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RESUMO 

_______________________________________________________________ 

No Brasil, estudos apontam aumento de quase 30% no número de acidentes 
de trânsito em rodovias federais de 2008 a 2010 sendo que, no último ano, os 
veículos de carga, especificamente, estiveram envolvidos em 88.963 acidentes. 
Relata-se que muitos motoristas profissionais têm estreitos prazos de entrega a 
serem cumpridos e, portanto, se veem obrigados a dirigir por longo período de 
tempo e/ou sem paradas para descanso. A fim de atingir tal objetivo, alguns 
motoristas acabam recorrendo ao uso de anfetaminas, estimulantes do SNC, 
popularmente conhecidas como “rebite”. Análises toxicológicas utilizadas para 
verificar o uso de drogas por motoristas de caminhão em estudos 
epidemiológicos, por exemplo, baseiam-se em testes de triagem utilizando 
imunoensaios, cujos resultados positivos são confirmados por técnicas de 
espectrometria de massas. Os testes disponíveis no mercado para a triagem 
detectam a presença de anfetamina, que pode ser proveniente da 
biotransformação de alguns medicamentos. Entretanto, motoristas de 
caminhão relatam também o uso dos anorexígenos Dualid® S, Inibex® S e 
Hipofagin® S, cujo princípio ativo é a dietilpropiona, que se biotransforma 
diretamente em fenilpropanolamina e, portanto, não é detectada pelos testes 
de triagem convencionais, o que pode gerar resultados falso-negativos e, 
assim, subestimar o número de casos positivos em uma pesquisa. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento e validação de um 
método para detecção de anfetamina, dietilpropiona e femproporex, por 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-DAD) e a posterior aplicação 
deste método em amostras de urina coletadas de caminhoneiros. A extração 
líquido-líquido da urina (2,0 mL) foi realizada com éter etílico (4,0 mL) e a 
validação seguiu o guia do United Nations Office on Drugs and Crime. Os 
limites de detecção e quantificação encontrados foram 120 e 150 ng/mL 
respectivamente. O método mostrou-se preciso, com coeficientes de variação 
inferiores a 15% e a recuperação para os três analitos foi superior a 50%. A 
linearidade abrangeu a faixa de 150 ng/mL a 1000 ng/mL (r2>0,99) e para a 
dietilpropiona e anfetamina foi utilizado o coeficiente de ponderação 1/y devido 
à heteroscedasticidade apresentada. Entre as amostras analisadas (n=385), 
nove foram positivas para anfetamina e uma, para femproporex e anfetamina. 
Através da aplicação de questionário, foi traçado também o perfil 
sociodemográfico dos entrevistados. O método desenvolvido se mostrou 
preciso e sensível, podendo assim ser utilizado em estudos epidemiológicos e 
testes em ambientes de trabalho para a análise de anfetamina, dietilpropiona e 
femproporex em urina. 
 
 
Descritores: Anfetaminas, acidentes de trânsito, cromatografia, urina, fadiga, 

condução de veículo, drogas ilícitas  

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

_______________________________________________________________ 

In Brazil, studies indicate an increase of approximately 30% in the number of 
traffic accidents on federal highways, from 2008 to 2010 and, in 2010, cargo 
vehicles, specifically, were involved in 88,963 accidents. In fact, many 
professional drivers have tight deadlines to be met and, therefore, are forced to 
drive for long periods of time and/or without rest stops. In order to achieve this 
goal, some drivers end up resorting to the use of amphetamines, CNS 
stimulants, popularly known in Brazil as "rebite". Toxicological analyses used to 
verify the use of drugs by truck drivers in epidemiological studies are based on 
immunoassays screening tests and positive results are confirmed by mass 
spectrometry techniques. The commercially available screening tests detect the 
presence of amphetamine, which can be derived from the biotransformation of 
some drugs. However, truck drivers also report the use of anorectic Dualid® S, 
Hipofagin® S and Inibex® S, whose active compound is diethylpropion, which 
metabolizes directly to phenylpropanolamine. Therefore it is not detected by 
conventional screening tests, which can generate false-negative results and 
underestimate the number of positive cases. Thus, the aim of this study was the 
development and validation of a method for the detection of amphetamine, 
diethylpropion and fenproporex by high performance liquid chromatography 
(HPLC-DAD) and the subsequent application of this method in urine samples 
collected from truck drivers. The liquid-liquid extraction of urine (2.0 mL) was 
carried out with diethyl ether (4.0 mL) and the validation was performed 
according to United Nations Office on Drugs and Crime guidelines. The limits of 
detection and quantification were 120 and 150 ng/mL, respectively. The method 
was precise, with coefficients of variation less than 15% and the recovery for 
the three analytes was greater than 50%. The linearity covered the range of  
150 ng/mL to 1000 ng/ml (r2>0.99) and for diethylpropion and amphetamine it 
was applied the weighting factor 1/y due to heteroscedasticity. Among the 
analyzed samples (n=385), nine were positive for amphetamine and one tested 
positive for femproporex and amphetamine. Sociodemographic profile of the 
interviewees was obtained through the application of questionnaires. The 
developed method proved to be accurate and sensitive, and thus can be used 
in epidemiological studies and in workplace drug testing. 

 

Descriptors: Amphetamines, traffic accidents, chromatography, urine, fatigue, 

automobile driving, illicit drugs  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

“Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action”, 

publicado em 2013, aproximadamente 1 milhão e 240 mil pessoas morrem 

anualmente em todo o mundo em decorrência de acidentes em rodovias, sendo 

esta a oitava principal causa de morte na população geral e a primeira entre a 

população jovem, de 15 a 29 anos1. Caso nenhuma medida seja tomada, até o 

ano de 2030 estima-se que essa classificação geral assuma a quinta posição. 

Ocorrências desse tipo deixam ainda de 20 a 50 milhões de vítimas não fatais 

e consomem cerca de 1-2% do Produto Interno Bruto (PIB) de países de baixa 

e média renda, incluindo-se neste grupo o Brasil. No âmbito financeiro, quando 

se leva em conta despesas para o atendimento médico-hospitalar e o impacto 

negativo na produtividade e, consequentemente, no processo de geração de 

renda, esses acidentes representam algo em torno de 100 bilhões de dólares 

ao ano1. 

No Brasil, entre os anos de 2008 a 2010, dados estatísticos apontam 

aumento de quase 30% no número de acidentes de trânsito em trechos 

policiados da malha rodoviária federal. Neste mesmo período, o número de 

vítimas fatais envolvidas nesses acidentes aumentou de 6.946 para 8.616, 

sendo que no último ano os veículos de carga, especificamente, estiveram 

envolvidos em 88.963 acidentes2. 

A frota nacional de veículos de transporte de cargas possui mais de 1 

milhão e 900 mil caminhões, sendo o transporte rodoviário responsável pela 
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movimentação de mais de 60% de toda a carga que trafega no território 

nacional3. Isso demonstra que a economia brasileira é bastante dependente do 

transporte rodoviário, apesar das características físicas do país serem 

favoráveis à utilização de outros meios, como o ferroviário e o aquaviário 

(principalmente para o transporte de grande quantidade de cargas por longas 

distâncias)4. 

O número exato de motoristas profissionais é desconhecido, porém 

dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apontam para a 

existência de quase 700 mil caminhoneiros autônomos ou cooperativados no 

Brasil5. O setor de transportes terrestres brasileiro é predominantemente 

masculino, sendo composto por mais de 93% de homens, os quais estão 

sujeitos a diversos estados patológicos como, por exemplo, estresse, 

transtornos mentais, surdez ocupacional, fadiga, irritabilidade, dores, 

desordens musculoesqueléticas, distúrbios do sono, doenças cardiovasculares, 

obesidade e problemas estomacais6-10. Os motivos que justificam tais achados 

são os mais variados como, por exemplo, longos períodos fora de casa, 

elevado percentual de assaltos durante o trabalho, noites mal dormidas, 

alimentação inadequada, poluição sonora excessiva, sedentarismo, condições 

ergonômicas do veículo, tráfego muitas vezes intenso, além de extensas 

jornadas de trabalho7-10. 

O estresse advindo da profissão e, principalmente, a constante pressão 

a que esses profissionais estão submetidos podem levá-los a serem grandes 

consumidores de cigarros, bebidas alcoólicas e bebidas cafeinadas11. Muitos 

têm prazos de entrega a serem cumpridos e, portanto, se veem obrigados a 
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dirigir por longos períodos e, muitas vezes, ininterruptos. A fim de atingir tal 

objetivo, alguns motoristas recorrem ao uso de substâncias psicoativas11-13. 

Dentre essas substâncias citam-se as anfetaminas, popularmente conhecidas 

no meio como “rebite”, que são utilizadas para manter a vigília, uma vez que 

produzem acentuada estimulação no Sistema Nervoso Central (SNC) e 

aumentam o estado de alerta físico e mental14. Segundo dados do United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), os estimulantes tipo 

anfetamínicos, incluindo o ecstasy e, mais recentemente, destacando-se a 

metanfetamina, constituem o segundo grupo de substâncias ilícitas mais 

consumidas em todo o mundo, com uma estimativa de 13,9 a 54,8 milhões de 

usuários. As apreensões em nível mundial também requerem atenção: foram 

144 toneladas em 2012, um aumento de 15% quando comparado ao ano de 

201115. 

No Brasil, de acordo com um levantamento realizado em 2012 em todo o 

território nacional, envolvendo indivíduos acima de 18 anos, 2,7% dos 

entrevistados afirmaram já ter feito uso de estimulantes anfetamínicos 

(anorexígenos) alguma vez na vida16. Em outubro de 2011, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) suspendeu, por meio da Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 52, a fabricação e comercialização dos inibidores 

de apetite do tipo anfetamínicos (dietilpropiona, também conhecida como 

anfepramona, femproporex e mazindol) por entender que os riscos associados 

ao uso desta terapia medicamentosa, somados à falta de comprovação de sua 

eficácia, não justificavam a manutenção de seus registros17.  
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Sabe-se que o consumo de anfetaminas por motoristas profissionais é 

mais elevado que o consumo na população em geral11. A relação prejudicial 

entre o uso de substâncias psicoativas (administradas de forma isolada ou em 

associação) e direção veicular já foi descrita por alguns autores18-22. Apesar do 

uso de estimulantes, como é o caso das anfetaminas, poder melhorar as 

funções cognitivas relacionadas ao ato de dirigir como, por exemplo, atenção, 

funcionamento psicomotor, memória, além de elevar o desempenho de 

vigilância a um nível basal em participantes fadigados (privados de sono por 22 

a 85 horas), estudos utilizando simuladores sugerem déficits na direção com o 

uso de estimulantes, tais como falhas ao desviar de obstáculos, excesso de 

velocidade, direção errática e tomada de condutas de risco22-30. Os efeitos 

residuais do uso de drogas também afetam a capacidade de conduzir, assim, a 

exemplo, a “ressaca” do álcool afeta os reflexos do condutor, enquanto que o 

efeito rebote da anfetamina causa depressão, sono, fadiga, além da 

degeneração dos neurônios responsáveis pela produção de serotonina31,32. 

