10% (6, 2 e 4% para AM, MA e FP, respectivamente). 

 O valor de LQ do método desenvolvido por Nakao e colaboradores (2017) 

para a detecção de MA e AM em osso e medula óssea foi de 50 ng g-1, um valor 

menor do que o obtido para a medula óssea no presente estudo (100 ng g-1). O 

método proposto neste estudo segue uma sequência analítica diferente do método 

citado como referência, sendo executado num tempo menor. Além disso, o método 

desenvolvido por Nakao e colaboradores (2017) utiliza a CL-EM/EM como técnica 

analítica, a qual pode não estar disponível no laboratório de análises toxicológicas 

devido ao seu alto custo.    

 
6.3.4 Linearidade 
 

 Linearidade é a capacidade de demonstrar respostas analíticas diretamente 

proporcionais à concentração de um analito em uma amostra.  

 Para determinar a linearidade do método apresentado neste estudo, foram 

construídas cinco curvas analíticas, cada uma com seis níveis de concentração para 

o sangue e sete para a medula óssea, em dias diferentes para cada matriz. 
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6.3.4.1 Linearidade na análise das amostras de sangue 

 

 Foram realizados testes de normalidade (Teste Shapiro-Wilk, programa 

PAST®), valores aberrantes (Teste de Grubbs, Microsoft Excel®) e 

homocedasticidade (Teste de Cochran, Microsoft Excel®). Os resultados dos testes 

são apresentados nas tabelas 11 a 13. 

 
 
Tabela 11: Teste de Shapiro-Wilk realizado para as amostras de sangue com adição dos 

analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em diferentes 
níveis de concentração (5 replicatas por nível; 6 níveis de concentração). W 
tabelado (0,05; 30) = 0,927. 

 

 
 
 
 
 
  

 O objetivo do teste de Shapiro-Wilk é fornecer um tratamento estatístico para 

avaliar se uma amostra possui ou não distribuição normal. Para todos os analitos, o 

teste de Shapiro-Wilk foi realizado e a distribuição dos dados foi normal, com valores 

de p superiores a 0,05 e de W calculado maiores que W tabelado (0,05; 30)= 0,927.  

 
 
Tabela 12: Teste de Cochran realizado nas amostras de sangue com adição dos analitos 

(AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em seis níveis de 
concentração (cinco replicatas por nível). C tabelado (α=0,05)= 0,4803. 

 Teste de Cochran (sangue) 
AM MA FP 

C calculado 0,2967 0,4033 0,3455 
Resultado Homocedástico para os três analitos 

 

 O teste de Cochran avalia a homogeneidade das variâncias em um grupo de 

dados.  Para cada analito, nas diferentes concentrações, os valores de C calculado 

foram inferiores ao valor de C tabelado em um nível de significância de 95% (C tab= 

0,4803), demonstrando a homocedasticidade dos dados. 

 O teste de Grubbs foi realizado para todas as amostras nos diferentes níveis 

de concentração do analito e não foram detectados valores aberrantes (outliers) no 

Teste de Shapiro-Wilk (Sangue) 

 
AM MA FP 

N 30 30 30 
Shapiro-Wilk_W 0,9419 0,941 0,9642 
p (normal) 0,1026 0,0968 0,3946 
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conjunto de dados, ou seja, todos os valores de G calculado foram menores que o 

valor de G tabelado.  

 
Tabela 13: Teste de Grubbs e valores de G calculado para as diferentes amostras de 

sangue com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: 
famprofazona). Gtab α = 0,05: 1,71 (n = 30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Figura 40 ilustra o gráfico de regressão para os dados unificados das 5 

curvas analíticas construídas em sangue, para as substâncias estudadas.  

G calculado (sangue) 

AM MA FP 

1,0918 1,1477 0,4269 
0,0451 0,3462 0,8444 
0,1349 0,8818 1,2601 
1,6306 1,2710 0,8764 
0,3588 0,4123 0,8653 

0,1244 0,0911 1,2710 
1,2886 1,6841 1,4571 
0,9021 0,7911 0,3381 
0,7280 0,3411 0,1845 
0,9901 0,6429 0,3364 

1,6090 0,9966 0,9532 
0,7447 0,2110 0,7181 
0,2412 1,1807 1,1365 
0,8612 0,6656 0,2715 
0,2381 1,0607 1,1002 

0,6005 1,2670 0,6487 
0,9285 0,1162 0,7848 
1,5903 1,0129 0,4423 
0,3818 0,8892 1,6479 
0,3205 0,7514 0,2279 

1,3931 0,5235 1,6932 
1,0595 1,1639 0,5835 
0,6620 1,4430 0,1018 
0,5343 0,2378 0,4502 
0,4613 0,4822 0,7613 

0,4737 0,2556 1,3163 
0,0669 1,0323 1,3381 
1,3736 0,6876 0,3633 
0,3583 1,4594 0,2078 
1,3251 0,5161 0,5493 
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Figura 40: Curvas analíticas da anfetamina (A), metanfetamina (B) e famprofazona (C) no 
sangue.   
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 A partir da construção das curvas analíticas foram obtidas as equações que 

permitiram definir o modelo linear e o coeficiente de determinação (r2). A Tabela 14 

apresenta o resumo das equações das retas referentes às curvas analíticas.  

 

Tabela 14: Resumo das equações da reta para as cinco curvas analíticas para cada analito 
no sangue. AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona. EQ: 
equação. 

