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INTRODUÇÃO: 

A depressão é um transtorno cada vez mais comum na população e é uma das principais causas de 
internação psiquiátrica. Estima-se que ela atinge hoje 4% da população mundial, sendo considerada a "doença do 
século" (1). Considerando o aumento no número de casos e suas consequências sociais, essa doença constitui um 
sério problema de saúde pública (2). O termo "depressão" significa uma patologia de humor que precisa ser 
identificada e tratada. A gravidade dos sintomas varia muito de um indivíduo a outro, mas as tendências suicidas 
têm destaque, estando presente numa fração de 15% a 30% dos pacientes depressivos (1).  

A escolha do tratamento farmacológico é feita baseada em diversos fatores, como as características do 
quadro psicológico do paciente, os possíveis efeitos colaterais, o risco de suicídio, outros distúrbios, terapias 
concomitantes e custos etc. (1). Apesar disso, tem sido observado que a abordagem mais eficiente de tratamento 
provém do uso de antidepressivos tricíclicos (ADT). Infelizmente, o uso abusivo de fármacos ADT tem se mostrado 
um problema cada vez mais importante, pois seu uso abusivo pode acarretar intoxicações ou até mesmo morte. 
Estes são medicamentos de fácil acesso, por seu baixo custo, por serem distribuídos pelo sistema de saúde e por 
sua prescrição indiscriminada, devido às diversas indicações de tratamento que possui (3). Esses são possíveis 
motivos pelos quais os ADTs têm sido associados cada vez mais a tentativas de suicídio. Em um estudo comparativo 
foi observado que o número de mortes provenientes de superdosagem de antidepressivos é 97% das vezes causada 
pela classe dos ADTs (4).  

Dado o crescente número de pacientes com depressão e do uso desses medicamentos, é de grande 
importância que existam métodos de identificação desses compostos. Uma matriz extremamente importante para 
esta identificação é a de sangue post mortem, para que os dados de suicídios causados por ou concomitantes ao 
uso desses medicamentos possam ser contabilizados e contribuam com os dados epidemiológicos já existentes, 
assim proporcionando melhores condições para a criação de políticas públicas úteis para a população em relação 
a este problema. 

Atualmente, o método mais padronizado para análise de amostras de sangue post mortem é utilizando o 
sangue total. Apesar de ser o método mais utilizado, requer muitos cuidados para que não ocorram erros na fase 
pré-analítica, acarretando resultados não confiáveis e imprecisos. Um desses cuidados, que além de ser muito 
difícil de atender, ainda encarece sobremaneira a logística de materiais para laboratórios de toxicologia forense, é 
a necessidade de refrigeração das amostras, em temperatura de -20 °C ou menor (5) para que não ocorra mudanças 
nas concentrações das substâncias. Já em relação à análise laboratorial, são necessárias algumas etapas de 
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tratamento da amostra antes de analisá-las, pois a matriz de sangue total contém muitos interferentes que podem 
prejudicar a vida útil dos instrumentos utilizados.  

Por esses motivos, um método que se mostra muito promissor para este tipo de análise é a técnica de 
mancha de sangue seco em papel (do inglês dried blood spots, DBS). A técnica DBS tem sido descrita em artigos 
como uma estratégia miniaturizada de preparo de amostras (ou micro extração) muito eficiente, com baixo 
consumo de reagentes e amostra (6–11). Essa técnica oferece também inúmeras vantagens em relação a outros 
métodos que se têm disponíveis, uma vez que a coleta de pequeno volume de amostra resulta em menores custos 
de transporte e armazenamento, e a torna menos invasiva para pacientes e animais de experimentação. Além disso, 
estudos têm demonstrado que há inativação de enzimas e patógenos (incluindo o HIV) da amostra, tornando sua 
manipulação mais segura. Há também redução da degradação de compostos, oferecendo maior estabilidade 
(6,7,12,13).   

Apesar de ter sido descrito por alguns autores como uma estratégia miniaturizada de preparo de amostras 
muito eficiente (3,8,9,10), a aplicação do DBS como ferramenta de preparo de amostras post mortem ainda não foi 
investigada apropriadamente para identificação da classe de antidepressivos tricíclicos. 