Grande parte dos trabalhos brasileiros envolvendo o uso de anfetaminas 

e/ou outras drogas por motoristas profissionais utiliza como metodologia 

entrevistas ou questionários autoaplicados, podendo haver importante variação 

nos resultados obtidos10-12. Com outra abordagem, análise feita em amostras 

de urina de motoristas de caminhão nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste do 

Brasil detectou a presença de anfetaminas em 4,8% dos casos33. Outros 

estudos que utilizaram a mesma matriz biológica e que foram conduzidos em 

rodovias do estado de São Paulo, encontraram, 5,8% e 10,8% de casos 

positivos para anfetaminas13,34. 
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No âmbito legal, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 

alterado em 2012, estabelece punição de “detenção, de seis meses a três 

anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor” para aqueles que transgredirem o que o artigo 

traz em seu caput “Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 

determine dependência: (...)”35. Porém, o texto não deixa claro o que entende 

por “substância psicoativa que determine dependência” e, principalmente, não 

estabelece de que forma essa análise deverá ser conduzida. 

As análises toxicológicas utilizadas para verificar o uso especificamente 

de drogas de abuso por motoristas profissionais, exceto o álcool, baseiam-se 

em testes de triagem utilizando imunoensaios, cujos resultados positivos são 

confirmados por técnicas mais específicas como a espectrometria de  

massas36-38.  

Os testes disponíveis no mercado para a triagem de anfetaminas 

detectam a presença de anfetamina, produto de biotransformação da 

metanfetamina, do clobenzorex e do femproporex, e que posteriormente é 

biotransformada em fenilpropanolamina. Contudo, motoristas de caminhão têm 

relatado o uso dos anorexígenos Dualid® S, Inibex® S e Hipofagin® S para 

manter o estado de alerta e assim poder percorrer longos percursos. O 

princípio ativo de tais medicamentos é a dietilpropiona, que é biotransformada 

diretamente em fenilpropanolamina (Figura 1) e, portanto, não é detectada 

pelos testes de triagem disponíveis no mercado13,39. Assim, torna-se 

necessário o estabelecimento de metodologias analíticas que sejam capazes 
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de detectar não somente os fármacos cujo produto de biotransformação é a 

anfetamina, mas também a dietilpropiona. 

 

Figura 1 - Estrutura química das anfetaminas e os produtos de 

biotransformação 

 

O objetivo do trabalho foi, portanto, desenvolver e validar um método 

para detecção de anfetamina, dietilpropiona e femproporex, por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês High Performance Liquid 

Chromatography) em amostras de urina. Após esta etapa, o método foi 

aplicado em 385 amostras de urina de motoristas profissionais, sendo os casos 

positivos confirmados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC-MS, do inglês Gas Chromatography-Mass Spectrometry). Além 

disso, na ocasião da coleta das amostras, foi aplicado um questionário aos 

participantes e, por meio deste, foi traçado um perfil desses profissionais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Anfetaminas 

 

A anfetamina foi sintetizada em 1887 por Lazar Edeleanu, porém sua 

atividade psicoestimulante só foi identificada em 1927 e nos anos 30 foi 

introduzida na terapêutica como descongestionante nasal. Entre 1935 e 1946 

foi utilizada para uma série de indicações, incluindo tratamento para 

esquizofrenia, síndrome de hiperatividade em crianças, dependência de 

morfina, de nicotina e de cafeína, hipotensão, enjoos e soluços intensos14,40. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, a anfetamina foi amplamente usada pelos 

alemães e aliados para aumentar a vigília e a agressividade dos soldados em 

campos de batalhas e para diminuir a fadiga41,42. Os japoneses a utilizavam 

não apenas em suas tropas, mas também em trabalhadores civis para 

aumentar a produtividade14. De uso militar, rapidamente tornou-se droga 

difundida por toda a sociedade. No meio esportivo, atletas começaram a utilizar 

anfetaminas em busca de suas propriedades ergogênicas. Estudantes e 

motoristas de caminhão começaram a utilizar para manter o estado de alerta 

por maior período de tempo e assim aumentar a capacidade de atenção, 

concentração e raciocínio43.   

O termo “anfetamínicos” refere-se ao grupo de substâncias composto 

pela anfetamina e seus derivados. Farmacologicamente atuam como aminas 

simpatomiméticas nos receptores α e β adrenérgicos, sendo potentes 

estimulantes do SNC e também periférico14. Agem promovendo a liberação 

direta dos neurotransmissores noradrenalina e dopamina na fenda sináptica, 
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além de inibir a recaptação e degradação enzimática dos mesmos por serem 

inibidores da monoaminoxidase, a MAO42. 

O aumento da atividade psicomotora parece ser resultado do excesso de 

estimulação dos receptores dopaminérgicos no sistema mesolímbico (incluindo 

o núcleo accumbens), além da ação da noradrenalina nos receptores α-1, α-2, 

β-1, β-2 e β-3 presentes nos neurônios do neocórtex, tálamo, vasos e células 

gliais, todos acoplados à proteína G14. O comportamento estereotipado parece 

estar relacionado com a estimulação de neurônios dopaminérgicos existentes 

nos gânglios da base40. 

Quimicamente, as anfetaminas apresentam a estrutura básica da β-

fenetilamina, formada por um anel benzênico e uma cadeia lateral de etilamina. 

Sua estrutura permite substituições (R) no anel aromático, nos carbonos α e β 

e no grupo amino terminal originando muitos derivados (Figura 2). O isômero l 

(levoanfetamina) é discretamente mais potente na produção de efeitos 

periféricos, enquanto o isômero d (dextroanfetamina) é três ou quatro vezes 

mais potente na estimulação do SNC14. A l-anfetamina é conhecida como 

benzedrina e a d-anfetamina por dexedrina. Metanfetamina, fenmetrazina, 

metilfenidato e dietilpropiona produzem, em doses equivalentes, efeitos 

similares aos da anfetamina. Fenfluramina, fenilpropanolamina e mazindol são 

representantes com menores efeitos subjetivos, tendo, portanto, menor 

potencial de abuso14. Além de atividades farmacológicas distintas, os isômeros 

também apresentam diferenças nas propriedades farmacocinéticas. Assim, o 

isômero d é metabolizado mais rapidamente do que o isômero l: enquanto o 

primeiro possui meia vida de 11 a 13 horas, a do segundo é 39% maior44.  
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Substância R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Anfetamina H H H H H H CH3 

Clorfentermina H H CH3 H H Cl CH3 

Dietilpropiona CH2CH3 CH2CH3 H O H H CH3 

Efedrina H CH3 H OH H H CH3 

Fenfluramina CH2CH3 H H H CF3 H CH3 

Fenilefrina H CH3 H OH OH H H 

Feniprazina H NH2 H H H H CH3 

Femproporex CH2CH2CN H H H H H CH3 

Fentermina H H CH3 H H H CH3 

Metanfetamina CH3 H H H H H CH3 

 

Figura 2 - β-fenetilamina e seus derivados (Adaptado de Oga et al.14)  

 

A estrutura β-fenetilamina é crucial para a maioria de suas propriedades 

farmacológicas e bioquímicas. A natureza das substituições nas posições m 

(radical meta-dirigente) e p (radical orto-para-dirigente) do anel benzênico e no 

carbono β da cadeia lateral determina se um fármaco simpatomimético terá 

ação direta (substituições em pelo menos duas dessas posições) ou indireta 

(apenas uma ou nenhuma substituição nestas três posições) nos receptores 

adrenérgicos. Compostos de ação indireta, como por exemplo, anfetamina, 

metanfetamina e efedrina produzem efeitos simpáticos por liberarem 
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noradrenalina de suas vesículas de armazenamento nos neurônios 

adrenérgicos14.  

As tentativas de diminuir os efeitos colaterais indesejáveis, bem como o 

potencial de abuso da anfetamina, levaram à produção de análogos com 

substituições no anel aromático e na cadeia lateral. A adição de grupos metóxi 

altera drasticamente o espectro de ação dos derivados anfetamínicos. A 

metoxilação progressiva do anel aromático praticamente abole a habilidade 

desses compostos de inibir a recaptação de neurotransmissores e de liberá-los 

de seus sítios de ligação. Assim, esses fármacos exercem seus efeitos 

característicos por interação direta com o receptor. A substituição de um grupo 

metóxi na posição m do anel aromático confere propriedades alucinógenas a 

esses compostos. Como exemplo de anfetamínicos alucinógenos pode-se citar 

a 2,5-dimetóxi-4-metilanfetamina (DOM), 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA), 

2,5-dimetoxianfetamina (DMA), 3-metóxi-4,5-metilenodioxianfetamina (MMDA), 

4-metoxianfetamina (PMA), 3,4,5-trimetoxianfetamina (TMA), 4-bromo-2,5-

dimetoxianfetamina (DOB), 2,5-dimetóxi-4-etilanfetamina (DOET) e 3,4-

metilenodioximetanfetamina (MDMA) popularmente conhecida como ecstasy14. 

A dietilpropiona, também conhecida como anfepramona (Figura 3), 

apresenta-se na forma de um fino pó cristalino branco ou praticamente branco. 

Possui coeficiente de partição octanol/água igual a 3.04 e elevada solubilidade 

em água, etanol e clorofórmio, sendo praticamente insolúvel em éter. Esse 

fármaco apresenta em sua estrutura química um grupamento amina na forma 

terciária e um átomo de carbono quiral. A dietilpropiona era utilizada 

comercialmente como uma mistura racêmica nos medicamentos Dualid® S, 



Revisão da Literatura                                                                   12 

 

 

 

Inibex® S, Hipofagin® S e Moderine® e seus produtos de biotransformação são 

N-dietilaminopropiofenona, norefedrina (fenilpropanolamina) e ácido hipúrico45.   