AM MA FP 
EQ1 0,021x + 0,207 0,023x + 0,863 0,010x - 0,152 
EQ2 0,021x + 0,695 0,023x + 0,632 0,010x + 0,227 
EQ3 0,021x + 0,272 0,023x + 0,878 0,010x - 0,139 
EQ4 0,021x + 0,681 0,023x + 0,973 0,010x + 0,277 
EQ5 0,021x + 0,090 0,022x + 1,090 0,010x + 0,342 
MÉDIA 0,021X + 0,389 0,023X + 0,887 0,010X + 0,111 

 

6.3.4.2  Linearidade na análise das amostras de medula óssea 

 

 Foram realizados testes de Shapiro-Wilk (programa PAST®), Grubbs e 

Cochran (Microsoft Excel®). No teste de Shapiro-Wilk, a distribuição dos dados foi 

normal para todos os analitos, com valores de p superiores a 0,05 e de W calculado 

maiores que W tabelado (0,05; 35)= 0,934. Os resultados dos testes são 

apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Teste de Shapiro-Wilk realizado para as amostras de medula óssea com adição 
dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em sete 
diferentes níveis de concentração. W tabelado (0,05; 35) = 0,934. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Para todos os analitos, os valores de C calculado (Testes de Cochran) foram 

inferiores ao valor de C crítico= 0,4310, o que comprovou a homocedasticidade dos 

dados (Tabela 16). 

  

Teste de Shapiro-Wilk (medula óssea) 

 
AM MA FP 

N 35 35 35 
Shapiro-Wilk_W 0,9682 0,9591 0,9532 
p(normal) 0,3953 0,2144 0,1423 
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Tabela 16: Teste de Cochran para amostras de medula óssea com adição dos analitos (AM: 
anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em sete diferentes níveis de 
concentração. C tabelado (α = 0,05): 0,4310. 

 Teste de Cochran (medula óssea) 
AM MA FP 

C calculado  0,3915 0,2896 0,3526 

Resultado Homocedástico para todos os analitos 

 

 

 O teste de Grubbs foi realizado para todas as amostras e não foram 

detectados valores aberrantes nos conjuntos de dados, pois os valores de G 

calculado foram menores que o valor de G tabelado (α = 0,05) = 1,71 (Tabela 17). 
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Tabela 17: Teste de Grubbs e valores de G calculado para as amostras de medula óssea 
com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: 
famprofazona). Gtab (α = 0,05) = 1,71 (n = 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Figura 41 ilustra o gráfico de regressão para os dados unificados das 5 

curvas analíticas construídas na medula óssea, para as substâncias estudadas.  

G calculado (Medula óssea) 

AM MA FP 
1,2302 0,5687 0,3957 
0,0902 0,9222 0,6700 
0,8695 0,6683 1,0571 
0,7828 1,2354 1,1707 
1,0533 0,9238 0,9521 

0,3089 0,0592 0,4609 
0,9594 0,3069 0,9131 
1,6327 0,8084 0,9072 
0,5371 1,6880 0,0972 
0,1728 0,6319 1,4565 

0,4776 0,0050 1,2101 
1,1762 1,0468 1,4926 
1,1578 0,0119 0,2185 
0,9161 1,6044 0,5101 
0,4570 0,5745 0,0091 

0,1575 1,1479 1,3127 
0,8376 0,5677 0,4508 
1,0123 0,5946 0,6687 
0,2072 1,0088 0,1692 
1,4852 0,9944 1,2640 

0,2890 1,3419 1,1393 
0,8166 0,0710 0,0551 
1,5717 0,3265 0,2891 
0,3460 0,3335 1,4698 
0,8121 1,4059 0,6746 

1,2243 0,9306 0,6664 
0,5847 0,4908 0,1513 
0,3859 1,4867 0,8477 
0,8676 0,5507 0,2896 
1,1214 0,6160 1,6524 
0,5342 0,8834 0,5196 
0,4133 1,2184 1,6011 
1,0323 0,4425 0,1091 
0,5598 0,9294 0,0976 
1,4713 0,8219 1,0701 
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Figura 41: Curvas analíticas da anfetamina (A), metanfetamina (B) e famprofazona (C) na 
medula óssea.  
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 Após a construção da curva analítica definiu-se o modelo linear (equação da 

reta) e o coeficiente de determinação (r2). A Tabela 18 apresenta o resumo das 

equações das retas referentes às curvas analíticas. 

 

Tabela 18: Resumo das equações da reta das cinco curvas analíticas para cada analito na 
medula óssea. AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona. EQ: 
equação. 

AM MA FP 
EQ1 0,029x + 1,229 0,024x - 0,307 0,009x + 0,547 
EQ2 0,029x + 1,197 0,024x - 0,815 0,008x + 0,527 
EQ3 0,028x + 1,809 0,024x - 0,433 0,009x + 0,337 
EQ4 0,029x + 1,389 0,024x - 0,465 0,009x + 0,477 
EQ5 0,030x + 1,414 0,024x - 0,536 0,009x + 0,424 

MÉDIA 0,029x + 1,408 0,024x - 0,511 0,009x + 0,462  
 

6.3.5  Exatidão e Precisão 
 

 A exatidão expressa o quão próxima uma determinada medição está de um 

valor de referência. A avaliação da exatidão dos métodos apresentados neste 

estudo foi expressa em termos de erro percentual (% erro). 

 A precisão refere-se ao grau de aproximação entre duas ou mais medidas de 

uma mesma grandeza. No presente estudo, a precisão foi avaliada em termos de 

desvio-padrão relativo (%DPR), em análises realizadas num mesmo dia (intra-

ensaio) e em dias diferentes (inter-ensaio). 

 

6.3.5.1 Avaliação da exatidão e precisão nos ensaios com as amostras de sangue 

 
 Os analitos (AM, MA e FP) foram adicionados às amostras de sangue em três 

níveis de concentração (150, 1500 e 2400 ng mL-1) para a realização dos ensaios de 

avaliação da exatidão e precisão. Os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 19.  
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Tabela 19: Resumo dos ensaios de avaliação da exatidão e precisão (intra e inter-ensaio) 
para os analitos (anfetamina, metanfetamina e famprofazona) em amostras de 
sangue. LD: limite de detecção; LQ: limite de quantificação; DPR: desvio-padrão 
relativo. 

