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CATEGORIA CONCLUÍDO 

Avaliação do Limite de Detecção de Fármacos pelas Técnicas de 

Extração Líquido – Líquido e de Identificação por Cromatografia em 

Camada Delgada 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta resultados de pesquisa de iniciação científica 

em Toxicologia realizada na Universidade São Judas Tadeu. Na Toxicologia 

Forense faz-se necessário que haja métodos disponíveis para identificação de 

substâncias, em matrizes biológicas, que tenham o poder de provocar intoxicações. 

Para que as substâncias sejam identificadas, são utilizados diferentes recursos 

analíticos, principalmente os métodos cromatográficos.  

Nesse sentido, o objetivo central da pesquisa foi identificar o limite de 

detecção da cromatografia em camada delgada para alguns fármacos de interesse 

forense, como fenobarbital, fenitoína, diazepam, amitriptilina, carbamazepina, 

clobazam e clorpromazina. 

Para a realização da analise foi feita extração líquido-líquido, que utiliza 

solventes orgânicos para extração dos analitos adicionados em concentrações 

conhecidas à amostras de sangue, sendo fundamental o controle do pH de extração 

e o emprego da mistura adequada de solventes. Para a análise dos dados obtidos, 

foi realizada uma comparação entre os padrões dos 

fármacos diretamente aplicados na placa e em amostras de sangue, estabelecendo-

se, dessa forma, a menor concentração das substâncias detectáveis pela 

cromatografia em camada delgada sob leitura das placas calculando o "índice de 

retenção" do composto (Rf).  

Foi realizada a padronização dos fármacos por cromatografia em camada 

delgada, a partir do preparo das soluções-padrão, aplicação nas placas 

cromatográficas e revelação das mesmas; adição dos padrões em amostras de 

sangue, extração liquido-liquido das amostras e aplicação dos extratos em placas 

cromatográficas para identificação do limite de detecção da cromatografia de 

camada delgada na pesquisa destas substâncias de interesse forense. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A identificação de substâncias de interesse toxicológico em amostras 

biológicas representa um desafio significativo, considerando a grande e crescente 

quantidade de substâncias potencialmente presentes, bem como a complexidade 

das matrizes e, frequentemente, a disponibilidade de quantidades limitadas de 

amostra (LINDEN et al., 2007, p. 468). 

Para isso a cromatografia em camada delgada apresenta grande importância 

pela sua simplicidade, custo, e possibilidade de detecção de diversas substâncias 

utilizando-se poucos recursos. 

A cromatografia em camada delgada (CCD) é uma técnica de adsorção que 

utiliza da separação líquido-sólido. Na CCD a separação dá-se pela diferença de 

afinidade dos componentes de uma mistura pela fase estacionária. Por ser um 

método de simples aplicação, visual, e de baixo custo, tem uma enorme aplicação na 

separação de misturas. (PASSAGLI; RICOY, 2011, p. 421). 

Esta técnica apresenta grande aplicabilidade quando se deseja identificar um 

número significativo de substâncias utilizando recursos relativamente simples e em 

curto período de tempo, tais como em análise toxicológica forense. 

Entretanto, por se tratar de técnica qualitativa, não se dispõe muitas vezes de 

estudos que definem a sua sensibilidade para a detecção de diferentes substâncias, 

o que pode dificultar interpretação de resultados analíticos. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 Identificação do limite de detecção da cromatografia de camada delgada na 

pesquisa de substâncias de interesse forense 

 

Objetivos Específicos 

• Definir o limite de detecção da cromatografia em camada delgada para os 

padrões de fármacos em estudo. 
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•  Definir a recuperação do método de extração líquido - líquido das substâncias 

em amostras de sangue através da identificação por cromatografia em camada 

delgada. 

 

4. METODOLOGIA 

 

As análises das substâncias em estudo se deram por meio da cromatografia em 

camada delgada, onde se deseja obter a sensibilidade do método para identificação 

da menor concentração. 

E por extração líquido – líquido, que utiliza solventes para extração dos analitos 

presentes na amostra, sendo fundamental o controle do pH de extração e o emprego 

da mistura adequada de solventes.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Foram utilizadas substâncias que tenha significativa importância no contexto 

forense, onde houve a padronização dos fármacos, utilizando soluções-padrão das 

seguintes substâncias: 

 

 

 

 

As soluções foram preparadas na concentração 1µg/µL (10mg do padrão e diluído 

em 10mL de éter: clorofórmio (1:2)). Estes padrões foram aplicados nas placas de 

cromatografia (sílica gel) utilizando capilares de vidro, conforme figura 1. 