 

Figura 3 – Estrutura química da dietilpropiona  

 

O femproporex foi sintetizado em laboratórios franceses em 1965 e sua 

estrutura química é caracterizada por apenas uma substituição no anel 

benzênico e pela presença de um substituinte volumoso no grupamento amino 

sendo, portanto, uma amina secundária (Figura 4). Estas modificações 

diminuem a capacidade de criar dependência, mantendo o efeito anorexígeno. 

Em torno de 30% da dose ingerida de femproporex sofre biotransformação pré-

sistêmica devido ao efeito de primeira passagem e à ação enzimática da flora 

intestinal. Um dos principais produtos de biotransformação produzidos por uma 

reação de N-dealquilação é a anfetamina46.  
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Figura 4 - Estrutura química do femproporex  

 

 

Em baixas doses, a anfetamina aumenta a pressão arterial e causa 

relaxamento dos brônquios42. O metilfenidato, particularmente, é indicado no 

tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade/Impulsividade (TDAH), que consiste em um padrão persistente 

de desatenção e/ou hiperatividade na infância47. Outra indicação terapêutica 

dos anfetamínicos é na narcolepsia, distúrbio caracterizado por crises de sono, 

cataplexia (perda súbita do tônus muscular), paralisia do sono e pesadelos 

visuais e auditivos intensos, que podem persistir no estado de vigília. Em 

caráter recreacional, observa-se o abuso por conta do aumento do estado de 

alerta, da diminuição da fadiga, como anorexígeno e para o tratamento de 

casos moderados de depressão44. 

A via oral é a principal via de administração da anfetamina, a qual 

atravessa rapidamente as membranas biológicas devido à sua 

lipossolubilidade, sendo, portanto, rapidamente absorvida pelo trato 

gastrointestinal42. Após a administração de 10 a 15 mg, o pico de concentração 

plasmática ocorre em 1-2 horas, sendo que a absorção geralmente se 

completa em 4-6 horas. Sua eliminação é acentuadamente dependente do pH 

urinário. Em condições normais, aproximadamente 30% da dose ingerida é 

excretada inalterada na urina em questão de 24 horas e 90% é excretada após 
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3 a 4 dias. Em condições de acidez da urina, a quantidade de anfetamina 

eliminada por via renal aumenta para 74% em 24 horas, já com a alcalinização 

esse valor diminui para cerca de 1 a 4%. A redução da quantidade inalterada 

excretada em pH básico se deve ao fato de que, ocorrendo uma reabsorção 

renal da anfetamina neste pH, esta se torna mais disponível para ser 

biotransformada14,46. A principal reação de biotransformação da anfetamina, 

que é produto de biotransformação da metanfetamina, femproporex, 

clobenzorex e selegilina, é a desaminação oxidativa, originando fenilacetona, a 

qual é então oxidada a ácido benzoico e conjugada à glicina para formar ácido 

hipúrico45. 

Os efeitos do uso das anfetaminas dependem de fatores individuais, 

padrão de consumo, além da quantidade ingerida. Alguns exemplos de efeitos 

imediatos observados após o consumo de doses baixas a moderadas incluem 

euforia, aumento da confiança e motivação, alucinações, irritabilidade, vigília, 

midríase, aumento da frequência cardiorrespiratória, sudorese, palpitações, 

diminuição do apetite, entre outros. Doses maiores podem intensificar os 

efeitos supracitados, além de provocar tremores, respiração irregular, perda de 

coordenação motora, comportamento violento ou agressivo, ataque súbito e 

coma. O uso de altas doses e de forma frequente pode levar à chamada 

“psicose anfetamínica”, caracterizada por delírios paranoicos, alucinações e 

comportamento agressivo, bizarro ou violento, que geralmente desaparecem 

poucos dias após a descontinuação do uso. À medida que os efeitos cessam, 

observam-se sintomas como irritabilidade, ansiedade, mudanças repentinas de 

humor, depressão, letargia, exaustão completa. Persistindo o uso, observam-se 
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efeitos a longo prazo que incluem desnutrição, distúrbios crônicos de sono, 

deficiência do sistema imunológico, problemas dentários, risco aumentado para 

ataque cardíaco, insuficiência renal e respiratória, rigidez muscular e 

dificuldade de concentração. Usuários frequentes de anfetaminas geralmente 

desenvolvem dependência e tolerância, a qual se caracteriza por necessidade 

de doses maiores para se obter os mesmos efeitos. Já a dependência observa-

se quando há o sentimento de necessidade de consumo ou ainda quando 

determinadas funções fisiológicas passam a depender da substância48.  

  

2.1.1 Análises toxicológicas para determinação de anfetaminas em 

amostras de urina 

 

A urina é a matriz biológica mais comumente utilizada para se testar o 

uso de drogas de abuso devido, principalmente, à facilidade de obtenção da 

amostra (coleta não invasiva), facilidade de manipulação para análise e 

possibilidade de se detectar a droga inalterada e/ou seu(s) principal(is) 

produto(s) de biotransformação mesmo alguns dias após o consumo49. Os 

resultados dos testes dependem de fatores tais como o tempo decorrido entre 

o consumo da droga e a coleta da amostra e o pH da urina. Dietas que 

ocasionem mudanças no pH urinário podem alterar significativamente o padrão 

de excreção de certas drogas. Além deste conhecimento acerca da matriz 

biológica, é importante também que se tenha controle desde a coleta da 

amostra até o local onde será efetuada a análise, com o intuito de evitar, 

principalmente, a adulteração da mesma e/ou degradação do analito (cadeia de 

custódia)44.  
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Para a pesquisa de drogas de abuso em amostras de urina, devem-se 

combinar métodos de triagem e confirmação que se baseiem em princípios 

físicos e químicos distintos uns dos outros44.  Assim, o emprego de 

imunoensaios para a triagem e a confirmação das amostras positivas por 

técnicas de cromatografia (líquida ou gasosa) acopladas à espectrometria de 

massas (MS, do inglês, mass spectrometry) são necessários neste caso50. 

Valores de cutoff, recomendados por entidades internacionais, são 

adotados como valores de referência de concentração dos 

fármacos/metabólitos em uma amostra biológica para categorização dos 

resultados como indicativo ou não do consumo da droga. A SAMHSA 

(Substance Abuse and Mental Health Services Administration), agência 

pertencente ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados 

Unidos, estabelece valores de cutoff para as anfetaminas de 500 ng/mL para 

os testes de triagem e 250 ng/mL para os testes de confirmação51. Os testes de 

triagem geralmente não fazem distinção entre substâncias relacionadas entre si 

ou entre o fármaco e seu(s) produto(s) de biotransformação, enquanto os 

testes confirmatórios são capazes de detectar e identificar cada um dos 

compostos isoladamente. Isso justifica a diferença observada para os valores 

de cutoff entre as técnicas. 

Os testes por imunoensaio são sensíveis, podem ser automatizados e 

requerem um tratamento prévio mínimo das amostras44. De maneira geral, são 

métodos que se baseiam no princípio de interação entre antígenos (as 

moléculas alvo) e anticorpos. Quando aplicado para testes de substâncias, a 

técnica de imunoensaio utiliza um anticorpo específico para o xenobiótico ou 

para a classe do fármaco a ser analisada52. 
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Uma desvantagem dos testes por imunoensaio é que são desenvolvidos 

para determinadas classes de medicamentos, como por exemplo, para a 

anfetamina. Porém no caso específico da dietilpropiona, que não é 

biotransformada em anfetamina (Figura 1), não há possibilidade de se detectar 

utilizando métodos de triagem com anticorpos monoclonais39. Outra 

desvantagem é a possibilidade de reação cruzada com outras substâncias 

estruturalmente semelhantes, o que geraria resultados falsamente positivos44. 

Primando pela qualidade e confiabilidade das análises, as amostras, 

cujo resultado seja positivo na etapa de triagem, são submetidas à etapa de 

confirmação, empregando-se uma das técnicas consideradas como “padrão 

ouro”: cromatografia gasosa (GC) ou cromatografia líquida (LC) ambas 

acopladas a espectrômetro de massas51.  

A análise cromatográfica de substâncias presentes em matrizes 

biológicas geralmente requer etapas de pré-tratamento da amostra, que visam 

separar os analitos de interesse de possíveis interferentes presentes na 

amostra, além de servir como etapa de concentração das substâncias a serem 

analisadas. O processo de extração a ser adotado depende não somente das 

propriedades físico-químicas e da concentração esperada do analito a ser 

recuperada, como também da natureza da matriz biológica escolhida e das 

condições particulares do laboratório onde serão feitas as análises. Para a 

determinação de anfetaminas em amostras de urina, as duas principais 

técnicas de extração descritas na literatura são a extração líquido-líquido (do 

inglês, liquid-liquid extraction - LLE) e a extração em fase sólida (do inglês, 

solid phase extraction – SPE) (Tabela 1) 44,45,49. 
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Tabela 1 - Métodos analíticos utilizados nas análises de derivados 

anfetamínicos em amostras de urina 
 
 

Referência Analitos Extração Detecção 

Varesio e Veuthley, 
1995

53
 

 

MDMA, MDEA, MDA, AN, MA SPE, LLE CE-DAD 

Thormann et al., 
1998

54
 

 

MDMA, MDA, HMMA SPE CE-DAD 

Jurado et al., 2000
55

 MDMA, MDA, AN, MA SPME GC-MS 

Geiser et al., 2000
56

 
AN, MA, MDA, MDMA, MDEA, 

MBDB, MDPA 
LLE CE-MS 

Pellegrini et al., 
2002

57
 

MDMA, MDEA, MDA, MBDB, AN, 
MA 

LLE GC-MS 

Costa et al., 2004
58

 MDMA, MDEA, MDA LLE HPLC-UV 

Jenkins et al., 2004
59

 MDMA, MDA, HMMA SPE 
LC-MS, LC-UV, 

GC-NPD 

Schönberg et al., 
2006

60
 

AN, MDA, MDMA, MA SPE HPLC-DAD 

Pirnay et al., 2006
61

 MDEA, MDMA, HMA, MDA, HMMA SPE GC-MS 

Concheiro et al., 
2007

62
 

AN, MA, MDMA, MDA SPE LC-MS/MS 

Miranda-G et al., 
2007

63
 

AN, MA, HMA LLE GC-MS 

Namera et al., 2008
64

 AN, MA, MDMA, MDA SPE HPLC-DAD 

Ellison et al., 2009
65

 AN, MA, MDMA SPE GC-MS 

Fernández et al., 
2009

66
 

AN, MA, MDA, MDMA SPE LC-MS/MS 

Jemionek et al., 
2009

67
 

AN, MA LLE GC-MS 

Fernández et al., 
2010

68
 

AN, MDA, MDEA, MDMA, MA, PMA LLE UPLC-MS/MS 

Lee et al., 2011
69

 AN, MA, MDA, MDMA, MDEA SPE GC-MS 

Seidi et al., 2011
70

 AN, MA, MDMA, MDEA, MBDB EME HPLC-DAD 

Li et al., 2013
71

 
AN, MA, BDB, MBDB, MDA, MDE, 

MDMA, MDPA 
SPE 

HPLC/LTQ- 
Orbitrap-MS 

Lin et al., 2013
72

 AN, MDMA SPE LC-MS/MS 
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3. OBJETIVO E PLANO DE TRABALHO  

 