 Analito 
 Famprofazona Metanfetamina Anfetamina 

Equação da reta y= 0,010x + 0,111 y= 0,023x +0,887 y= 0,021x + 0,389 

r2 0,996 0.998 0,997 

LD (ng mL-1)  25 25 25 

LQ (ng mL-1) 50 50 50 

Nível baixo (150 ng mL-1)  
 

 

Exatidão (% erro) -4,0 -8,0 -6,5 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 3,0 5,7 8,2 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 3,1 4,0 6,7 

Nível médio (1500 ng mL-1)  
 

 

Exatidão (% erro) -3,2 2,5 2,2 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 4,5 4,6 4,3 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 3,8 3,0 3,2 

Nível alto (2400 ng mL-1)  
 

 

Exatidão (% erro) 1,3 5,9 2,4 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 2,4 2,8 3,6 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 1,5 2,2 2,5 

 

6.3.5.2 Avaliação da exatidão e precisão nos ensaios com as amostras de medula 

óssea 

 

As amostras de medula óssea foram fortificadas em três níveis de 

concentração (300, 900 e 1800 ng g-1) para a realização dos ensaios de avaliação 

da exatidão e precisão. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 20.  
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Tabela 20: Resumo dos ensaios de avaliação da exatidão e precisão (intra e inter-ensaio) 
para os analitos (anfetamina, metanfetamina e famprofazona) em amostras de 
medula óssea. LD: limite de detecção; LQ: limite de quantificação; DPR: desvio-
padrão relativo. 

 Analito 
 Famprofazona Metanfetamina Anfetamina 

Equação da reta y= 0.009x+0.462 y= 0,024x-0,511 y= 0,029x+1,408 

r2 0.996 0.998 0.998 

LD (ng g-1)  50 50 50 

LQ (ng g-1) 100 100 100 

Nível baixo (300 ng g-1)  
 

 

Exatidão (% erro) -1,8 -4,3 2,0 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 3,5 3,9 4,6 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 2,3 3,4 3,7 

Nível médio (900 ng g-1)  
 

 

Exatidão (% erro) 2,0 1,6 -1,3 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 3,1 3,0 2,5 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 2,6 2,0 1,8 

Nível alto (1800 ng g-1)  
 

 

Exatidão (% erro) 1,2 1,7 -2,3 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 2,4 2,5 3,3 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 1,3 1,8 2,5 

 

  Lin e colaboradores (2017), determinaram AM e MA em amostras de sangue, 

e o método proposto em seu estudo apresentou valores de precisão inferiores a 10% 

e exatidão (% erro) máxima de 10,2%. Nakao e colaboradores (2017), determinaram 

AM e MA em ossos e medula óssea, com valores de precisão e exatidão (% erro) 

que alcançaram 13,8% e 9%, respectivamente.  

 Em comparação com estudos prévios, os resultados apresentados indicam 

que os métodos utilizados para determinar os analitos em ambas as matrizes 

apresentaram boa exatidão e precisão, com valores inferiores a 10% para todas as 

concentrações, atendendo também aos critérios de aceitação (< 20%) estabelecidos 

pelo SWGTOX (2013). 
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6.3.6  Efeito de memória 

 
 A avaliação do efeito de memória indica se uma amostra com alta 

concentração é capaz de contaminar a amostra subsequente numa sequência 

analítica. 

 

6.3.6.1 Avaliação do efeito de memória nas análises das amostras de sangue 

 

 As análises das amostras de sangue com adição dos analitos foram 

realizadas e não foi possível observar a presença do efeito de memória nas 

replicatas testadas. A Figura 42 ilustra o cromatograma de uma amostra de sangue 

fortificada na concentração de 5000 ng mL-1 e o cromatograma de um branco de 

sangue com adição dos padrões internos analisado logo em seguida.   
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Figura 42:  Efeito de memória: (A) cromatograma de íons totais da amostra de sangue com 

adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) na 
concentração 5000 ng mL-1; janelas de detecção da AM (m/z 44 e 91; tR 
4,046min) e MA (m/z 58 e 91; tR 4,285 min) e da FP (m/z 286, 229 e 91; tR 
12,133 min). (B) cromatograma de íons totais de branco de sangue com adição 
de padrão interno, analisado logo após a amostra de concentração 5000 ng mL-1; 
janelas de detecção da AM e MA e da FP (sem a visualização de sinais 
cromatográficos correspondentes aos analitos). PIs: AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 

4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 4,274 min). 
 

6.3.6.2 Avaliação do efeito de memória nas análises das amostras de medula óssea 
 

As amostras de medula óssea com adição dos analitos foram analisadas e 

em nenhuma das replicatas testadas foi possível observar a presença de efeito de 

memória. A Figura 43 apresenta o cromatograma de uma amostra de medula óssea 

fortificada na concentração de 3000 ng g-1 e o cromatograma de um branco de 

medula óssea analisado na sequência. 
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Figura 43:  Efeito de memória: (A) cromatograma de íons totais da amostra de medula óssea 

com adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: 
famprofazona) na concentração 3000 ng g-1; janelas de detecção da AM (m/z 44 
e 91; tR 4,046 min) e MA (m/z 58 e 91; tR 4,285 min) e da FP (m/z 286, 229 e 91; 
tR 12,133 min). (B) cromatograma de íons totais de branco de medula óssea com 
adição de padrão interno, analisado logo após a amostra de concentração 3000 
ng g-1; janelas de detecção da AM e MA e da FP (sem a visualização de sinais 
cromatográficos correspondentes aos analitos). PIs: AM-D5 (m/z 48 e 92; tR 

4,033 min) e MA-D5 (m/z 62 e 92; tR 4,274 min). 
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6.3.7 Teste de diluição 
 

 O teste de diluição é um parâmetro de validação adicional importante em 

rotinas onde sejam analisadas amostras contendo analitos cujas concentrações 

extrapolem a faixa de linearidade. Outra aplicabilidade desse parâmetro é no caso 

de amostras com volume reduzido, muito comum em amostras provenientes de 

crianças e de vítimas de acidentes envolvendo grande destruição do corpo e perda 

do material biológico.  As amostras de sangue e de medula óssea utilizadas para a 

realização do teste de diluição foram fortificadas nas concentrações de 5000 ng mL-1 

e 3000 ng g-1, respectivamente. As amostras de sangue e de medula fortificadas 

foram diluídas nas condições apresentadas na parte experimental deste estudo (item 

4.7.7) e os resultados obtidos em termos de precisão e exatidão são apresentados 

nas Tabelas 21 e 22, respectivamente.  

