
Resumo:
A toxicologia forense trata das substâncias químicas e suas consequências no organismo para auxiliar em
investigações de cunho criminal. Com foco em detectar, identificar e quantificar drogas, outros compostos
estranhos e seus metabólicos em matrizes orgânicas, utiliza usualmente sangue e urina. Para análises
toxicológicas forenses, os resultados devem ser confiáveis e não podem permitir contestações, portanto, a
validação dos métodos utilizados é de suma importância. Neste trabalho, foi feita a avaliação da
metodologia utilizada no laboratório de toxicologia do Instituto Médico Legal Dr. André Roquette
(IMLAR) para detecção de Δ9tetra-hidrocanabinol (Δ9THC) e 11-nor-9-carboxitetra-hidrocanabinol
(THC-COOH) em amostras de sangue post mortem. Para o desenvolvimento do trabalho, amostras
brancas (negativas para drogas) e dopadas com padrões foram analisadas. A extração em fase sólida foi a
técnica empregada para o preparo de amostra e posteriormente a derivatização dos analitos foi feita. A
cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas triplo quadrupolo foi utilizada como técnica
confirmatória. Para maior seletividade e sensibilidade, os íons e transições selecionados para Δ9THC
foram 386-> 371; 386-> 315. Já para o THCCOOH as transições escolhidas foram 488-> 371; 488-> 297.
O guia Scientific Working Group for Forensic Toxicology foi empregado para realização da validação
qualitativa. O limite de detecção testado para os analitos foi de 50 ng/mL, levando em consideração o cut
off do teste de triagem anterior à análise. A seletividade do método foi avaliada e por meio de análises
feitas com interferentes, sendo eles: MDA, cetamina, cocaetileno, MDMA, benzoilecgonina e um padrão
contendo mistura de benzodiazepínicos. Os resultados mostraram que o método é seletivo para os
canabinóides estudados. Com os resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que o método é adequado
para detectar os analitos Δ9THC e THC-COOH em amostras de sangue post-mortem, e atualmente é
utilizado na rotina do laboratório do IMLAR.
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