O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de um método analítico de 

triagem para a detecção de anfetaminas (anfetamina, femproporex e 

dietilpropiona) em amostras de urina por HPLC-DAD e posterior aplicação 

deste método a amostras de motoristas profissionais de caminhão que 

trafegavam em rodovias do estado de São Paulo. Para que esse objetivo fosse 

alcançado, o seguinte plano de trabalho foi seguido: 

- Pesquisa bibliográfica referente às técnicas de detecção/determinação 

das anfetaminas;  

- Desenvolvimento e otimização de método por HPLC-DAD, utilizando-se 

a técnica de extração líquido-líquido para o preparo das amostras; 

- Validação do método analítico, avaliando-se parâmetros como limite de 

detecção (LOD), limite de quantificação (LOQ), linearidade, exatidão, 

precisão intra e interensaio e recuperação seguindo os parâmetros 

estabelecidos pelo UNODC; 

- Aplicação do método em 385 amostras de urina coletadas de motoristas 

profissionais de caminhão em diferentes edições do projeto “Comandos 

de Saúde nas Rodovias”, no ano de 2013, promovido pelo Departamento 

de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) em parceria com o SEST SENAT; 

- Confirmação dos casos positivos por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massas (GC-MS); 
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- Caracterização do perfil sociodemográfico dos motoristas profissionais 

de caminhão doadores das amostras e interpretação dos resultados. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Reagentes  

 

Acetonitrila grau HPLC, metanol grau HPLC, cloreto de sódio, éter 

etílico, sulfato de sódio anidro, ácido orto-fosfórico 85%, hidróxido de potássio e 

ácido clorídrico foram obtidos da Merck® (Darmstadt, Germany).  Trietilamina 

foi obtida da Sigma-Aldrich® (Steinheim, Germany). 

 

4.1.2 Soluções-padrão  

 

Padrões de anfetamina, femproporex, dietilpropiona e clorprenalina 

(padrão interno) foram obtidos da Cerilliant Corporation® (Round Rock, Texas, 

EUA) na concentração de 1 mg/mL em metanol. 

Soluções-padrão de trabalho foram preparadas nas concentrações de 

200 μg/mL, 100 μg/mL e 20 μg/mL, para cada padrão, obtidas pela diluição em 

metanol das soluções-padrão estoque com auxílio de pipetas e balões 

volumétricos. 
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4.1.3 Equipamentos e acessórios 

 

 Equipamento de cromatografia em fase líquida de alta eficiência da 

Shimadzu®, composto por uma bomba quaternária modelo LC-20AT, detector 

SPD-M20A de DAD, degaseificador DGU-20As, central de controle CBM-20A, 

injetor automático de amostras SIL-20AC e forno CTO-10AS VP. A aquisição e 

a análise dos dados foram realizadas através do software LCsolution; 

Equipamento de cromatografia em fase gasosa modelo GC 2010 

acoplado a espectrômetro de massas quadrupolo modelo QP 2010, ambos da 

Shimadzu®; 

 Centrífuga refrigerada modelo Spin VI, Incibrás®;  

 Concentrador de nitrogênio, Tecnal®; 

Agitador de tubos tipo “vórtex”, Phoenix®. 

 

4.1.4 Amostras 

 

As amostras biológicas (urina) de motoristas profissionais que 

trafegavam em rodovias do Estado de São Paulo e que foram submetidas ao 

método desenvolvido e validado foram coletadas, a saber: 
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Nas três ocasiões, os motoristas foram abordados por Policiais 

Rodoviários Federais, das 09h00 às 15h00, de acordo com o tamanho dos 

veículos e do espaço disponível para o estacionamento dos mesmos à margem 

das rodovias e convidados a participar do projeto “Comandos de Saúde nas 

Rodovias”. Trata-se de uma parceria entre o Departamento de Polícia 

Rodoviária Federal (DPRF) e o SEST SENAT que, desde 2006, mobiliza 

diversas unidades em blitze educativas nas estradas, onde os motoristas são 

orientados sobre bons hábitos de saúde por profissionais. As campanhas são 

voltadas aos trabalhadores de empresas de transporte rodoviário e 

transportadores autônomos. Ao serem atendidos por educadores e médicos, 

eles passam por aferições para detectar fatores de risco à saúde como, por 

exemplo, hipertensão, obesidade, estresse e sonolência. Ao final dos exames, 

o motorista é encaminhado para uma orientação médica. Além dos 

atendimentos médicos, os profissionais do SEST SENAT e do DPRF 

promovem atividades de recreação, para entretenimento e educação dos 

motoristas durante a parada. Neste período, são realizadas ações sociais como 

ginástica laboral, massagens corporais, palestras e exibição de vídeos sobre 

temas relacionados à saúde, com distribuição de preservativos e materiais 

informativos sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)73. 

 Município 
Número de 
amostras 

Data da 
coleta 

Rodovia Fernão Dias (Km 48) Atibaia 140 10/04/2013 

Rodovia Régis Bittencourt (Km 439) Registro 159 15/05/2013 

Rodovia Presidente Dutra (Km 78)  Roseira 91 14/08/2013 
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Os caminhoneiros foram informados e convidados também a participar 

deste projeto. Aqueles que aceitaram, após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A), responderam o questionário 

(Anexo B) e voluntariamente doaram amostra de urina, que foi coletada em 

frascos de polietileno e mantidas sob refrigeração em caixas térmicas por no 

máximo seis horas antes de serem armazenadas no  freezer a -20ºC do 

Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Medicina da USP. 

Interessante ressaltar que, apesar da proibição por parte da ANVISA, já 

descrita anteriormente, com relação à fabricação e ao comércio de 

medicamentos contendo os princípios ativos em estudo, os motoristas 

profissionais continuaram relatando que ainda é possível encontrar tais 

medicamentos à venda.  

O projeto tem aprovação da Comissão de Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAPPesq) nº 0093/09 (Anexo C).  

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Determinação de anfetamina, dietilpropiona e femproporex por 

HPLC-DAD 

  

 Um método foi desenvolvido e validado para a determinação de 

anfetamina, dietilpropiona (anfepramona) e femproporex por HPLC-DAD. A 

clorprenalina foi utilizada como padrão interno. 
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4.2.1.1 Preparação das amostras de urina para o desenvolvimento e 

validação do método 

 

Em um tubo plástico de 10,0 mL contendo 1,0 g de NaCl foram 

adicionados 2,0 mL de urina, à temperatura ambiente e previamente 

homogeneizada. Foram adicionados padrões de anfetamina, femproporex e 

dietilpropiona e o padrão interno (80 µL de uma solução de 20 µg/mL) antes da 

extração. Para tornar o meio básico para extração, 200 µL de KOH 5M foram 

acrescentados em cada tubo. Os analitos foram extraídos através da adição de 

4,0 mL de éter etílico (10 minutos de agitação seguido de 10 minutos de 

centrifugação a 2000 rpm). O sobrenadante foi então transferido para um 

béquer de 10 mL contendo sulfato de sódio anidro e, posteriormente, para um 

frasco cônico no qual foram acrescentados 15 µL de HCl 0,1 M e então 

evaporado sob fluxo de nitrogênio à temperatura ambiente. O produto obtido foi 

ressuspendido com 100 µL da fase móvel utilizada no HPLC e 20 µL foram 

injetados no sistema cromatográfico. 

 

4.2.1.2 Validação do método analítico  

 

A validação do método proposto foi realizada estabelecendo-se os 

valores de limite de detecção e quantificação, linearidade, exatidão, precisão 

intra e interensaio e recuperação segundo o guia do UNODC74. 
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4.2.1.2.1 Limite de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) 

 

LOD é a menor concentração de um analito que pode ser detectada e 

identificada com um determinado grau de certeza. O LOD também é definido 

como a menor concentração que pode ser distinguida do sinal-ruído com certo 

grau de confiança. Existem vários métodos para estimar o LOD, todos os quais 

dependem da análise de branco de amostras e da análise da relação sinal-

ruído. O método utilizado neste trabalho foi o cálculo do sinal-ruído, ou seja, 3 

vezes o sinal ruído para o LOD e 10 vezes o sinal ruído para o LOQ74.  

 

4.2.1.2.2 Linearidade 

 

Linearidade é a capacidade de um método analítico demonstrar 

resultados diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, 

dentro de um intervalo especificado75. O estudo de linearidade foi realizado 

pela análise de amostra de urina branca, ou seja, proveniente de doador que 

sabidamente não havia feito uso de quaisquer substâncias pesquisadas, 

adicionada dos padrões e submetida ao método em sextuplicata nas seguintes 

concentrações de anfetamina, dietilpropiona e femproporex: 150, 200, 400, 

600, 800 e 1000 ng/mL.  

Para avaliar a homoscedasticidade ou heteroscedasticidade dos desvios 

da curva de calibração utilizou-se o teste F, que analisa a variância entre as 

médias. Para esse teste, a variância dos desvios-padrão do menor e do maior 

ponto da curva de calibração foi utilizada. A homoscedasticidade é verificada 
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quando a distribuição dos erros entre as médias é menor ou igual ao fator F 

teórico. Quando a distribuição dos erros for maior que o valor do F teórico, é 

confirmada então a existência de heteroscedasticidade do conjunto. Nesse 

caso, a regressão linear ponderada é recomendada e alguns fatores de peso 

(1/x; 1/x2; 1/x1/2; 1/y; 1/y2; 1/y1/2) são avaliados. Utiliza-se então esta relação 

para estimar os desvios-padrão referentes a cada ponto da curva. Os 

coeficientes de ponderação são utilizados para a construção da curva de 

calibração.  