 
Tabela 21: Testes de diluição para amostras de sangue: avaliação da exatidão e da precisão. 

DPR: desvio-padrão relativo.  

Sangue 
Analito 

Famprofazona Metanfetamina Anfetamina 

Diluição 1:10    

Exatidão (% erro) 14,6 15,4 5,3 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 7,2 5,8 2,7 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 6,6 4,3 1,9 

Diluição 1:2    

Exatidão (% erro) 8,2 13,6 14,9 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 5,7 6,2 7,0 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 4,2 4,9 5,3 

Sem diluição    

Exatidão (% erro) 11,2 14,9 5,6 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 7,9 6,4 7,9 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 6,2 4,5 5,0 
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Tabela 22: Testes de diluição para amostras de medula óssea: avaliação da exatidão e da 
precisão. DPR: desvio-padrão relativo. 

Medula óssea 
Analito 

Famprofazona Metanfetamina Anfetamina 

Diluição 1:10    

Exatidão (% erro) 14,1 8,9 14,1 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 7,4 6,0 8,0 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 4,7 3,6 6,1 

Diluição 1:2    

Exatidão (% erro) 9,7 11,8 9,0 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 5,4 4,2 5,2 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 3,3 3,6 4,0 

Sem diluição    

Exatidão (% erro) 14,9 10,5 12,2 

Precisão intra-ensaio (%DPR) 4,0 3,4 7,9 

Precisão inter-ensaio (%DPR) 2,7 3,2 4,9 

 

Os testes de diluição realizados para ambas as matrizes tiveram valores de 

exatidão e precisão inferiores a 20%. Por ser uma avaliação adicional, a realização 

do teste de diluição não é comum em estudos acadêmicos, sendo mais aplicado em 

setores onde exista uma rotina analítica. Quando um laboratório deseja realizar esse 

teste, é necessário seguir as recomendações de um documento de orientação. No 

caso deste estudo, seguiu-se as orientações do SWGTOX (2013). 

 

6.3.8 Testes de estabilidade 
 

 A estabilidade de um analito pode ser afetada por uma série de fatores, 

incluindo as condições de armazenamento e o processamento das amostras. A 

avaliação da estabilidade deve englobar situações que ocorram normalmente na 

rotina laboratorial. Neste estudo, buscou-se avaliar a estabilidade dos analitos no 

sangue e na medula óssea, nas amostras armazenadas (ciclos de congelamento de 

descongelamento) e nas amostras processadas (estabilidade sob congelamento e à 

temperatura ambiente). 
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 Segundo as orientações do SWGTOX (2013) as condições para a realização 

dos ensaios de estabilidade devem estar em concordância com a rotina realizada no 

laboratório para o qual determinado método está sendo validado. Trata-se de um 

ensaio diretamente aplicado à realidade e às necessidades do setor. 

 
6.3.8.1 Amostras processadas 
 

6.3.8.1.1 Amostras de sangue 
 

 As amostras de sangue foram preparadas para análise em dois níveis de 

concentração (150 e 2400 ng mL-1). Esse ensaio simula a condição de amostras 

processadas que não são imediatamente analisadas.  

 Quando existe a necessidade de interromper temporariamente a realização 

de uma sequência analítica, é importante saber se a série de amostras prontas para 

análise permanecerá estável durante um tempo determinado, até que seja retomada 

a rotina. Nesse caso, é importante garantir a viabilidade das amostras para que não 

haja perda do material. 

As amostras mantidas à temperatura ambiente simulam uma situação muito 

comum na prática forense, onde uma série de amostras é preparada e posicionada 

no equipamento (por exemplo, um amostrador vinculado a um cromatógrafo a gás) 

para que seja procedida a análise. Nesse caso, as últimas amostras da série 

precisam manter-se estáveis para que a confiabilidade dos resultados seja garantida. 

A Tabela 23 contém os resultados da avaliação da estabilidade à temperatura 

ambiente das amostras de sangue processadas para análise. Estão elencados os 

valores médios de concentração (ng mL-1) e os respectivos desvios-padrão relativos 

(%DPR), por nível de concentração e por analito e também os percentuais de 

variação da concentração ao longo do tempo (em horas).  
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Tabela 23: Ensaio de estabilidade à temperatura ambiente: amostras de sangue com adição 
dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em dois 
níveis de concentração (150 e 2400 ng mL-1). Valores médios das concentrações 
(n = 4) e seus respectivos desvios-padrão relativos (%DPR), para todos os 
analitos, nos dois níveis de concentração e valores percentuais de variação ao 
longo do tempo (horas).  

TEMPERATURA AMBIENTE (Sangue) 

Período 
(horas) 

AM MA FP 
Concentração 

média 
(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média 

(ng mL-1) 

DPR
(%) 

Concentração 
média 

(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

15
0 

ng
 m

L-1
 

0 165 5 151 4 155 4 
12 158 2 134 5 144 3 
24 157 3 133 3 147 5 
36 137 3 124 6 126 2 

Variação 
12 

% 
-4 

% 
-11 

% 
-8 

 24 -5 -12 -6 
 36 -17 -18 -19 

24
00

 n
g 

m
L-1

 

0 2505 7 2477 2 2431 2 
12 2558 4 2513 3 2420 3 
24 2454 3 2598 2 2397 1 
36 2266 11 2335 4 2191 4 

Variação 
12 

% 
2 

% 
1 

% 
-1 

24 -2 5 -1 
36 -10 -6 -10 

 

 Os ensaios de estabilidade das amostras de sangue à temperatura ambiente 

mostraram que para os três analitos, em ambos os níveis de concentração, a 

estabilidade não apresentou percentual de variação superior a 20% durante o 

período de teste. Porém, para as concentrações mais baixas, os percentuais de 

variação após 36 horas estão muito próximos dos 20% (17, 18 e 19% para a AM, 

MA e FP, respectivamente). Nesse caso, pode-se determinar um tempo menor de 

permanência das amostras à temperatura ambiente (por exemplo, 24 horas). 

