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Toxicologia Forense

• Análise Toxicológica realizada com 

finalidade legal

• Resultado terá implicação jurídica

• Procedimentos (coleta, análise, 

emissão de resultado) rigorosamente 

controlados



• Toxicologia Forense
• Análise em fluidos biológicos

• Matriz complexa

• Concentrações (muito) baixas

• Quali / Quantitativa

• Interpretação dos resultados

• Química Forense
• Frogas apreendidas

• Matriz simples

• Concentrações (muito) altas

• Quali (exigido pela lei)

• Positivo / Negativo
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Toxicologia Forense

• Análise toxicológica post mortem

• Análise toxicológica em indivíduos vivos

• Alteração da habilidade de direção (drive under influence 

of drugs, DUID)



*OMS, 2014

• Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 
1997)
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• Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503, de 
1997)
• Infração administrativa: ≥ 0,05 mg/L ar alveolar 

expirado, ou alterações na capacidade psicomotora
• Pena: multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, 

com recolhimento da carteira de motorista e retenção do 
veículo

• Crime: ≥ 0,34 mg/L ar alveolar expirado, ou  ≥ 0,6 g/L 
de sangue, ou sinais de acentuada alteração da 
capacidade psicomotora
• Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou 

proibição de obter novamente a carteira de motorista
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Toxicologia Forense

• Análise toxicológica post mortem

• Análise toxicológica em indivíduos vivos

• Alteração da habilidade de direção (drive under influence 

of drugs, DUID)

• Crimes facilitados pelo uso de substâncias químicas (drug-

facilitated sexual assault, DFSA)
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Toxicologia Forense

• Análise toxicológica post mortem

• Análise toxicológica em indivíduos vivos

• Alteração da habilidade de direção (drive under influence

of drugs, DUID)

• Crimes facilitados pelo uso de substâncias químicas (drug-

facilitated sexual assault, DFSA)

• Uso de drogas no ambiente de trabalho (workplace drug

testing)



Toxicologia Forense
Exxon Valdez, 1989

100.000 m3 de petróleo 
lançado no mar do Alasca
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Toxicologia Forense

• Análise toxicológica post mortem

• Análise toxicológica em indivíduos vivos

• Alteração da habilidade de direção (drive under influence 

of drugs, DUID)

• Crimes facilitados pelo uso de substâncias químicas (drug-

facilitated sexual assault, DFSA)

• Uso de drogas no ambiente de trabalho (workplace drug 

testing)

• Exame anti dopagem
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• Paracelsus (1439-1541) – Pai da Toxicologia.

- Tudo é tóxico!

- O que diferencia o medicamentos do toxicante (agente tóxico) é a

dose

- A Dose é que determina a intoxicação

Aspectos Históricos



• Mathieu Joseph Bonaventure Orfila (1787-1853) –

Pai da Toxicologia Forense. Estudos pioneiros com a

divisão dos toxicantes em grupos, reportando uso de

padrões e brancos para as análises;

Aspectos Históricos



Princípios de Orfila

• Conhecimento de Toxicologia

• Histórico do caso

• Materiais adequadamente identificados e 

acondicionados

• Uso de reagentes puros, brancos de amostra e 

amostras controle (adicionados).



• Século XX: avanços da química analítica, com consequente

aprimoramento dos procedimentos utilizados na toxicologia

analítica.

Avanço Tecnológico



• 1910-1920 porcentagem g/dL

• 1920-1940 ppMil g/L

• 1940-1960 ppMilhão mg/L

• 1960-1980 ppBilhão µg/L

• 1980-2000 ppTrilhão ng/L

• 2000-hoje ppQuadrilhão pg/L

Limites de Detecção em 
Análises Toxicológicas



1. Garantir que os procedimentos de coleta,
transporte e armazenamento da amostra sejam
adequados e rastreáveis;

2. Isolar e identificar a substância no material
(biológico) apropriado encaminhado para exame,
utilizando técnicas analíticas adequadas;

3. Atestar a ausência de outros possíveis toxicantes
nas amostras analisadas;

Pontos relevantes de um 
Laudo Toxicológico*

*Society of Forensic Toxicology (SOFT)



4. Quantificar a substância encontrada;

5. Utilizar ensaios complementares para confirmação dos
achados preliminares (quando necessário);

6. Elaborar laudo que contenha, além dos resultados
qualitativos e quantitativos, informações referentes aos
métodos de análise utilizados, no que diz respeito à critério
de qualidade laboratorial, sensibilidade, especificidade e
reprodutibilidade do ensaio;

Pontos relevantes de um 
Laudo Toxicológico*

*Society of Forensic Toxicology (SOFT)



7. Interpretar os achados laboratoriais, levando em
consideração o tipo de substância envolvida na intoxicação,
sua concentração no material biológico analisado e qual seria
a relação desta concentração com alterações de
comportamento ou do estado de saúde do indivíduo;

8. Fornecer informações com relação a possível dose
administrada, a via de introdução utilizada, a freqüência de
uso ou outros fatores relacionados à exposição (estas
informações devem ser embasadas principalmente na
toxicocinética e toxicodinâmica da substância encontrada).

*Society of Forensic Toxicology (SOFT)

Pontos relevantes de um 
Laudo Toxicológico*



Toxicologia Forense

• Fisiologia/Bioquímica

• Toxicologia
Toxicodinâmica
Toxicocinética

• Toxicantes/analitos:
Presentes em baixas concentrações
Ligados a matrizes complexas 
(proteínas, lipídeos, sais, etc.)