 

4.2.1.2.3 Precisão intraensaio e interensaio 

 

Precisão pode ser definida como a avaliação da proximidade dos 

resultados obtidos em uma série de medidas de uma amostragem múltipla de 

uma mesma amostra75. As precisões intra e interensaio foram determinadas 

indiretamente pelo cálculo de imprecisão através da determinação do 

coeficiente de variação do método (CV). O estudo foi conduzido analisando-se 

amostra de urina branca adicionada dos padrões contendo as seguintes 

concentrações de anfetamina, dietilpropiona e femproporex: 250, 500 e 750 

ng/mL. As análises foram realizadas em sextuplicata para cada concentração e 

feitas em três dias diferentes e consecutivos.  
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4.2.1.2.4 Exatidão 

 

 A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados 

individuais encontrados e um valor aceito como referência75. Foi determinada 

utilizando-se três concentrações (250, 500 e 750ng/mL), em sextuplicata, em 

uma mesma corrida analítica e em corridas diferentes. A exatidão é expressa 

pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a 

concentração teórica correspondente, sendo que o desvio não deve exceder 

15%, exceto para o ponto baixo da curva, para o qual se admite desvios 

menores ou iguais a 20%. 

 

4.2.1.2.5 Recuperação 

 

A recuperação pode ser definida como a eficiência de extração de um 

método analítico, expressa como a porcentagem da quantidade conhecida de 

um analito, obtida da comparação dos resultados analíticos de amostras 

branco acrescidas de padrão e submetidas ao processo de extração, com os 

resultados analíticos de soluções padrão não extraídas75. 

Para o estudo de recuperação do método, dois grupos de amostras de 

urina, nas mesmas concentrações de 250, 500 e 750 ng/mL, foram analisados. 

No primeiro grupo, padrões de anfetamina, femproporex, dietilpropiona e 

clorprenalina (PI) foram adicionados às amostras, as quais foram submetidas à 

extração conforme procedimento 4.2.2.2 em seis replicatas para cada 

concentração. No segundo grupo, consistindo também de seis replicatas para 
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cada concentração, padrões de anfetamina, femproporex e dietilpropiona foram 

adicionados somente após a extração, sendo apenas o padrão interno 

adicionado antes. A recuperação absoluta foi avaliada pela área relativa média 

obtida no segundo grupo em relação à área relativa média obtida no primeiro.  

 

4.2.1.3 Aplicação do método em amostras de urina de motoristas 

profissionais 

Para a pesquisa das anfetaminas nas amostras cuja coleta foi descrita 

no item 4.1.4 procedeu-se a extração dos analitos conforme apresentado no 

item 4.2.1.1, adicionando-se apenas a clorprenalina (PI) nas amostras 

desconhecidas e na urina branca (ou seja, matriz proveniente de doador que 

certamente não fez uso de quaisquer substâncias pesquisadas) na 

concentração final de 800 ng/mL. Para cada conjunto de amostras extraídas, 

foi construída uma curva com três pontos, a saber: 150, 600 e 1000 ng/mL, 

para quantificação das amostras que viessem a ser positivas. As condições 

cromatográficas estão descritas no item 4.2.1. 

 As amostras que apresentaram resultado positivo na etapa de triagem 

foram confirmadas por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massas (GC-MS), segundo metodologia descrita em literatura76.
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5. RESULTADOS 

 

 Serão apresentados inicialmente as condições cromatográficas 

estabelecidas e os cromatogramas e espectr``os característicos dos analitos 

em estudo, empregando tais condições. A seguir, os resultados da validação 

do método desenvolvido e, por fim, os resultados obtidos com a aplicação do 

método em amostras de urina, cuja coleta está descrita no item 4.1.4, bem 

como o perfil dos doadores dessas amostras. 

 

5.1 Condições cromatográficas para a determinação de anfetamina, 

dietilpropiona e femproporex por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

com Detecção por Arranjo de Diodos (HPLC-DAD)  

 

 Coluna Luna C18 (2) 250mm x 4,6mm ID, 5µm (Phenomenex, Torrance, 

CA) com uma pré–coluna C18 4,0mm x 3,0mm (Phenomenex, Torrance, 

CA); 

 Comprimento de onda da leitura: 210 nm para anfetamina e femproporex e 

252 nm para dietilpropiona; 

 Temperatura do forno da coluna: 20ºC; 

 Tempo de corrida: 17 minutos; 

 Volume de injeção: 20 µL; 

 Fluxo: 1,0 mL/min; 

 Modo de eluição isocrático: 87% (A) e 13% (B) 

 Fase móvel: (A) ácido fosfórico 0,025% + tampão de trietilamina pH=3,4 

(34:66 v/v) e (B) acetonitrila grau HPLC. 
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A solução tampão de trietilamina pH=3,4 foi preparada pela mistura de 

10,0 mL de trietilamina PA, 9,0mL de ácido fosfórico PA e água Milli-Q q.s.p. 

1000 mL.  

 

5.2 Cromatogramas característicos e espectros de absorbância da 

anfetamina, dietilpropiona e femproporex 

 

A Figura 5 ilustra o perfil cromatográfico obtido com a análise de uma 

amostra de urina, por HPLC-DAD, adicionada de anfetamina, dietilpropiona e 

femproporex e submetida ao método proposto.  

 

 

Figura 5 – Cromatograma ilustrando a eluição dos analitos de interesse em 

três concentrações. PI = padrão interno (clorprenalina)  
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A Figura 6 apresenta o cromatograma com o novo comprimento de onda 

adotado para a detecção da dietilpropiona.  

 

 

 
 
Figura 6 – Eluição da dietilpropiona empregando-se comprimento de onda de 

252nm 
 

A Figura 7 mostra os espectros de absorbância dos três analitos 

pesquisados e da clorprenalina, utilizada como PI. 
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Figura 7 – Espectros de absorbância das substâncias analisadas 

 

5.3 Resultados da validação do método para determinação de anfetamina, 

dietilpropiona e femproporex em urina 

 

5.3.1 Limite de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) 

 

Os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) dos analitos obtidos 

com o método proposto para determinação de anfetamina, dietilpropiona e 

femproporex em amostras de urina foram de 120 e 150ng/mL, 

respectivamente. 
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5.3.2 Linearidade  

 

O método de regressão linear convencional poderia resultar em grandes 

erros especialmente em concentrações próximas ao limite de quantificação. 

Aplicando-se fatores de peso (1/x; 1/x2; 1/x1/2; 1/y; 1/y2; 1/y1/2), verificou-se que 

a soma da porcentagem de erro relativo (% RE) em toda a faixa de 

concentração era menor quando aplicado o peso 1/y para anfetamina e 

dietilpropiona. Já o femproporex se mostrou homoscedástico. Os coeficientes 

de correlação para os três analitos foram acima de 0,99. As equações lineares 

e coeficientes de correlação obtidos foram: anfetamina: y=0,001589x – 

0,00018; r2 = 0,999, femproporex: y=0,0011x + 0,0081; r2 = 0,998 e 

dietilpropiona: y=0,001954x + 0,014042; r2 = 0,999, onde y e x representam a 

relação entre a razão de áreas dos picos (analito/padrão interno) e as 

concentrações de calibradores, respectivamente. 

 

5.3.3 Precisão intraensaio e interensaio 

 

Os resultados de precisão intraensaio e interensaio obtidos para a 

determinação de anfetamina, dietilpropiona e femproporex em amostras de 

urina são apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Valores de precisão intra e interensaios obtidos com a aplicação do 

método proposto em amostras de urina 

CQ1 – 250ng/mL, CQ2 – 500ng/mL e CQ3 – 750ng/mL 

 

5.3.4 Exatidão 

 

 Os resultados do estudo de exatidão, realizado em três dias 

consecutivos, estão demonstrados na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 Precisão Intraensaio (%) Precisão Interensaio (%) 

Analitos CQ1 CQ2 CQ3 CQ1 CQ2 CQ3 

ANFETAMINA 2,9 2,2 2,0 5,2 7,8 4,5 

DIETILPROPIONA 3,6 10,5 5,0 4,3 11,2 5,5 

FEMPROPOREX 6,2 5,0 3,4 6,9 10,5 4,9 
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Tabela 3 - Resultados do estudo de exatidão realizado em três dias 

consecutivos 

 

 

 Anfetamina Dietilpropiona Femproporex 

 CQ1 104 92 111 

1º dia (%) CQ2 90 89 89 

 CQ3 98 98 96 

     

 CQ1 85 82 82 

2º dia (%) CQ2 88 87 87 

 CQ3 98 94 95 

     

 CQ1 87 86 93 

3º dia (%) CQ2 94 91 110 

 CQ3 97 101 99 

CQ1 – 250ng/mL, CQ2 – 500ng/mL e CQ3 – 750ng/mL 

 

5.3.5 Recuperação 

 

Os valores de recuperação obtidos para a determinação de anfetamina, 

dietilpropiona e femproporex em amostras de urina são apresentados na 

Tabela 4.  
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Tabela 4 - Valores de recuperação obtidos com a aplicação do 

método proposto em amostras de urina  

 Recuperação (%) 

Analitos CQ1 CQ2 CQ3 

ANFETAMINA 57,7 57,3 82,6 

DIETILPROPIONA 57,9 52,8 57,8 

FEMPROPOREX 62,3 73,3 60,7 

CQ1 – 250ng/mL, CQ2 – 500ng/mL e CQ3 – 750ng/mL 

 

5.4 Resultado da aplicação do método em amostras de urina 

 

Embora a pesquisa estivesse inserida dentro de um projeto que envolve 

o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o que poderia vir a intimidar o 

participante por se tratar de um projeto que engloba o uso de drogas e, a 

participação do motorista tivesse sido totalmente voluntária, a taxa de recusa 

foi de apenas 0,5% (n=2). Assim, do total de 392 motoristas abordados, 390 

amostras foram coletadas. Destas, cinco não puderam ser submetidas ao 

método desenvolvido, pois a quantidade de urina fornecida foi suficiente 

apenas para o imunoensaio e a eventual confirmação dos casos positivos por 

GC-MS, através dos quais se pesquisaram anfetamina, cocaína e 

benzoilecgonina e THC-COOH, procedimento rotineiramente adotado no 

Laboratório de Toxicologia da FMUSP e, portanto, imprescindível. Com relação 

às anfetaminas, foi possível se fazer uma comparação entre os resultados 
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obtidos pelo imunoensaio utilizado pelo Laboratório de Toxicologia e aqueles 

obtidos com o uso da metodologia desenvolvida. As amostras, à medida que 

eram coletadas, foram armazenadas em freezer a -20°C até o momento da 

análise.  