Placa 1:      Placa 2: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Distribuição dos padrões de fármacos nas placas de cromatografia.        
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A placa 1 foi colocada em cuba contendo clorofórmio:acetona (9:1) como fase 

móvel e revelada com reativo de Deningé e a placa 2 em cuba contendo 

clorofórmio:metanol (1:1) como fase móvel e revelada com reativo de Dragendorff. 

A revelação da placa 1 foi nítida, conforme figura 2, porém a placa 2 não 

revelou alguns padrões, então foi realizado o seguinte procedimento: 

Deixou-se evaporar totalmente os padrões em éter: clorofórmio, após isto 

resuspendeu-se o resíduo com 0,5 mL do solvente. Foram feitas quatro placas, 

sendo duas com 5 e 10 toques de capilares, respectivamente, e inseridas na cuba 

contendo clorofórmio: acetona (9:1) e outras duas com 5 e 10 toques 

respectivamente, na cuba contendo metanol:clorofórmio (1:1). Todas as placas 

foram reveladas com Dragendorff, conforme figura 3 e 4. 

 
 

 

Fig. 2. Placa 1 em cuba contendo 

clorofórmio:acetona (9:1) como fase móvel e 

revelada com reativo de Deningér. 

 

Fig. 3. Placa 2 com 5 e 10 toques, 

respectivamente, em cuba  

contendo clorofórmio:acetona 

(9:1) como fase móvel e revelada 

com Dragendorff. 
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Os resultados obtidos da padronização da placa 1 foram: 

Fenobarbital: desenvolvimento de 6 cm, sendo o HRf= 60, em cuba ácida, ou seja, 

clorofórmio: acetona (9:1); 

Fenitoína: desenvolvimento de 5 cm, sendo o HRf= 50, também cuba ácida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegou-se a seguinte conclusão, que, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, 

clobazam e diazepam, são melhores desenvolvidos na fase móvel clorofórmio: 

acetona (9:1), ou seja, cuba de caráter ácido e que amitriptilina e clorpromazina, 

desenvolvem melhor por afinidade pela fase móvel clorofórmio: metanol (1:1), ou 

seja, cuba de caráter alcalino. 

Após a padronização para a definição de qual seria a fase móvel adequada 

para cada fármaco, foram realizadas as extrações, onde foram utilizados parâmetros 

para identificação das substâncias presentes no sangue. Para realizar a analise, foi 

feita extração líquido-líquido, a qual foram adicionados padrões em 10 ml de sangue 

post mortem, sendo que cada uma das substância foram inseridas nas 

Fig. 4. Placa 2 com 5 e 10 

toques, respectivamente, 

em cuba  contendo 

metanol:clorofórmio (1:1) 

como fase móvel e revelada 

com Dragendorff. 

 

E a placa 2: 

Cuba Clorofórmio:acetona (9:1) 

Amitriptilina: 0 cm   

Carbamazepina: 3,3 cm HRf= 33 

Clobazam: 7,4 cm HRf= 74 

Clorpromazina: 0 cm 

Diazepam: 7,8 cm HRf= 78 

Cuba Clorofórmio:metanol (1:1) 

Amitriptilina: 8,2 cm HRf= 82 

Carbamazepina: 0 cm 

Clobazam: não houve boa visualização 

Clorpromazina: 2 manchas: 4,7 cm e 7,8 

cm HRf= 47 e 78 

Diazepam: não houve boa visualização 
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concentrações de 500ng/mL, 1000ng/mL e 2000ng/mL (concentrações finais no 

sangue), utilizando respectivamente 50, 100 e 200 µL das soluções de fármaco a 

100 ng/µL em etanol.  

A extração foi realizada da seguinte forma: 

• Colocar 10mL de sangue em tubo Falcon e ajustar o pH para 7,4 utilizando-se de 

1 mL de tampão fosfato; 

• Adicionar 30 mL da mistura extratora (clorofórmio-éter etílico 2:1) e agitar 

vigorosamente por dois minutos; 

• Decantar e/ou centrifugar; 

• Evaporar o solvente em béquer à temperatura ambiente; 

• Resuspender o resíduo com clorofórmio: éter (1:2); 

• Transferir o resíduo para placas de cromatografia em camada delgada de sílica 

gel G, juntamente com padrões apropriados. 

