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Introdução 

O uso abusivo de drogas por gestantes pode levar a 

várias consequências ao feto causando alterações 

em fluidos biológicos, incluindo mecônio. Neste 

contexto, este trabalho objetivou avaliar a aplicação 

de espectroscopia de reflectância especular no 

infravermelho (FT-IR) supervisionada pela 

Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria 

de Massas (GC-MS) e pela história clínica para 

diagnosticar exposição fetal ao crack e/ou cocaína 

em mecônio. 

Resultados e Discussão 

Amostras de mecônio de 16 neonatos foram 

submetidas à análise de cocaína e metabólitos por 

GC-MS em triplicata segundo protocolo do 

Laboratório de Perícia da Polícia Federal.
1 

Triplicatas de suspensões de mecônio (5 mg em 

200 µL de água deionizada) nos volumes de 2, 4 e 6 

µL, foram analisadas por reflectância especular em 

4000-400 cm
-1 

com 8 pulsos de varredura e 4 cm
-1

 

de resolução, submetidos à correção smooth, 

autocorreção de linha de base, normalização 

correção Standard Normal Variate (SNV), pré-

processamento centrado na média e análise de 

componentes principais (PCA) com seleção de 

frequências de espectros médios (casos versus 

controles) guiadas por teste t de Student, bicaudado, 

heterocedástico, individual para cada frequência 

considerando significativas diferenças com p < 0,05. 

A PCA indicou a formação de três grupos: CI (n=9, 

neonatos expostos amamentados); CII (n=15, 

neonatos expostos não-amamentados), CIII (n=24, 

neonatos não-expostos e não-amamentados). 

Pela GC-MS não foram detectados picos referentes 

à cocaína ou metabólitos sendo, apenas possível 

verificar um conjunto de picos de ácidos graxos em 

CI e de colesterol em CI, CII e CIII. As maiores 

diferenças espectrais
 

foram observadas em 

absorções relacionadas à C-H vinila (3100-3000 

cm
-1

) e asC-H e sC-H (3000-2860cm
-1

) referentes a 

grupos metila e metilenos de ácidos graxos 

saturados e insaturados; N-H (1580-1480cm
-1

), 

CH3
 
e COO

- 
(1480-1400cm

-1
), C-O e C-O (1200-

900cm
-1

) de açúcares e derivados fosforilados e na 

região de fingerprint (900-450cm
-1

)
2
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Figura 1. Espectros médios de reflectância 

especular no infravermelho com transformada de 

Fourier de mecônio (2 μL) de neonatos expostos 

(CI, amamentados; CII, não amamentados) e não 

expostos (CIII, não amamentados).  

 

Modelos PCA otimizados com base nestas regiões 

permitiram alcançar especificidade de 70 a 80% na 

discriminação entre os grupos. 

Conclusões 

A FT-IR de mecônio pode ser utilizada com 

limitações pela Química Forense para auxiliar no 

diagnóstico de exposição fetal ao crack e cocaína e 

acompanhada ou não de amamentação pós-parto. 
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