
TOXICOLOGIA FORENSE: ANÁLISE DE HUMOR VÍTREO EM HUMANOS POST-MORTEM

Autora: Ana Paula da Silva (UNICEP)

Orientadora: Profa. Dra. Helen Mariana Baldan Cimatti (UNICEP) / Coorientador: Prof. Dr. Daniel Sivieri Cordeiro (UNICEP)

Introdução

A toxicologia evita que os efeitos nocivos de

substâncias afetem a nossa saúde ou o nosso

ecossistema. Na toxicologia forense são

utilizadas diversas amostras, dentre elas será

abordado o humor vítreo post-mortem. O humor

vítreo é importante para as análises

toxicológicas post-mortem, por conta de sua

estabilidade em processos de putrefação, que é

encontrado no interior da câmara ocular, em um

ambiente estéril e protegido de traumas, que

também está disponível em casos de putrefação

e carbonização parcial do corpo. Os

xenobióticos são importantes para o humor

vítreo para se descobrir a causa da morte do

indivíduo.

Justificativa

A partir das dificuldades encontradas nas

amostras biológicas, esse trabalho apresentou

uma alternativa para ser utilizado em screening

toxicológico, a fim de avaliar a utilização do

humor vítreo como espécime biológico para

detecção de toxicantes no post-mortem.

Objetivo Geral

Realizar um levantamento bibliográfico sobre os

principais aspectos relacionados à importância

do uso de humor vítreo, como amostra biológica

post-mortem, na prática da Toxicologia Forense

Objetivo Específico
1) Demonstrar quais as análises realizadas com

o humor vítreo dentro da toxicologia forense; 2)

Discorrer sobre as principais técnicas utilizadas

para análise de compostos no humor vítreo;

Desenvolvimento Bibliográfico

A toxicologia forense busca a verdade através

um fato que está perante a lei, identificando e

quantificando os efeitos prejudiciais que estão

associados com produtos tóxicos ou com

substâncias que provoquem danos ou

alterações no nosso organismo. A figura 1

abaixo mostra o biomédico toxicologista

colhendo sangue para análise.

Figura 1. Biomédico toxicologista colhendo sangue para

análise

O humor vítreo é um líquido gelatinoso que fica

no interior do olho, possui de 90 a 98 % de água

e 0,2% de sais e proteínas e possui colágeno. A

figura 2 abaixo mostra a localização do humor

vítreo em humanos.

Figura 2. Localização do humor vítreo em humanos

O humor vítreo é muito importante nas análises

toxicológicas post-mortem, devido a sua

estabilidade em processos de putrefação, onde

se encontra no interior da câmara ocular, em um

ambiente estéril e protegido de traumas, que

também está disponível em casos de putrefação

e carbonização parcial do corpo. A coleta é feita

através de uma punção no canto lateral do olho,

o volume coletado varia em torno de 2mL, as

drogas de alta afinidade são muito difíceis de

serem encontradas na matriz como o delta-9-

THC e seus metabólitos. A figura 3 abaixo

mostra como é feita a coleta do humor vítreo

para análise.

Figura 3. Coleta do humor vítreo para análise

Sturner & Coumbis (1966) foram os primeiros

pesquisadores que utilizaram o humor vítreo em

análises forenses, observaram 40 cadáveres

humanos onde se podem observar os níveis de

etanol em sangue e humor vítreo. Estes

pesquisadores mostraram a correlação entre a

concentração de etanol entre dois fluidos. A

tabela 1 abaixo a cronologia do uso do humor

vítreo nas análises toxicológicas.

Os materiais humanos post-mortem que vem

sendo estudado no humor vítreo são: cocaína,

anfetaminas, opioides, canabinóides,

carboidratos, compostos nitrogenados,

eletrólitos e osmolaridade.

Os xenobióticos no humor vítreo são

importantes, pois é possível saber se o indivíduo

morreu devido a alguma doença, por exemplo,

excesso de álcool, ou a algum tipo de droga, por

exemplo, cocaína, morfina, etc. Os carboidratos

podem ser avaliados através da concentração

de glicose, ácido lático, ácido pirúvico e ácido

ascórbico. Leahy & Farber (1967) obteve entre

28 e 89mg% de glicose, já Sturner & Gantner

(1964) obteve de 30 a 80mg% de glicose. A

figura 4 abaixo mostra o fluxograma dos

carboidratos e suas concentrações estudadas

no humor vítreo.

Figura 4. Fluxograma dos carboidratos e suas 

concentrações estudadas no humor vítreo

Conclusão e Perspectiva
Este trabalho mostrou que a toxicologia forense

é muito importante na investigação criminal, pois

ajuda na identificação e quantificação de

agentes tóxicos que possam provocar danos ou

alterações em nosso organismo. Em análises

forenses são utilizadas diversas amostras. Para

se fazer a escolha adequada, é preciso utilizar

alguns fatores relacionados à natureza e

integridade do analito, o tipo de investigação, a

facilidade de coleta e as considerações

analíticas e de ensaio para se fazer a

interpretação dos resultados. Em casos post-

mortem, as análises toxicológicas forenses são

de grande importância, pois é possível se fazer

a detecção de drogas e metabólitos em baixas

concentrações de amostras complexas.O humor

vítreo é importante em análises toxicológicas

post-mortem, devido à sua estabilidade em

processos de putrefação, onde se encontra no

interior da câmara ocular, em um ambiente

estéril e protegido de traumas. Está disponível

também em casos de estado de putrefação e

carbonização parcial do corpo. Este trabalho foi

o início de uma pesquisa bibliográfica de análise

forense post-mortem. É necessário para que

futuros trabalhos possam trazer informações

atualizadas sobre coleta e análise instrumental.
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Tabela 1. Cronologia do uso do humor vítreo nas 

análises toxicológicas

Ano

Xenobiótico

detectado Autor (es)

1966 Etanol
Sturner & 

Coumbis

1969 Barbitúricos Felby & Olsen

1984
Barbitúricos/Morfina/ 

Metadona
Ziminski et al

1985 Metanol Wu Chen et al

1992 Morfina Bermejo

1994 Etanol/Cocaína
Gracia

Fernandez

Carboidratos

glicose ácido lático ácido pirúvico ácido 

ascórbico

30-80mg% 80-160mg% 2-3mg%
9-38mg%