 

ESQUEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1mL Tampão fosfato pH 7,4 

30mL Éter-clorofórmio  (1:2) 

Agitar 

Decantar 

 

Fase Orgânica Fase Aquosa 

 

Descartar 

 

Evaporar 

 

Resuspender com 

éter-clorofórmio 1:2 

Aplicar na Placa 

10 ml de sangue 
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Após o desenvolvimento as placas de cromatografia em camada delgada foram 

reveladas com os reativos Deningé, Dragendorff e Platina, sendo fenobarbital e 

fenitoína com Deningé, amitriptilina, carbamazepina, clobazam, clorpormazina, e 

diazepam com Dragendorff, e amitriptilina e clorpromazina, para melhor visualização 

após a aplicação e secagem de Dragendorff, com Platina. 

Assim, foi feita comparação com o padrão e o fármaco diretamente na placa e 

em amostras de sangue, a partir do cálculo do hRf. 

 

6. RESULTADOS 

 

Após as revelações das placas, foram identificados os seguintes resultados: 

As placas de Clopromazina, Diazepam e Fenitoína, obtiveram resultados 

negativos, onde nenhuma das concentrações adicionadas foi identificada. Somente 

a mancha do padrão pode ser visualizada, bem como algumas manchas 

provenientes da amostra de sangue (branco), conforme as figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Placas de Clorpromazina revelada com Dragendorff seguida de Platina, 
Diazepam e Fenitoína reveladas com Dragendorff. 

 

As placas de Amitriptilina, Carbamazepina, Clobazam e Fenobarbital obtiveram 

resultados em algumas das concentrações adicionadas. A placa contendo 

Amitriptilina foi possível identificar somente a concentração 2000ng/ml, conforme a 
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figura 6. Já a placa contendo Carbamazepina, foi possível identificar as três 

concentrações, ou seja, 500ng/ml, 1000ng/ml e 2000ng/ml, conforme a figura 7. 

A placa de Clobazam obteve identificação das três concentrações com 

graduação e intensidade de cor de uma concentração para outra, conforme a figura 

8, onde a cor da concentração de 500ng/ml é menos intensa que a de 1000ng/ml e 

essa menos intensa que a concentração de 2000ng/ml.  

E a placa contendo Fenobarbital foram identificadas as concentrações 

1000ng/ml e 2000mg/ml, conforme a figura 9. 

 

 

Fig. 6. Placa de Amitriptilina 

adicionada em cuba alcalina 

(clorofórmio: metanol (1:1)) revelada 

com Dragendorff seguida de Platina. 

Fig. 7. Placa de Carbamazepina adicionada em cuba 
ácida (clorofórmio: acetona (9:1)) revelada com 
reativo Dragendorff. (As manchas ficaram um pouco 
abaixo do nível do padrão, pois havia nos béqueres 
depois de evaporados algumas placas de gordura, 
por isso o fármaco possivelmente ficou mais retido). 
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Fig. 8. Placa de Clobazam 

adicionada em cuba ácida 

(clorofórmio: acetona (9:1)) 

revelada com Dragendorff. Na 

placa da esquerda é possível 

visualizar as manchas das três 

concentrações, a mancha do 

padrão e a do branco. A placa da 

direita foi fotografada assim que 

recebeu o reativo, sendo possível 

visualizar que a mancha do 

branco não é a mesma das 

concentrações adicionadas. 

 

Fig. 9. Placa de Fenobarbital adicionada em 
cuba ácida (clorofórmio: acetona (9:1)) 
revelada com reativo Deningér. 

Os hRfs obtidos foram: 

Amitriptilina: 70 

Carbamazepina: 20 

Clobazam: 63 

Clorpromazina (mancha do padrão): 80 

 

Diazepam (mancha do padrão): 21 

Fenobarbital: 52 

Fenitoína (mancha do padrão): 33 

 



 

10 

 

CATEGORIA CONCLUÍDO 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que apesar de 

algumas das substâncias estudadas não tenham sido identificadas e as que foram 

nem todas as concentrações foi possível à identificação, o método de extração 

líquido-líquido e cromatografia em camada delgada possui boa aplicabilidade nas 

análises de interesse toxicológico forense.  

Sendo assim, o estudo necessita de maior aprofundamento, visto que uma vez 

que é desconhecido o limite de detecção da cromatografia em camada delgada para 

diferentes substâncias que apresentem interesse forense, a interpretação de 

resultados pode ser dificultada, pois tais análises podem gerar resultados falsos 

negativos. Associa-se ainda o fato de que, em análises toxicológicas forenses, é 

necessário que se realize um procedimento de extração em materiais biológicos, 

portanto, deve-se considerar a perda dos analitos neste procedimento. 

A importância deste trabalho reside no fato de que diferentes fármacos podem 

apresentar variados níveis de concentrações classificados como terapêuticos e 

tóxicos. Dessa forma, a avaliação do limite do método de detecção dos fármacos 

pode definir sua aplicabilidade em análises forenses. 
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