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Introdução 

Análises toxicológicas para confirmação do óbito 

podem envolver a determinação de drogas de abu-

so, medicamentos e outras substâncias tóxicas em 

tecidos humanos. Porém, quando a matriz encontra-

se em putrefação, há a possibilidade da análise de 

insetos necrófagos no sentido de elucidar as cir-

cunstâncias que contribuíram para o óbito. Poucos 

estudos analisam matrizes larvais, focando, geral-

mente, em uma substância ou uma classe de subs-

tâncias. Este trabalho buscou desenvolver um mé-

todo baseado em cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas in tandem (LC-MS/MS) 

para determinação de dez substâncias comumente 

encontradas em situações de óbito em imaturos de 

insetos necrófagos. 

Material e Métodos 

Larvas foram criadas em carne suína, coletadas, 

lavadas, mortas por congelamento, homogeneiza-

das e acondicionadas a -20 ºC. A extração foi otimi-

zada por meio de um planejamento fatorial 2² com 

ponto central, avaliando a composição da fase ex-

tratora e o pH. Consistiu na adição de 0,5 mL de 

água e 2 mL de acetonitrila em 1 g do homogenato 

larval, seguido de agitação manual e ultrassom por 

5 minutos. Após centrifugadas, as amostras foram 

congeladas por 16 h e a fase orgânica foi separada 

por filtração e analisada. 

Parâmetros MRM (Multiple Reaction Monitoring) 

para análise dos compostos aldicarb (ALD), aldicarb 

sulfóxido (ASX), aldicarb sulfona (ASN), amitriptilina 

(AMT), bromazepam (BZP), carbamazepina (CRB), 

clonazepam (CZP), cocaína (COC), diazepam 

(DZP) e flunitrazepam (FZP) foram otimizados bus-

cando alta relação sinal/ruído. Parâmetros da fonte 

de eletronebulização também foram otimizados.  

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 traz as transições MRM e os valores de 

energia de colisão (CE), potencial de saída da célu-

la de colisão (CXP) e declustering potential (DP). 

Sob condições otimizadas, a extração dos analitos 

em amostras fortificadas resultou em recuperações 

superiores a 60%, com exceção dos metabólitos do 

aldicarb (ASX e ASN). A Tabela 2 traz os valores de 

recuperação, os níveis de fortificação (c), os desvios 

padrão relativos (DPR) da recuperação (triplicata) e 

os tempos de retenção cromatográficos. 

 
Tabela 1- Parâmetros instrumentais para os10 analitos. 
Analito m/z Transições DP CE CXP 
ALD 208 116; 89 31 11; 23 8; 14 
ASX 207 132; 89 51 11; 21 10; 6 
ASN 223 86; 148 66 21; 15 6; 10 
AMT 278 233; 91 21 25; 39 18; 6 
BZP 317 182; 209 86 45; 39 12; 16 
CRB 237 194; 192 41 29; 33 14; 14 
CZP 316 270; 214 76 37; 53 22; 16 
COC 304 182; 82 26 29; 45 14; 4 
DZP 284 193; 222 81 45; 39 14; 16 
FZP 314 268; 239 86 37; 49 20; 18 

 
Tabela 2. Recuperação e tempos de retenção.  
Analito c (ng mL-1) %R DPR (%) RT (min) 
ALD 2 72 3,4 6,13 
ASX 10 38 8,5 1,68 
ASN 3 54 2,2 1,97 
AMT 3 65 1,1 16,5 
BZP 1 64 4,0 8,21 
CRB 1 74 3,4 8,81 
CZP 3 67 1,4 9,31 
COC 1 72 2,0 6,84 
DZP 1 77 13,4 13,9 
FZP 1 68 3,0 9,57 

 

Os valores DPR foram menores que 20% para 

todos os analitos, sendo considerados aceitáveis 

para matrizes complexas. Cabe salientar que os 

níveis de fortificação empregados equivaleram a 10 

vezes o LOQ do instrumento, ou seja, muito meno-

res que concentrações encontradas em casos reais, 

normalmente acima de 100 ng g
-1

 de larva
1
. 

O método desenvolvido mostrou-se adequado à 

identificação de agentes tóxicos de diferentes clas-

ses, incluindo aldicarb, presente no “chumbinho”, e 

flunitrazepam, usado como “boa noite cinderela”.  

Destaca-se também o baixo consumo de solvente, a 

ausência de etapas de purificação e o baixo custo 

do método de extração. Após validação, amostras 

de larvas já coletadas pela Polícia Civil do DF serão 

analisadas. 

Agradecimentos 

CNPq 

1Tracqui A, Keyser-Tracqui C, Kintz P, Ludes B. Int J Legal Med. 2004, 

118, 194 