Outra situação que pode ocorrer é a necessidade de armazenar as amostras 

processadas sob congelamento para analisá-las numa ocasião posterior. Os 

resultados da avaliação da estabilidade das amostras de sangue sob congelamento 

são apresentados na Tabela 24, onde estão relacionados os valores médios de 

concentração (ng mL-1) e os respectivos desvios-padrão relativos (%DPR), por nível 

de concentração e por analito, além dos percentuais de variação ao longo do tempo 

(em horas). 
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Tabela 24: Ensaio de estabilidade sob congelamento (-30 oC): amostras de sangue com 
adição dos analitos (AM: anfetamina, MA: metanfetamina, FP: famprofazona) em 
dois níveis de concentração (150 e 2400 ng mL-1). Valores médios das 
concentrações (n = 4) e seus respectivos desvios-padrão relativos (%DPR), para 
todos os analitos, nos dois níveis de concentração e valores percentuais de 
variação ao longo do tempo (horas).  

FREEZER (-30 oC) Sangue 

Período 
(horas) 

AM MA FP 
Concentração 

média 
(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média  

(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média  

(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

15
0 

ng
 m

L -
1  

0 161 4 151 4 149 2 
12 157 4 136 4 142 5 
24 161 3 133 4 142 3 
36 161 1 131 6 148 4 

Variação 
12 

% 
-2 

% 
-10 

% 
-5 

24 0 -12 -5 
36 0 -13 -1 

24
00

 n
g 

m
L-1

 

0 2519 3 2471 2 2431 2 
12 2547 1 2467 1 2408 0 
24 2497 3 2450 2 2396 2 
36 2619 5 2418 1 2358 3 

Variação 
12 

% 
1 

% 
0 

% 
-1 

24 -1 -1 -1 
36 4 -2 -3 

 

 Os resultados dos ensaios de estabilidade das amostras de sangue sob 

congelamento mostraram que todos os analitos, em ambos os níveis de 

concentração, permaneceram estáveis por todo o período de tempo avaliado. Com 

base nos resultados apresentados, é possível concluir que as amostras de sangue 

podem ser armazenadas sob congelamento por um período de 36 horas sem que a 

determinação dos analitos seja comprometida. Nada se pode afirmar sobre a 

estabilidade dos analitos cujo tempo de armazenamento a -30 oC seja superior a 36 

horas, pois foi esse o tempo máximo avaliado neste estudo. 

 
6.3.8.1.2 Amostras de medula óssea 

 

A estabilidade das amostras de medula óssea foi avaliada nas mesmas 

condições descritas para o sangue.  

 A Tabela 25 contém os valores médios de concentração (ng g-1) e os 

respectivos desvio-padrão relativos (%DPR), por nível de concentração e por analito 
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e também os percentuais de variação ao longo do tempo (em horas), para a 

avaliação da estabilidade das amostras de medula óssea à temperatura ambiente.  

 

Tabela 25:  Ensaio de estabilidade à temperatura ambiente: amostras de medula óssea com 
adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em 
dois níveis de concentração (300 e 1800 ng g-1). Valores médios das 
concentrações (n = 4) e seus respectivos desvios-padrão relativos (%DPR), para 
todos os analitos, nos dois níveis de concentração e valores percentuais de 
variação ao longo do tempo (horas).  

TEMPERATURA AMBIENTE (Medula óssea) 

Período  
(horas) 

AM MA FP 
Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

30
0 

ng
 g

-1
 

0 289 3 327 3 297 3 
12 300 4 331 6 291 2 
24 291 7 332 3 297 1 
36 244 6 325 3 264 4 

Variação 
12 

% 
4 

% 
1 

% 
-2 

24 1 1 0 
36 -16 -1 -11 

18
00

 n
g 

g-1
 

0 1788 6 1714 3 1731 4 
12 1870 4 1858 2 1800 4 
24 1871 6 1899 2 1953 4 
36 1608 1 1670 2 1607 2 

Variação 
12 

% 
5 

% 
8 

% 
4 

24 5 11 13 
36 -10 -3 -7 

 

Os ensaios de estabilidade das amostras de medula óssea à temperatura 

ambiente mostraram que para os três analitos, em ambos os níveis de concentração, 

a estabilidade manteve-se preservada por até 36 horas, considerando que o maior 

percentual de variação não ultrapassou os 20%. Porém, para a anfetamina na 

concentração mais baixa (300 ng g-1), o percentual de variação após 36 horas foi de 

16%. Assim sendo, é possível determinar um tempo menor de permanência das 

amostras de medula óssea estáveis à temperatura ambiente (por exemplo, 24 horas). 

Assim como realizado para o sangue, a estabilidade das amostras de medula 

óssea processadas para análise foi avaliada a uma temperatura de -30 oC (sob 

congelamento). Os resultados dessa avaliação são apresentados na Tabela 26 

incluindo os valores médios de concentração (ng g-1) e os respectivos desvios-

padrão relativos (%DPR), por nível de concentração e por analito e também os 

percentuais de variação ao longo do tempo (em horas).  
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Tabela 26:  Ensaio de estabilidade sob congelamento: amostras de medula óssea com 
adição dos analitos (AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) 
em dois níveis de concentração (300 e 1800 ng g-1). Valores médios das 
concentrações (n = 4) e seus respectivos desvios-padrão relativos (%DPR), 
para todos os analitos, nos dois níveis de concentração e valores percentuais 
de variação ao longo do tempo (horas).  