 A Figura 8 relaciona o número de casos positivos para anfetamina, 

dietilpropiona e/ou femproporex com o relato dos motoristas profissionais 

quanto ao uso de “rebite” em “algum momento da vida” no período que 

antecedeu a entrevista. 

 

Figura 8 – Concordância entre o relato dos entrevistados e o resultado 

toxicológico (n=385) 

 

 A Tabela 5 mostra, dentre os casos positivos, quando se deu o último 

consumo da anfetamina, no caso de uma resposta afirmativa para o uso “em 

algum momento da vida”. 
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 Tabela 5 – Resposta quanto ao uso de “rebite” e o consumo mais 

recente, dentre os casos positivos para anfetamina (n=10) 
 

 

 

 

 

 

 
 (*) NA = não se aplica 
  

A Tabela 6 apresenta, também dentre os casos positivos, qual o 

medicamento normalmente consumido pelos entrevistados. 

 

Tabela 6 – Resposta quanto ao uso de “rebite” e medicamento 

utilizado, dentre os casos positivos para anfetamina (n=10) 
 

 Amostra 
Usa ou já usou 

“rebite”? 
Qual? 

    

1 2888 Sim, uso Não soube responder 

2 3055 Sim, uso Manipulado 

3 3057 Não, nunca usei NA* 

4 3074 Já usei Desobesi-M® 

5 3085 Não, nunca usei NA* 

6 3092 Sim, uso Desobesi-M® 

7 3127 Sim, uso Dualid® S 

8 3143 Já usei Manipulado 

9 3180 Já usei Lipomax®/Desobesi-M® 

10 3187 Já usei Desobesi-M® 

  

 (*) NA = não se aplica 

 

 Amostra 
Usa ou já usou 

“rebite”? 
Última vez 

    

1 2888 Sim, uso Há 1 semana 

2 3055 Sim, uso Há 1 dia 

3 3057 Não, nunca usei NA* 

4 3074 Já usei Há 3 meses 

5 3085 Não, nunca usei NA* 

6 3092 Sim, uso Há 2 semanas 

7 3127 Sim, uso Há 1 semana 

8 3143 Já usei Há 4 meses 

9 3180 Já usei Há 1 ano 

10 3187 Já usei Há 2 meses 
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 As principais fontes de obtenção destas substâncias, segundo relato dos 

próprios motoristas, foram em postos de abastecimento de combustível 

localizados à beira das estradas e também com outros motoristas, que 

repassam aos colegas. 

Em todos os casos positivos (n=10), detectou-se a presença de 

anfetamina. A Figura 9 se refere ao cromatograma da amostra 3127, a qual 

ilustra os demais casos positivos. Apenas a amostra 3057 foi também positiva 

para femproporex (Figura 10). Todas as amostras (n=385) foram negativas 

para dietilpropiona.  
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Figura 9 – (A) Cromatograma obtido com a análise por HPLC-DAD de uma 

amostra de urina adicionada com anfetamina (1), dietilpropiona (2), 

femproporex (3) e padrão interno clorprenalina (4) em uma concentração de 

1000 ng/mL. (B) amostra branco adicionada com padrão interno. (C) urina 

referente ao caso 3127, positiva para anfetamina na concentração 3440 ng/mL 
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Figura 10 – (A) Cromatograma obtido com a análise por HPLC-DAD de uma 

amostra de urina adicionada com anfetamina (1), dietilpropiona (2), 

femproporex (3) e padrão interno clorprenalina (4) em uma concentração de 

1000 ng/mL. (B) amostra branco adicionada com padrão interno. (C) urina 

referente ao caso 3057, positiva para anfetamina e femproporex nas 

concentrações 6184 ng/mL e 4262 ng/mL, respectivamente 
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Todas as amostras positivas na etapa de triagem por HPLC-DAD foram 

quantificadas. O resultado está apresentado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Concentração dos analitos encontrada na 
urina dos casos positivos (n=10) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Duas amostras (3143 e 3187) que foram consideradas negativas para 

anfetamina no teste de triagem por imunoensaio realizado rotineiramente pelo 

Laboratório de Toxicologia da FMUSP apresentaram resultado positivo para 

esta substância por HPLC-DAD. 

 Conforme mencionado anteriormente, foi realizada a confirmação dos 

casos positivos por GC-MS, segundo recomenda a literatura e seguindo 

método já publicado37,51. Houve concordância para os dez casos. A Figura 11 

ilustra um dos casos confirmados, com o cromatograma característico. 

 

 

 Amostra Concentração (ng/mL) 

   
1 2888 753 

2 3055 809 

3 3057 
6184 (Anfetamina) 

4262 (Femproporex) 

4 3074 1146 

5 3085 3657 

6 3092 2147 

7 3127 3440 

8 3143 557 
9 3180 2555 

10 3187 462 
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Figura 11 – (A) cromatograma obtido de amostra de urina adicionada com: 
anfetamina (1), anfetamina-d5 (2), dietilpropiona (3) e femproporex (4), na 
concentração de 250 ng/mL. (B) amostra branco adicionada com padrão 
interno deuterado. (C) urina referente à amostra de número 3092. Os íons 
usados para a geração do cromatograma foram: 118+123+193+100. Picos 
sobrepostos são íons comuns em alguns analitos 

 

5.5 Perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa 

  

Todos os motoristas profissionais cujas amostras de urina vieram a fazer 

parte deste estudo (n=385) eram do sexo masculino, com idade média de 41,1 

anos (21,0 – 76,0). A maioria (68,1%) declarou-se casada e também da cor (ou 

raça) branca (69,1%).  
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 A Figura 12 mostra a distribuição dos participantes segundo o grau de 

escolaridade informado.  

 

   

 

 A Figura 13 mostra a distribuição dos motoristas conforme o tipo de 

serviço prestado: se contratado por alguma empresa ou se trabalha de forma 

autônoma.  
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Figura 12 – Distribuição dos entrevistados de acordo com o grau de 

escolaridade (n=385) 
(*) 1ª a 4ª série corresponde atualmente ao período do 2º ao 5º ano 
(**) 5ª a 8ª série corresponde atualmente ao período do 6º ao 9º ano 
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 A Figura 14 apresenta a distribuição dos entrevistados com relação ao 

tempo de serviço na condição de motorista profissional de caminhão. 
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Figura 13 – Distribuição dos entrevistados de acordo com o regime de serviço 

(n=385) 

Figura 14 – Distribuição dos entrevistados de acordo com o tempo de serviço 

(n=385) 
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Quando questionados sobre o consumo de outras drogas que não as 

anfetaminas, 86,8% dos motoristas profissionais (n=334) afirmaram nunca ter 

feito uso, enquanto 12,2% disseram que já fizeram uso pelo menos uma vez na 

vida (n=47).  Três deles ainda relataram que fazem uso e um não forneceu 

resposta.  

A Figura 15 mostra a resposta dos participantes quanto ao hábito 

tabagista. Dentre aqueles que se declararam fumantes, a média de cigarros 

consumidos por dia foi de 16 (1 – 60).  

 

 

Com relação a problemas de saúde, 28,8% dos motoristas (n=111) 

relataram sofrer de alguma comorbidade, dentre as quais citam-se pressão 

alta, diabetes, triglicérides e/ou colesterol elevados e estresse, sendo que 14 

deles afirmaram ainda possuir mais de um sintoma.  

22,9% 
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17,1% 

0,3% 
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Figura 15 – Hábito tabagista dos motoristas profissionais (n=385) 
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Dados sobre a percepção de dor ao dirigir, bem como a prática de 

atividade física regular e o consumo de bebidas alcoólicas estão apresentados 

na Figura 16.  

 

  

 

Dentre os que referiram dor, os principais locais citados foram: mãos, 

ombros, regiões cervical e lombar da coluna vertebral, braço, antebraço, 

joelhos, pernas e pés, havendo ainda relatos de duas ou mais partes do corpo. 

Quanto à prática de atividade física, conduta adotada por menos da metade 

dos entrevistados (44,9%), as mais citadas foram: corrida/caminhada ou futebol 

aos finais de semana. Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, a 

cerveja aos finais de semana, tendo como principal local de consumo a própria 

residência dos participantes, foram os mais relatados.  
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Figura 16 – Resposta dos motoristas quanto à percepção de dor ao dirigir, à 
prática de atividade física e ao consumo de álcool (n=385) 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Os acidentes em rodovias, sem dúvida, constituem sério problema para 

as vítimas e familiares e também para os governantes, não apenas em virtude 

das inúmeras vidas que são ceifadas, como também por conta de todos os 

desdobramentos de ordem econômica e social que acarretam. Em se tratando 

de um grupo especial de condutores, os motoristas de caminhão, sabe-se que 

são profissionais cujo estilo de vida e condições de trabalho frequentemente os 

levam a doenças como obesidade, hipertensão, desordens 

musculoesqueléticas, distúrbios do sono, entre outras, além de estimular o 

consumo acentuado de bebidas cafeinadas, estimulantes e os potencialmente 

perigosos anfetamínicos7-13.  

 Esta última classe de substâncias refere-se ao grupo composto pela 

anfetamina e seus derivados, conhecidos entre os motoristas profissionais 

como “rebite” e tidos como potentes estimulantes do SNC. Os perigos 

relacionados ao uso dessas substâncias dizem respeito tanto ao 

comportamento de risco que o motorista adota e a autoconfiança aumentada, o 

que o leva a situações de risco, como também à fadiga e sonolência 

observadas após a cessação desses efeitos estimulatórios, o que deixa o 

condutor ainda mais suscetível a desdobramentos negativos no trânsito31. 

 É importante, portanto, que se tenha controle e conhecimento acerca do 

uso desses anfetamínicos por parte dos motoristas profissionais não somente 

pelas empresas que os contratam, mas também pelos responsáveis por 
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garantir a segurança no trânsito nas rodovias e que esses resultados se 

transformem em leis para a melhoria de todo o sistema.  

 Tendo em vista tal carência de dados com pesquisas que envolvam 

amostras biológicas e, principalmente, a não detecção da dietilpropiona, 

princípio ativo dos medicamentos Dualid® S, Inibex® S e Hipofagin® S pelos 

testes de triagem por imunoensaio, decidiu-se desenvolver e validar um 

método de triagem que empregasse a extração líquido-líquido e a análise por 

HPLC-DAD para a detecção de anfetamina, dietilpropiona e femproporex em 

amostras de urina e aplicá-lo em amostras coletadas de motoristas 

profissionais de caminhão. 