• Química Analítica
Qualitativa
Quantitativa
Cromatografia
Espectroscopia
Espectrometria de massas



• Quem é o toxicante (=analito) pesquisado?
• Amostragem
• Técnica de preparo de amostras (headspace, partição com

solventes orgânicos, extração em fase sólida, imunoafinidade,
polímeros de impressão molecular...)

• Técnica analítica será utilizada:
• informação necessária (caracterizações moleculares, 

quantificações, ...)
• sensibilidade, reprodutibilidade, exatidão, custo, ...

• Parâmetros de confiança analítica:
• Validação de métodos
• garantia de qualidade
• boas práticas de laboratório
• incerteza de medida

Química Analítica



TOXICANTES

gases

substâncias
voláteis

íons

metais

praguicidas

drogas/
fármacos

Toxicante = Analitos



VIVOS MORTOS



• É a amostra de eleição, pois as concentrações do
toxicante no sangue possuem melhor correlação com
achados clínico;

• Deve ser coletado preferencialmente na região femural
(evitar a coleta de sangue cardíaco);

• As concentrações sanguíneas de drogas pode aumentar
após a morte (redistribuição postmortem), o que pode
afetar significativamente a interpretação do resultado.

Onde?  - Sangue



• Util para ensaios de triagem (imunoensaios) de drogas de
abuso (anfetaminas, opiáceos, canabinóides, cocaína etc);

• A concentração de toxicantes ou dos produtos de
biotransformação são frequentemente muito mais elevada
do que em outros tecidos e, portanto, são mais fáceis de
detectar;

• Nem sempre disponível para exames postmortem; Matriz
recomendada para análise em vivos;

• A presença de um toxicante na urina não pode ser usada
para inferir se uma pessoa estava sob efeito desta
substância.

Onde?  - Urina



• Este material pode indicar ingestão recente de
substâncias químicas (medicamento, praguicidas,
drogas);

• Importante para análise de praguicidas (chumbinho) ou
suicídios por ingestão de comprimidos.

Onde?  - Conteúdo Gástrico



• Este líquido viscoso, predominantemente aquoso (menor
quantidade de interferentes), que preenche o globo
ocular;

• Concentração dos toxicantes é correlacionável com os
níveis sanguíneos;

• Útil para análises bioquímicas (glicose, uréia,
eletrólitos).

Onde?  - Humor vítreo



Procedimento de coleta e embalagem de 
amostra de cabelo para análises toxicológicas



Cadeia de Custódia



Logística na Toxicologia 
Forense (estabilidade)



Logística na Toxicologia 
Forense (estabilidade)



Prince
* 1958  +2016

Interpretação do Resultado Analítico



Chorão
* 1970  +2013

Concentração de cocaína: 
4,7 𝜇g/mL (sangue)

Interpretação do Resultado Analítico



Heath Ledger
* 1980  +2008

Interpretação do Resultado Analítico



• A morte do Coringa
• Presença de diversos fármacos:

• Oxicodona, Hidrocodona
• Alprazolam, Diazepam, Lorazepam, 

Temazepam
• Doxilamina

Interpretação do Resultado Analítico



• A morte do Coringa
• Presença de diversos fármacos:

• Oxicodona, Hidrocodona
• Alprazolam, Diazepam, Lorazepam, 

Temazepam
• Doxilamina

• Em níveis terapêuticos...

Interpretação do Resultado Analítico



"Com base nas informações 
toxicológicas disponíveis, 
histórico limitado de doença, 
falta de sintomas correlatos e 
na observação médica, a 
interpretação dos resultados 
toxicológicos e sua 
contribuição para a causa da 
morte fica significativamente 
limitada"

"Com base nas informações atuais, a causa da
morte é 'Apneia do sono e outros fatores
indeterminados, havendo ingestão múltipla de
drogas, mas de significado não determinado'"

Carrie Fisher
* 1956  +2016

Interpretação do Resultado Analítico



• ANVISA RDC Nº 79, 23 de maio de 2016
Controle de Canabinóides Sintéticos por analogia estrutural

Química Forense



• ANVISA RDC Nº 175, 19 de setembro de 2017
Controle de Catinonas Sintéticas por analogia estrutural

Química Forense



ESTRUTURA QUÍMICA DE ALGUMAS CATINONAS SINTÉTICAS



Mensagem Final



C11H15NO2

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-N-metilpropan-2-amina

C, 68.37%
H, 7.82%
N, 7.25%
O, 16.56%

PM = 193,11 g/mol

*

Soluvel em
solventes orgânicos



absorção
intestino delgado

3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA, Ecstasy)

> 60% eliminado
inalterado

*



• Sociedade Brasileira de Toxicologia (SBTox)

www.sbtox.org

• Sociedade Brasileira de Ciências Forenses (SBCF)

www.sbcf.org.br

• The International Association of Forensic Toxicologist
(TIAFT)

www.tiaft.org

Participe!



https://toxicologiaunicamp.wixsite.com/site
facebook.com/ToxicologiaUnicamp
Instagram: toxicologia_br

https://toxicologiaunicamp.wixsite.com/site


Obrigado!
jose.jlc@fcf.unicamp.br 
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