FREEZER (-30ºC) (Medula óssea) 

Período  
(horas) 

AM MA FP 
Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média (ng g-1) 

DP
R 

(%) 

30
0 

ng
 g

-1
 

0 311 5 335 1 298 2 
12 280 9 338 6 296 2 
24 288 5 329 1 295 2 
36 299 2 318 8 293 5 

Variação 
12 

% 
-10 

% 
1 

% 
-1 

24 -7 -2 -1 
36 -4 -5 -2 

18
00

 n
g 

g-1
 

0 1871 3 1816 1 1803 0 
12 1909 4 1851 3 1803 2 
24 1831 8 1847 3 1807 2 
36 1764 7 2001 4 1786 2 

Variação 
12 

% 
2 

% 
2 

% 
0 

24 -2 2 0 
36 -6 10 -1 

 

 Os resultados dos ensaios de estabilidade das amostras processadas de 

medula óssea em condições de congelamento mostraram que todos os analitos, em 

ambos os níveis de concentração, permaneceram estáveis por todo o período de 

tempo avaliado. Com base nos resultados apresentados, é possível concluir que as 

amostras de medula óssea podem ser armazenadas sob congelamento por um 

período de 36 horas sem que a determinação dos analitos seja comprometida. 

Como o tempo máximo avaliado neste estudo foi 36 horas, nada pode ser afirmado 

sobre a estabilidade dos analitos cujo tempo de armazenamento sob congelamento 

a -30 oC seja superior a esse período de tempo. 

 

6.3.8.2 Amostras não processadas (estabilidade pré-processamento) 
  

6.3.8.2.1 Amostras de sangue 

 

As amostras recebidas na rotina toxicológica forense (IMLAP) são comumente 

armazenadas sob congelamento antes de serem processadas. Nessas condições, 
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faz-se necessário avaliar a estabilidade dos analitos após três ciclos de 

congelamento e descongelamento (freeze-thaw), simulando as possíveis 

manipulações da amostra antes do seu processamento. 

As amostras de sangue com adição dos analitos em dois diferentes níveis de 

concentração (150 e 2400 ng mL-1) foram congeladas para iniciar a avaliação da 

estabilidade dos analitos após três ciclos de congelamento/descongelamento 

(freeze-thaw stabitity). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 27 

 

Tabela 27: Ensaio de estabilidade durante três ciclos de congelamento/descongelamento 
(Freeze/Thaw): amostras de sangue com adição dos analitos (AM: anfetamina; 
MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em dois níveis de concentração (150 e 
2400 ng mL-1). Valores médios das concentrações (n = 4) e seus respectivos 
desvios-padrão relativos (%DPR), para todos os analitos, nos dois níveis de 
concentração e valores percentuais de variação ao longo do tempo (horas).  

FREEZE/THAW (Sangue) 

Período  
(horas) 

AM MA FP 
Concentração 

média  
(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média  

(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média  

(ng mL-1) 

DPR 
(%) 

15
0 

ng
 m

L-1
 

0 152 4 154 2 146 3 
24 152 5 150 4 146 4 
36 162 5 144 5 141 3 
48 154 1 148 3 148 5 

Variação 
24 

% 
0 

% 
3 

% 
0 

36 6 -6 -3 
48 1 -4 1 

24
00

 n
g 

m
L-1

 

0 2454 4 2496 2 2431 2 
24 2390 7 2474 2 2385 3 
36 2546 5 2468 3 2409 3 
48 2538 3 2571 2 2404 1 

Variação 
24 

% 
-3 

% 
-1 

% 
-2 

36 4 -1 -1 
48 3 3 -1 

 

Os valores percentuais de variação ao longo do tempo foram inferiores a 20% 

para todos os analitos em ambos os níveis de concentração. Com base nessas 

informações, é possível concluir que as amostras de sangue se mantiveram estáveis 

durante o período de avaliação (36 horas), sob as condições testadas.  
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6.3.8.2.2 Amostras de medula óssea 

  

 Seguindo o procedimento realizado para o sangue, as amostras de medula 

óssea com adição dos analitos em dois níveis de concentração (300 e 1800 ng g-1) 

foram submetidas a três ciclos de congelamento/descongelamento.   

 A Tabela 28 contém os valores médios de concentração (ng g-1) e os 

respectivos desvios-padrão relativos (%DPR), por nível de concentração e por 

analito e também os percentuais de variação ao longo do tempo (em horas), para a 

avaliação da estabilidade das amostras de medula óssea à temperatura ambiente. 

 
Tabela 28: Ensaio de estabilidade durante três ciclos de congelamento/descongelamento 

(Freeze/Thaw): amostras de medula óssea com adição dos analitos (AM: 
anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona) em dois níveis de 
concentração (300 e 1800 ng g-1). Valores médios das concentrações (n = 4) e 
seus respectivos desvios-padrão relativos (%DPR), para todos os analitos, nos 
dois níveis de concentração e valores percentuais de variação ao longo do 
tempo (horas).  

FREEZE/THAW (Medula óssea) 

Período 
(horas) 

AM MA FP 
Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

Concentração 
média (ng g-1) 

DPR 
(%) 

30
0 

ng
 g

-1
 

0 290 3 310 4 294 1 
24 317 7 345 4  306 4 
36 298 9 323 7  292 6 
48 325 5 329 5  292 9 

Variação 
24 

% 
9 

% 
11 

% 
4 

36 3 4 -1 
48 12 6 -1 

18
00

 n
g 

g-1
 

0 1871 3 1777 4 1803 2 
24 1814 6 1815 2 1796 3 
36 1818 4 1813 1 1785 2 
48 1816 3 1800 6 1774 6 

Variação 
24 

% 
-3 

% 
2 

% 
0 

36 -3 2 1 
48 -3 1 -2 

 
 
 Os valores percentuais de variação dos analitos foram maiores no nível de 

concentração mais baixo, em especial para a metanfetamina. Para o nível de 

concentração mais alto, os percentuais de variação máximos alcançaram até 3% no 

decorrer de todo o ensaio, sugerindo que a estabilidade seja maior em 

concentrações mais elevadas.   
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6.4 Ensaios in vivo 

 

6.4.1 Amostras frescas 
 

Após a validação dos métodos para análise das amostras de sangue e de 

medula óssea foram realizados testes in vivo com quatro suínos (números de 

identificação 602, 721, 596 e 597) conforme descrito no Experimental (item 5.8).      

As amostras de sangue (n = 3) e medula óssea (n = 2) foram analisadas, 

conforme as condições descritas no item 5.6. Os resultados das análises realizadas 

no sangue e na medula óssea estão apresentados nas Tabelas 29 e 30, 

respectivamente.  