 A princípio foi realizado o levantamento de informações na literatura que 

reportassem a pesquisa de derivados anfetamínicos e que tivessem feito uso 

das mesmas técnicas e/ou técnicas semelhantes àquelas que se pretendia 

utilizar.  Diante disso, inúmeros testes foram feitos variando-se uma gama de 

parâmetros, a saber: composição e fluxo da fase móvel, pH da solução tampão, 

modo de eluição isocrático ou por gradiente, diferenças no gradiente entre os 

solventes, temperatura do forno, tempo de corrida e leituras em diferentes 

comprimentos de onda (λ) levando-se em conta a intensidade dos picos. Por 

fim, as condições descritas no item 4.2.1, que incluem o emprego de ácido 

fosfórico 0,025%, solução tampão de trietilamina pH=3,4 e acetonitrila grau 

HPLC como fases móveis e que foram adaptadas de dados reportados em 

literatura46, permitiram a detecção da anfetamina, dietilpropiona e femproporex, 

como pretendido.  
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A escolha de se fazer a leitura da dietilpropiona em um comprimento de 

onda de 252 nm, ao contrário dos demais analitos que foram analisados a 210 

nm, como mostram as Figuras 5 e 6, se deve ao fato de que houve ganho de 

sensibilidade considerável para a dietilpropiona, considerando o aumento da 

absorbância observado. Outra consideração a ser feita diz respeito ao padrão 

interno utilizado. Sabe-se que este é caracterizado por ser uma substância com 

características físico-químicas semelhantes às do(s) analito(s) de interesse, 

não estar presente na amostra, não coeluir com as demais substâncias, ser 

estável e não reativo quimicamente. O cloridrato de bupropiona, inicialmente 

testado como padrão interno, é um antidepressivo e começou a ser 

frequentemente prescrito a pacientes que desejam parar de fumar77. Uma vez 

que existe a possibilidade de estar presente na urina, não poderia mais ser 

utilizado como PI nas análises. Sendo assim, optou-se pela clorprenalina, que 

apresenta estrutura química semelhante a dos analitos de interesse (Figura 

17), além de não fazer parte da composição de quaisquer medicamentos 

comercializados no Brasil. 

 

Figura 17 – Estrutura química da clorprenalina (PI) 
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As três substâncias pesquisadas são classificadas como bases fracas. 

Assim, em pH 3,4 todas elas se encontram na forma ionizada (protonada), mais 

hidrofílica e polar, sendo fortemente atraídas pelos grupamentos silanóis 

inativos da fase estacionária de uma coluna de fase reversa. O uso de 

trietilamina na composição da fase móvel minimiza este problema, uma vez 

que ela funciona como um competidor dinâmico pelos sítios silanóis da coluna, 

evitando assim um tempo de retenção muito prolongado e a formação de picos 

assimétricos46,78. 

A extração líquido-líquido, como já citado anteriormente, é um método 

clássico e já bastante discutido na literatura79-81. Trata-se de um método que há 

algum tempo é utilizado na rotina do Laboratório de Toxicologia da FMUSP 

para os casos que requerem confirmação por GC-MS. Portanto, a adaptação 

para o HPLC envolveu a modificação de algumas etapas: antes de se proceder 

à evaporação do solvente orgânico com fluxo de N2, adicionou-se 15 µL de HCl 

0,1M com o intuito de reduzir o risco de perda por evaporação das 

anfetaminas. Além disso, na detecção por GC-MS emprega-se uma etapa 

conhecida como derivatização, na qual os chamados agentes derivatizantes 

(no caso das anfetaminas, utiliza-se o anidrido trifluoroacético – TFAA) são 

adicionados após a evaporação do solvente orgânico com o intuito de melhorar 

as condições cromatográficas e aumentar a sensibilidade da técnica através, 

por exemplo, do aumento da volatilidade do analito, da eliminação de grupos 

funcionais ativos que possam causar interações indesejadas com componentes 

cromatográficos, resultando na perda de picos ou no chamado “efeito cauda”, 

ou ainda através do uso de agentes quirais que permitam alcançar uma boa 
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resolução até mesmo para enantiômeros. Na detecção por HPLC, esta etapa 

do processo de extração é suprimida e após a evaporação do solvente 

orgânico, a amostra já se encontra pronta para ser ressuspendida com a fase 

móvel e injetada no equipamento. 

Em 2010, a SAMHSA, órgão ligado ao Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos dos Estados Unidos, publicou um manual para programas 

de teste de drogas em ambientes de trabalho, no qual estabelece valores de 

cutoff para as anfetaminas de 500 ng/mL e 250 ng/mL para os testes de 

triagem e confirmação, respectivamente51. Os imunoensaios comercializados 

no Brasil, empregados na etapa de triagem em estudos epidemiológicos, por 

exemplo, ainda se baseiam em valor de cutoff antigo, de 1000 ng/mL. Apesar 

do método aqui proposto ter sido desenvolvido com o intuito de ser um teste de 

triagem, conseguiu-se estabelecer limites de detecção (LOD) e quantificação 

(LOQ) abaixo, inclusive, do cutoff para os testes confirmatórios, com grau de 

confiança requerido, de 120 ng/mL e 150 ng/mL, respectivamente.  

Para o estudo da linearidade foi avaliada uma faixa de trabalho que 

variou de 150 ng/mL a 1000 ng/mL. O fenômeno da heteroscedasticidade 

(calculado através da distribuição F) estava presente para anfetamina e 

dietilpropiona. Assim, métodos de regressão linear ordinária poderiam resultar 

em grandes erros no cálculo das concentrações das anfetaminas, 

principalmente para os valores mais baixos.  Por esta razão, foi atribuído o 

coeficiente de ponderação 1/y, o qual apresentou a menor soma dos erros, 

para ambas as substâncias. Tanto a precisão intraensaio como a interensaio 
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produziram resultados adequados para métodos cromatográficos, obtendo-se 

valores de coeficientes de variação menores que 15%.  

A exatidão, tida como o grau de concordância entre os resultados 

individuais encontrados e um valor aceito como referência, variou dentro do 

intervalo aceitável, obtendo-se 15% de variação máxima tanto para o controle 

baixo (250 ng/mL), como também para os controles médio (500 ng/mL) e alto 

(750 ng/mL). No estudo de recuperação, foi avaliada a quantidade de analito 

que se consegue extrair através da comparação de amostras submetidas ao 

processo de extração com amostras cujos padrões (à exceção do padrão 

interno) só foram adicionados ao final do processo. A recuperação das 

anfetaminas, de modo geral, ficou acima de 50%, valor considerado aceitável. 

A garantia de total sigilo acerca dos resultados certamente foi um fator 

de extrema relevância para que a taxa de recusa fosse de apenas 0,5%. Os 

dois entrevistados que se recusaram a participar alegaram falta de tempo. Os 

pesquisadores não identificaram, nestes casos, qualquer alteração 

comportamental em virtude do uso de substâncias psicoativas que pudesse 

justificar a recusa. As amostras coletadas foram armazenadas em freezer a      

-20°C. Estudos de estabilidade ao longo do tempo demonstraram que as 

anfetaminas, quando acondicionadas de forma semelhante à aplicada neste 

caso, são estáveis quimicamente82-85.  

O método de triagem por HPLC-DAD desenvolvido foi aplicado em 385 

amostras de urina de motoristas profissionais de caminhão que trafegaram em 

três rodovias do estado de São Paulo no ano de 2013. Do total de amostras 

analisadas, 2,6% (n=10) foram positivas para pelo menos um dos analitos 
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pesquisados. Destas, nove foram positivas apenas para anfetamina, uma para 

anfetamina e femproporex e nenhuma para dietilpropiona. Acredita-se que os 

casos positivos para anfetamina sejam provenientes do consumo do 

femproporex, o qual apresenta esta substância como principal metabólito. Já o 

caso em que também se detectou femproporex pode ser atribuído a um 

consumo recente da droga, o que justificaria o achado da droga inalterada na 

urina86,87.  Não se pode afirmar qual teria sido o padrão de consumo neste 

caso, uma vez que o doador da amostra negou que já tivesse feito uso de 

“rebite” em qualquer momento da vida. A não detecção de casos positivos para 

dietilpropiona possivelmente reflete o próprio padrão de consumo de 

medicamentos com outros princípios ativos que não a dietilpropiona, sendo que 

novos estudos, com amostragem ainda maior, são sugeridos. Assim, a 

exemplo, conforme apresentado na Tabela 6, apenas um motorista profissional 

cuja análise da amostra de urina foi positiva para anfetamina relatou o 

consumo do medicamento Dualid® S.  

O resultado encontrado foi, em linhas gerais, inferior ao reportado por 

outros autores que também analisaram amostras de urina de caminhoneiros no 

Brasil13,33,34. Tal diferença pode ser atribuída às diferentes regiões e rodovias 

em que as amostras foram coletadas, o que implica em percursos que podem 

variar de alguns minutos a até dias de viagem. Além disso, foi citado 

anteriormente que a coleta de todas as amostras se deu no ano de 2013, ou 

seja, mais de um ano após a publicação da Resolução da Anvisa que proíbe a 

fabricação e comercialização dos inibidores de apetite do tipo anfetamínicos 

(dietilpropiona, femproporex e mazindol)17. Tal decréscimo poderia ser então 
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reflexo desta proibição, embora haja constatação acerca da continuidade do 

uso88. Uma vez que se obteve o relato de que ainda é possível encontrar à 

venda medicamentos cujos princípios ativos sejam as substâncias estudadas, 

apesar de sua produção ter sido proibida, seria de extrema importância que 

fosse realizada análise acerca da composição desses, para que sejam 

verificados possíveis casos de adulteração do produto. Atualmente, tramita na 

Câmara dos Deputados um Projeto de Lei da Câmara (nº2431/2011) que 

pretende vetar a Resolução. De acordo com o seu relator, em vez da proibição 

deveriam ser adotados critérios mais rigorosos com relação à venda daqueles 

medicamentos, como já ocorre com os antibióticos, por exemplo89.  

