
Resumo:
Os benzodiazepínicos são uma classe de psicotrópicos com atividade ansiolítica e sedativa e são de uso
controlado pela portaria 344/98 da ANVISA e do Ministério da Saúde. Por causarem um efeito sedativo e
amnésia anterógrada, eles são utilizados como drogas facilitadoras de crime, que no Brasil são conhecidos
por golpe “Boa Noite, Cinderela”. E nesse viés, este estudo busca desenvolver uma metodologia para
detectar quatro benzodiazepínicos em cervejas: bromazepam, clonazepam, diazepam e midazolam e
posteriormente analisar por PS-MS. Inicialmente foi feita a DLLME avaliando a força iônica, solventes
extratores (clorofórmio e diclorometano) e dispersores (nenhum ou isopropanol) e os volumes utilizados.
Porém, como a composição da cerveja é complexa, provavelmente outros componentes precipitaram
juntamente com os fármacos, o que levou a uma diminuição da eficácia da extração e a formação de
adutos, revelando-se uma técnica insatisfatória. A ELL-PBT foi avaliada na proporção de 1:1 e 1:2 entre
solvente e amostra e o QuEChERS utilizando 2,5 mL de amostra, 2,5 mL de acetonitrila, 0,25 g de NaCl e
1 g de MgSO4. Com a fragmentação dos íons precursores foi feita a confirmação da extração dos analitos
em ambas técnicas. Como a ELL-PBT apresentou um melhor clean up na proporção 1:2, ela foi escolhida
para ser feita a validação. Entretanto, as taxas de recuperação foram muito elevadas e os resultados pouco
exatos, evidenciando um forte efeito de matriz e alta supressão iônica. Logo, procedeu-se com a validação
qualitativa e os limites de detecção para o bromazepam, clonazepam e diazepam foram de 1 ppm e para o
midazolam de 0,25 ppm. Por fim, simulando uma amostra de bebida dopada, após 48 horas foi possível
identificar todos os fármacos de interesse. Portanto, como foi possível detectar os fármacos e no caso do
“Boa noite, Cinderela” é o suficiente para identificar que a bebida foi dopada, a metodologia proposta
pode ser utilizada para esse fim.
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