 

Tabela 29: Análises das amostras de sangue (n = 3) dos animais tratados com famprofazona. 
ND: Não detectado; LQ: limite de quantificação; DP: desvio-padrão. 

Experimento 
(dose) Animal 

Concentração do analito (ng mL-1) ± DP 

Famprofazona Metanfetamina Anfetamina 

1 
(100 mg/ dia) 602 ND ND ND 

2 
(200 mg/ dia) 

721 75 ± 3,636 <LQ < LQ 

596 86 ± 0,868 58 ± 1,519 < LQ 

597 59 ± 9,416 53 ± 0,849 < LQ 
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Tabela 30:  Análises das amostras de medula óssea (n = 2) dos animais tratados com 
famprofazona. ND: Não detectado; LQ: limite de quantificação. DP: desvio-
padrão. 

Experimento 
(dose) 

Animal 
Concentração do analito (ng g-1) ± DP 

Famprofazona Metanfetamina Anfetamina 

1 

(100 mg/ dia) 

602    

Costela 152 ± 1,046 <LQ ND 

Escápula 105 ± 5,187 <LQ ND 

Vértebra 103 ± 0,652 <LQ ND 

2 

(200 mg/ dia) 

721    

Costela 232 ± 3,409 267 ± 2,018 <LQ 

Escápula 134 ± 3,432 192 ± 3,632 <LQ 

Vértebra 139 ± 3,665 174 ± 0,769 <LQ 

596    

Costela 204 ± 0,678 259 ± 1,058 <LQ 

Escápula 148 ± 1,217 172 ± 0,275 <LQ 

Vértebra 235 ± 2,144 138 ± 0,321 ND 

597    

Costela 276 ± 13,546 134 ± 5,156 ND 

Escápula 142 ± 0,269 172 ± 1,626 ND 

Vértebra 158 ± 2,358 <LD ND 

 

No primeiro experimento de campo realizado (animal 602), foram 

administrados 100 mg diários de famprofazona. As amostras de sangue foram 

analisadas e apresentaram quantidades não quantificáveis dos três analitos. Em 

contrapartida, a famprofazona foi detectada e quantificada nas amostras de medula 

óssea provenientes da vértebra, da escápula e da costela. A metanfetamina e a 

anfetamina não foram detectadas.  

Greenhill e colaboradores (2003) avaliaram o perfil de metabolização da 

famprofazona em urina de humanos e seus resultados demonstraram que 4,4 a 

15,8% da dose administrada desta (50 mg) foi metabolizada a metanfetamina e 1,5 a 

3,6% foi metabolizada a anfetamina. Shin e colaboradores (1998) reportaram, em 

um estudo com humanos, que o percentual de famprofazona metabolizada a 

metanfetamina e anfetamina foi, respectivamente, 6,6 a 20,0% e 0,69 a 0,78%. 
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Esses achados podem ajudar a explicar os resultados experimentais obtidos no 

primeiro experimento deste estudo. 

Com base nos achados do primeiro experimento, foi realizado um segundo 

experimento (animal 721) utilizando o dobro da dose administrada (200 mg diários). 

As amostras foram analisadas (sangue n = 3; medula óssea n = 2) e foi possível 

quantificar a famprofazona no sangue e em todos os sítios de coleta da medula 

óssea (costela, escápula e vértebra) e a metanfetamina na medula óssea, mas não 

no sangue. A anfetamina permaneceu em níveis não quantificáveis (<LQ) em ambas 

as amostras. As amostras do segundo experimento tiveram um aumento da 

concentração de famprofazona em todos os sítios de coleta analisados (vértebra, 

costela e escápula) e a metanfetamina também foi quantificada em todas as 

amostras analisadas. 

Um estudo realizado por Oh e colaboradores (1992), demonstrou que o 

metabolismo da famprofazona parece não ser proporcional à dose de fármaco 

administrada. O fármaco foi administrado em doses crescentes e os percentuais de 

metanfetamina obtidos não foram proporcionais ao aumento das doses, indicando 

que, no caso desse estudo, a resposta metabólica não foi linear. Esses achados 

ajudam na interpretação dos resultados experimentais obtidos no segundo 

experimento deste estudo, uma vez que a metanfetamina foi quantificada em níveis 

superiores aos da famprofazona.   

Rodriguez e colaboradores (2004) realizaram um estudo sobre o perfil 

metabólico da famprofazona após administração continuada do fármaco e 

observaram que cerca de 20% da metanfetamina foi metabolizada a anfetamina nas 

primeiras amostras coletadas (urina). Considerando que a anfetamina é um 

metabólito da metanfetamina essa seria uma justificativa plausível para os seus 

níveis reduzidos nas amostras analisadas durante este estudo, uma vez que a coleta 

das amostras foi realizada duas horas após a dose de famprofazona. 

A partir dos resultados do segundo experimento, foram realizados mais dois 

experimentos (suínos 596 e 597) nos quais foi mantida a última dosagem 

administrada (200 mg diários, em dose única). Para a famprofazona, os resultados 

analíticos das amostras provenientes dos suínos 596 e 597 estão em concordância 

com aqueles obtidos no experimento com o suíno 721. Para a metanfetamina, foi 

observado um aumento nos níveis sanguíneos nas amostras dos animais 596 e 597 
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em comparação com as do animal 721. Foi observado também que as 

concentrações de metanfetamina nas amostras de medula óssea do animal 597 

foram inferiores àquelas dos animais 596 e 721, chegando a níveis não 

quantificáveis na vértebra. Em todas amostras de sangue e medula óssea 

analisadas, a anfetamina permaneceu em níveis não quantificáveis. 

 Os achados experimentais podem ser justificados pelo baixo percentual de 

metabolização da famprofazona em anfetamina e também levando-se em conta que 

o aumento da dose não induz ao aumento da resposta metabólica, conforme 

discutido anteriormente. 

  

6.4.2 Amostras exumadas 
 

 As amostras exumadas foram preparadas e analisadas conforme descrito 

previamente nos itens 5.9, 5.5 e 5.6. Os resultados obtidos para amostras dos 

animais 602 e 721 seguem na Tabela 31.  