METODOLOGIA: 
 
Amostras 

Para preparo das amostras de DBS, serão utilizadas amostras de sangue total coletadas no final de sessões 
de necropsia realizadas no Núcleo de Perícias Médico- Legal de Campinas. A coleta de amostras deste projeto de 
pesquisa já foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (CAAE 
58187816.6.0000.5404) e pela Comissão de Ética em Pesquisa da Superintendência da Polícia Técnico-Científica. 

Para preparo dos cartões DBS, uma alíquota de 20 μL do sangue será aplicada nos cartões, que serão 
submetidos à secagem por 3 horas em temperatura ambiente. Durante a aplicação das amostras, as manchas 
devem ser aplicadas espaçadas para que não ocorra sobreposição entre elas e o cartão não deve encostar-se a 
nenhuma superfície para que não ocorra o extravasamento e consequente perda do volume aplicado (ele pode ser 
fixado com auxílio de fita adesiva crepe, conforme Figura 1). Se as análises não forem realizadas logo após a 
secagem, o cartão será acondicionado em plástico com lacre do tipo zip contendo dois sachês de dessecante. 

Após a secagem das amostras, um disco de tamanho fixo (maior do que a mancha gerada por 20 μL de 
sangue), será cortado e transferido para tubo de polipropileno com capacidade de 2 mL. Serão adicionados ao tubo 
300 μL de uma solução metanol:acetonitrila (70:30) contendo padrão interno, passando posteriormente por agitação 
mecânica em vórtex (2500 rpm/5 min) e centrifugação (12000 rpm/5 min), e 2 μL do sobrenadante serão injetados 
no sistema LC-MS/MS. 

 

Figura 1. Exemplo da aplicação de amostra de sangue ao cartão de DBS no 
volume de 20 μL por mancha. Todas as manchas são oriundas de uma mesma 
amostra. 

 

 

Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas 

As análises serão realizadas em cromatógrafo líquido de ultra eficiência acoplado a espectrômetro de 
massas do tipo triplo quadrupolo (LCMS8060, Shimadzu, Japão), utilizando um método analítico já desenvolvido e 
utilizado no LTA-CIATox-Campinas (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, residente no 
Laboratório de Toxicologia Analítica da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP). A separação dos analitos é 
realizada em coluna cromatográfica Raptor® Biphenyl (100 mm x 2,1 mm, 2,7 μm), mantida à 40 °C. A eluição dos 
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analitos ocorre por gradiente, com fase móvel composta por água ultrapura (A) e metanol (B), ambas contendo 0,1% 
de ácido fórmico e 2 mmol/L de formiato de amônio. 

Análise de dados 

Os resultados obtidos nas análises por DBS serão analisados considerando especificidade e sensibilidade 
da técnica de micro extração a partir da identificação qualitativa e quantitativa dos ADTs em estudo. Espera-se 
obter boa concordância entre os resultados esperados e obtidos, o que confirmará a hipótese que o DBS pode ser 
utilizado como técnica de preparo de amostras em toxicologia forense. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O método está sendo validado segundo as recomendações do guia da Scientific Working Group for Forensic 
Toxicology (SWGTOX), onde será avaliada parâmetros como precisão, exatidão, recuperação e estabilidade. Os 
experimentos consistem na preparação de spike em sangue post mortem em sete concentrações pré-definidas (5, 
50, 150, 250, 500, 750, 100 ng/mL) e três pontos de controle (baixo, médio e alto – respectivamente 15, 40 e 80 
ng/mL), os quais são depositados no cartão DBS e destacados após a secagem. Então ocorre a extração, conforme 
descrito na metodologia, e posterior injeção no sistema LC-MS/MS. 

A validação está em andamento, até o dado momento da inscrição para o XXX Congresso de Iniciação 
Científica da UNICAMP, ainda sem dados suficientes para o levantamento de uma discussão fundamentada. 

CONCLUSÕES:  

O objetivo de avaliar a aplicabilidade do DBS como estratégia de micro extração para exames toxicológicos 
em amostras de sangue post mortem para identificação dos antidepressivos tricíclicos designados está sendo 
cumprido através de testes laboratoriais de método de extração previamente utilizado. Tendo comprovado que este 
método é eficaz, será possível utilizar esta técnica no Laboratório de Toxicologia Analítica da UNICAMP, podendo 
assim substituir procedimentos mais trabalhosos e caros, diminuindo a quantidade de reagentes utilizados, o risco 
biológico para os analistas e até mesmo aumentando a estabilidade de alguns compostos, conforme literatura 
previamente citada. 
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