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RESUMO 

 

Geralmente, os métodos utilizados em análises toxicológicas baseiam-se 

essencialmente no uso de sangue e urina. O fígado e os rins são também 

comummente utilizados visto que representam os órgãos principais de metabolização 

e excreção, respetivamente. No entanto, estas matrizes apenas refletem a exposição 

num curto período de tempo após administração, que vai desde algumas horas a 

alguns dias. Nesse sentido, é imperativo a utilização de uma matriz biológica 

alternativa que permita fornecer informações retrospetivas relevantes e importantes 

acerca do uso de drogas de abuso, nomeadamente cocaína e morfina. 

O presente estudo teve como objetivo principal o desenvolvimento e a 

validação de um método qualitativo e quantitativo para a determinação simultânea de 

cocaína e morfina em cabelo. Após a descontaminação com diclorometano, água e 

metanol, as amostras de cabelo (20 mg) foram incubadas com uma mistura de 

metanol / ácido clorídrico (2:1) a 65ºC durante a noite (16h~), a fim de extrair os 

xenobióticos da matriz. A purificação dos padrões foi realizada utilizando extração em 

fase sólida. Após derivatização com N-metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida (MSTFA), 

procederam-se as análises através de cromatografia gasosa por impacto eletrónico, 

equipado com um espectrómetro de massa, GC-EI-MS. A validação do método foi 

realizada através da avaliação dos seguintes parâmetros: seletividade, linearidade, 

especificidade, precisão, exatidão, limite de deteção, limite de quantificação e a 

percentagem de recuperação. 

Na Parte I da presente dissertação, abordam-se conceitos relativos às drogas de 

abuso, assim como o estado da arte relativo à fármacocinética e fármacodinâmica da 

cocaína e morfina. Por fim apresenta-se uma revisão de literatura sobre os métodos 

analíticos para a quantificação de cocaína e morfina em cabelo 

Na Parte II, encontram-se definidos os objectivos gerais e específicos deste 

trabalho, ou seja, o desenvolvimento de um método analítico devidamente validado 

que permita proceder à quantificação de cocaína e morfina em cabelo, através de 

cromatografia gasosa por impacto eletrónico acoplada a um espectrómetro de massa, 

GC-EI-MS, com um pré-tratamento da amostra. 

A Parte III divide-se em três capítulos, faz uma breve descrição de todo o 

trabalho experimental realizado no âmbito dos objetivos propostos, a validação do 

método desenvolvido e a sua aplicação a casos reais, permitindo, desta forma a 

implementação desta técnica analítica acima descrita. Por fim, após a discussão dos 

resultados, apresentam-se as reflexões finais de toda a investigação. 
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Na Parte IV estão descritas todas as referências bibliográficas consultadas para a 

realização deste trabalho. 

O método desenvolvido provou ser preciso, específico e exato no intervalo de 

calibração considerado (0,25 - 10 ng/mg), onde se observou uma boa linearidade para 

ambos os analitos, com coeficientes de correlação variando 0,9989 e 0,9991. Os 

coeficientes de variação oscilaram entre 0,83% e 14,6%. Já os limites de deteção 

(LOD) foram 0,01 e 0,02 ng/mg e os limites de quantificação (LOQ) foram 0,03 e 0,06 

ng/mg de cocaína e morfina, respetivamente, valores que, de acordo com a Sociedade 

de Análise de Drogas em cabelo, são considerados aceitáveis. O método GC-EI-MS 

proposto foi de seguida aplicado com sucesso no rastreio e quantificação destes 

xenobióticos em amostras reais, sendo como tal apropriado para aplicação em 

Toxicologia Forense. 
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