 
Tabela 31:  Análises das amostras de medula óssea provenientes dos ossos exumados dos 

suínos 602 e 721. AM: anfetamina; MA: metanfetamina; FP: famprofazona. 

Experimento* Exumação** Material 
Concentração do analito (ng g-1) 

FP MA AM 

1 
 

Suíno 602 
(100 mg/ dia) 

Dois 
Costela 124 ND ND 

Vértebra <LQ ND ND 

Quatro 
Costela 106 ND ND 

Vértebra <LQ ND ND 

Seis 
Costela <LQ ND ND 

Vértebra <LQ ND ND 

2 
 

Suíno 721 
(200 mg/ dia) 

Dois 
Costela 195 248 ND 

Vértebra 150 171 ND 

Quatro 
Costela 156 212 ND 

Vértebra 111 155 ND 

Seis 
Costela 143 174 ND 

Vértebra 103 154 ND 

Experimento* 1: Suíno 602, medicado com 100 mg de famprofazona durante 5 dias; Experimento* 2: 
Suíno 721, medicado com 200 mg de famprofazona durante 5 dias; Exumação**: Tempo em meses 
após o abate. 
 

O primeiro experimento foi realizado com o suíno 602. Após seis meses o 

segundo experimento foi realizado com o suíno 721. Os experimentos com os 
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animais 596 e 597 foram realizados conjuntamente, seis meses após o segundo 

experimento. Assim sendo, as amostras dos animais 596 e 597 foram as últimas a 

serem exumadas e o experimento com essas amostras faz parte da continuidade 

desse estudo. 

É importante salientar que o estudo com amostras decompostas foi realizado 

de modo a simular o procedimento de exumação realizado em cadáveres humanos 

(mediante determinação judicial) para a realização da perícia toxicológica forense.  

 As análises do material exumado comprovaram a deposição da FP na medula 

óssea em ambos os experimentos (suínos 602 e 721) e da MA no segundo 

experimento (suíno 721), conforme foi proposto na investigação. Tais resultados 

corroboram o que se tem encontrado na literatura científica no que tange a 

capacidade da medula óssea de atuar como depósito de xenobióticos (MCINTYRE 

et al., 2000; MCGRATH et al., 2009; WATTERSON et al., 2012). 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Este estudo permitiu alcançar o aprimoramento de um método para o preparo 

de amostras de sangue com a finalidade de detectar a famprofazona e seus 

metabólitos, metanfetamina e anfetamina, com níveis de detecção de 25 ng mL-1, 

empregando o MTBE como solvente de extração. 

 O método proposto para o sangue foi aplicado a amostras de medula óssea 

dando origem a um método inédito e de fácil execução, sem a etapa de 

derivatização dos analitos, com níveis de detecção de 50 ng g-1, sendo passível de 

aplicação para as duas matrizes.  

 Os métodos foram validados e apresentaram seletividade, linearidade, 

exatidão e precisão dentro dos critérios de aceitação (SWGTOX). Os ensaios de 

estabilidade demonstraram que todas as amostras avaliadas apresentaram boa 

estabilidade durante o período de tempo testado (36 horas), tanto sob congelamento 

quanto à temperatura ambiente, com percentuais de variação inferiores a 20% em 

comparação com o tempo zero. 

 Para aplicação dos métodos, foram analisadas amostras de medula óssea e 

sangue de suínos provenientes de estudos in vivo, nas quais a famprofazona e a 

metanfetamina foram detectadas e quantificadas. Na medula óssea, a famprofazona 

foi quantificada em níveis que variaram de 103 a 276 ng g-1 e a metanfetamina de 

134 a 267 ng g-1. No sangue, a famprofazona e a metanfetamina foram quantificadas 

em níveis de 59 a 86 e 53 a 58 ng mL-1, respectivamente.  

 O método foi aplicado a materiais exumados provenientes do estudo in vivo 

realizado com os suínos e foi possível detectar e quantificar a famprofazona e a 

metanfetamina nas amostras analisadas em níveis que variaram de 103 a 195 e 154 

a 248 ng g-1, respectivamente.  

 Em todas as amostras provenientes dos estudos in vivo (frescas e 

decompostas) a anfetamina permaneceu em níveis não quantificáveis. 

 Foi realizada a exumação dos ossos dos suínos abatidos até seis meses após 

o abate dos animais e a inumação desses ossos (equivalente a um sepultamento, 
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normal ou por ocultação). A detecção da FP e da MA na medula óssea, conforme foi 

proposto na investigação, não seria possível com os tecidos moles dos animais, uma 

vez que estes já teriam sido deteriorados antes dos seis meses. 

 A detecção e quantificação de famprofazona e metanfetamina na medula 

óssea, comprovou a sua capacidade de acumular essas substâncias e ser uma 

matriz alternativa para a análise pós-morte, incluindo os casos de exumação.  
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8. CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

 

Na prática toxicológica forense utilizam-se fluidos e tecidos moles como 

matrizes analíticas e essas amostras sofrem rápida decomposição tornando-se 

inviáveis para análise algumas semanas após a morte. Tal fato constitui uma das 

maiores dificuldades enfrentadas pelos profissionais da área. 

A medula óssea é uma matriz menos convencional, que pode ser boa 

alternativa nos casos em que as matrizes comumente utilizadas na prática forense 

estejam inadequadas ou indisponíveis para análise. 

A medula óssea proveniente de ossos de suínos funcionou com sucesso 

como substituta à de seres humanos, o que torna o uso desses animais, uma 

ferramenta prática de estudos dessa natureza, sem que haja a preocupação com a 

pouca disponibilidade de material, além dos aspectos legais associados com o uso 

de materiais oriundos de seres humanos. 

Este estudo é de fundamental importância para reduzir as limitações 

atualmente existentes nas análises toxicológicas com finalidade forense. Com os 

resultados obtidos, será possível incorporar a metodologia desenvolvida à rotina das 

perícias toxicológicas realizadas no Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (RJ). 
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