Com relação ao relato dos entrevistados acerca do uso dos “rebites”, 

apenas um motorista de caminhão cuja amostra de urina foi positiva para 

anfetamina declarou realmente ter feito esse uso dentro do período de tempo 

em que a substância pode ser detectada na urina (até cinco dias após o 

consumo)45.  Além disso, 20% dentre os casos positivos negaram o consumo 

em qualquer momento da vida. A negativa pode ser advinda do receio de 

repreensão, porém há de se notar que 16,3% dos participantes não se sentiram 

intimidados em dizer que já fizeram uso ou ainda o faz, embora o resultado 

toxicológico tenha sido negativo (Figura 8). Seja como for, os achados são de 

fato divergentes entre os diferentes meios utilizados para o levantamento de 

informação, seja por relato ou análise toxicológica de urina, embora ambas as 

ferramentas sejam de grande importância e confiáveis em seus resultados34. 

 

A anfetamina e seus derivados são rapidamente absorvidos após 

administração por via oral. Em condições normais de pH, cerca de 30% da 
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dose é excretada inalterada na urina em 24 horas e dentro de três a quatro 

dias, 90% da dose consumida  é eliminada45. De posse desta informação, é 

curioso notar que, conforme apresentado na Tabela 5, dos dez casos positivos, 

apenas um afirmou ter feito uso de “rebite” pela última vez em período de 

tempo, em teoria, realmente passível de detecção na urina.   

O anorexígeno Desobesi-M®, cujo princípio ativo é o femproporex, foi o 

medicamento mais citado entre os casos cuja análise toxicológica foi positiva 

(Tabela 6). Não se obteve relato do uso de medicamentos cujo princípio ativo 

fosse o metilfenidato. Tais medicamentos são comercializados no Brasil com os 

nomes comerciais de Ritalina® e Concerta® e são prescritos a pacientes 

portadores do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). O seu 

uso indiscriminado já foi descrito entre estudantes universitários, porém não foi 

verificado o abuso por parte de motoristas profissionais com a finalidade de 

manter a vigília90.  

A cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica de maior 

sensibilidade quando comparada ao imunoensaio, por exemplo, o que permite 

a detecção de concentrações mais baixas. Dessa forma, duas amostras (3143 

e 3187) que haviam sido apontadas como negativas para anfetaminas através 

do imunoensaio realizado pelo Laboratório de Toxicologia da FMUSP foram 

consideradas positivas quando analisadas por HPLC-DAD. Neste caso, as 

concentrações de anfetamina foram de 462 e 557ng/mL, o que corresponde a 

valores que são quase a metade do cutoff estabelecido para o imunoensaio, 

que é de 1000ng/mL, de acordo com o fabricante. Os resultados fornecidos 

pelo Laboratório de Toxicologia permitiram ainda identificar que não houve uso 
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concomitante entre anfetamina e cocaína ou anfetamina e cannabis. Todas as 

amostras cujo teste de triagem foi positivo foram de fato confirmadas como tal 

por cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas, como sugere 

a literatura51.  

No que diz respeito ao perfil sociodemográfico desses profissionais, 

notou-se que se tratava de um universo exclusivamente masculino, com idade 

média de 41,1 anos, composto em sua maioria por indivíduos casados ou em 

união estável e que se autodeclararam da cor/raça branca. Tais características 

condizem com aquilo que já fora apresentado por outros trabalhos que lidaram 

com esta mesma classe de profissionais7,10,11. 

A Figura 12 traz o grau de escolaridade dos participantes. Nota-se que 

mais da metade dos entrevistados (60,5%) não concluíram o 2º grau. Com 

relação ao tipo de serviço prestado, a maioria (69,6%) se encontrava 

contratado por alguma empresa na ocasião da coleta dos dados. Tal quadro 

pode ser fruto de uma busca desses profissionais por uma estabilidade maior 

que esse tipo de serviço oferece, quando comparado àqueles que optam por 

trabalhar de forma autônoma e, assim, passam a depender da oferta ou não de 

cargas, podendo chegar a passar dias parados em postos ou outros locais que 

gerenciam essa demanda até que surja algum carregamento. 

Interessante ressaltar que, dos 334 entrevistados que afirmaram nunca 

ter feito uso de outras drogas, cinco apresentaram resultado toxicológico 

positivo para o uso de cocaína e um para maconha. A etapa de triagem desses 

testes foi feita por imunoensaio e a confirmação dos casos positivos, por GC-

MS. 
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Tanto o tabagismo como a ingestão de bebida alcoólica já foram citados 

como estratégias adotadas para o enfrentamento das situações de estresse em 

estudo com motoristas de caminhão7. Um participante afirmou consumir cerca 

de 60 cigarros em um único dia. Em um primeiro momento, tais condutas 

podem de fato aliviar a tensão, porém com o passar do tempo, podem trazer 

consequências deletérias para a saúde desses profissionais. 

Estudos envolvendo motoristas profissionais frequentemente apontam a 

ocorrência de determinadas patologias em parcela expressiva dos 

participantes7,8,10,13. Diabetes, estresse, hipertensão, triglicérides e/ou 

colesterol elevados foram observados na população estudada e, nesta ocasião, 

todos os motoristas receberam orientação médica.  

As condições ergonômicas dos veículos levam os motoristas 

profissionais a serem 3,9 vezes mais suscetíveis a desordens músculo-

esqueléticas quando comparados a outros servidores públicos91. Quase 30% 

dos participantes referiram sentir algum incômodo ao dirigir. Apesar de terem 

consciência quanto a importância de se realizar atividades físicas 

regularmente, muitos alegaram que a falta de tempo os impede de fazê-las.  

Em 30 de abril de 2012, foi publicada a Lei 12.619, que ficou conhecida 

como “Lei do Descanso” e tem como objetivo principal a implementação de 

novas regras sobre a jornada de trabalho de motoristas profissionais. A norma 

determina, por exemplo, que os motoristas têm direito a repouso de 11 horas 

por dia, além do descanso de 30 minutos a cada quatro horas ininterruptas de 

direção92. Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei da 

Câmara (nº41/2014) que pretende revogar alguns pontos da Lei 12.619/2012, 
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os quais não serão aqui pormenorizados93. Estudos futuros envolvendo essa 

classe profissional serão de grande valia para se estabelecer o real impacto 

dessa regulamentação sobre, por exemplo, o número de acidentes provocados 

pelo cansaço dos motoristas com sobrecarga de trabalho.  
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7. CONCLUSÕES 

A detecção de anfetamina, femproporex e dietilpropiona em amostra de 

urina se mostrou viável com o emprego da extração líquido-líquido e HPLC-

DAD. 

As condições cromatográficas estabelecidas foram adequadas e 

possibilitaram uma boa resolução dos picos de interesse, sem a presença de 

interferentes. O método atendeu ao que é preconizado por entidade 

internacional no que diz respeito aos parâmetros de validação de metodologias 

analíticas. 

Os resultados das análises de amostras de urina coletadas de 

motoristas profissionais demonstraram que de fato há o uso de anfetaminas por 

membros da categoria, embora não se tenha detectado o uso de 

medicamentos cujo princípio ativo seja a dietilpropiona.  
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Anexo B 

PLANILHA DE COLETA DE DADOS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Número de Controle Laboratorial: _______      Entrevistador: _________________ 

Participante: (   ) Aceitou participar    (    ) Recusou participar, motivo: ____________ 

Idade: _________                    Sexo:   Feminino (     )     Masculino (     ) 

Naturalidade (Cidade/UF): __________________________________  /  _______                                    

Estado civil: Solteiro (    )   Casado (    )   Viúvo (    )   Divorciado (    )    Amasiado (   ) 

Etnia:  Branca (    )       Negro (    )       Amarelo (    )       Pardo (    ) 

Escolaridade:  Nunca estudou  (   )             2º grau                        (   )       Outro:  

                        1º a 4º série        (   )            2º Grau Incompleto    (   )        
                        5º a 8º série        (   )            Superior                      (   ) 
                        Curso técnico      (   )            Superior Incompleto  (   )  

Tempo de Profissão: __________ anos 

Serviço: Contratado (    )     Autônomo (    )      Aposentado (    ) 

Modelo do caminhão: ___________________ 

Ano do caminhão: ______________________ 
Percurso (Cidade/UF) Distância: _______km 
Origem: __________________________/ ___ 

Destino: __________________________/ ___ 

Tempo de descanso: ______h /  noite _____h 

Horas totais da viagem: ________ h 

Horas viajadas (até agora): _____ h 
Dirige direto quantas horas _____ h 
Nº de ocupantes no veículo: ______ 
Tipo de carga: _________________  

Carga ida e volta (   ) Sim  (   ) Não 

INFORMAÇÕES SOBRE A SAÚDE 

Pressão alta (   )       Diabete (   )        Estresse  (    )       Outro (   )       Nenhum (   ) 
DORES          Lombar (    )    Cervical (    )    Ombro (    )    Joelho (    )    Outro (    ) 

Atividade física  Sim (    )  Não (    ) Freqüência:_____vez/semana Tempo _____h/dia 

Medicamentos: Sim (    )  Não (    ) Qual? ________________ Motivo: ___________ 

Faz uso de bebidas alcoólicas? 

Sim (   )     Não (   ) 
Local de consumo? Casa (   )  Bar (   )  Outro: ________  
 

Freqüência nos últimos 12 meses (vezes por semana):  
(   ) diariamente                        (   ) 1 vez por semana 

(   ) 2-3 vezes por semana        (   )  4-5 vezes por semana   
 
Tipo de bebida: Cerveja (   )     Destilados (   )  
                            Vinho   (   )     Outros:______________ 

Fumante? 

Sim (   )     Ex-fumante (   )      Não (   )      
Tempo de uso: _______________ 

Quantidade de cigarros por dia:_________ 

Usa rebite? 
 

Sim (   )      Já usei (   )     Não (   )      
Qual? _________________________________________                             

Freqüência (vezes por semana):  
(   ) diariamente                       (   ) 1 vez por semana 
(   ) 2-3 vezes por semana        (   ) 4-5 vezes por semana 
Quando foi a última vez? _____________________ 

Onde adquiriu? 
(   ) Posto de gasolina   (   ) Amigos   (   ) Outros ________ 

Motivo para uso? 
(   ) Manter acordado   (   ) Outro motivo _____________ 

Usa outro tipo de droga? 

Maconha (   )   Crack   (   ) 
Cocaína   (   )   Outras (   ) 
 

Uso (   )    Nunca (  )    Já usei  (  ) 

Freqüência (vezes por semana):  
(   ) diariamente                       (   ) 1 vez por semana 
(   ) 2-3 vezes por semana       (   ) 4-5 vezes por semana 
Quando foi a última vez? ______________________ 

Outras informações relevantes:___________________________________________ 
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