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RESUMO 
 

ALVES, M. N. R. Análise de canabinóides e cocaínicos em amostras de cabelo e sua 
correlação com sintomas psiquiátricos. 2015. 149 f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2015. 

O consumo dos diferentes tipos de drogas está associado a problemas 
sociais, econômicos e de saúde pública, em todas as regiões no mundo. Dentre os 
problemas de saúde pública, podemos destacar a alta prevalência de comorbidade 
entre o uso de drogas e os transtornos mentais. A Cannabis, a cocaína e o crack são 
as drogas ilícitas mais consumidas no Brasil. A utilização do cabelo como matriz 
biológica para determinação destas drogas permite avaliar o uso crônicos pelos 
indivíduos, uma vez que o cabelo é uma matriz estável, de fácil manipulação e a 
janela de detecção depende apenas do comprimento do cabelo. Entretanto, a 
análise em cabelo ainda representa um desafio analítico. Foram desenvolvidos dois 
métodos para a detecção das diferentes drogas no cabelo, com diferentes enfoques 
analíticos. O primeiro método (desenvolvido durante o estágio de doutorado 
sanduíche na Itália) identificou e quantificou cocaína e metabólitos usando a técnica 
de column switching e detecção por LC-MS/MS. O segundo método foi desenvolvido 
para determinação de canabinóides nas amostras de cabelo utilizando GC-MS. O 
diferencial deste método foi a utilização de um novo dispositivo de extração em fase 
sólida (as ponteiras DPX) para concentração e purificação do extrato, utilizando 
menor quantidade de solventes. A determinação dos canabinóides e cocaínicos foi 
realizada nas amostras de cabelo da população atendida no CAPS – AD de Ribeirão 
Preto, São Paulo. Além da coleta da amostra de cabelo, o sujeito foi submetido a 
uma entrevista, onde os seguintes instrumentos de avaliação foram aplicadas: 
Questionário sobre a saúde do Paciente 9, Inventário de fobia social, Self Report 
Questionnaire, Questionário de Ansiedade de Beck, Inventário de Depressão de 
Beck e Questionário sobre o uso da Cannabis, bem como um questionário elaborado 
pelo pesquisador para coleta de dados sociodemográficos, consumo de substâncias 
e dados sobre a amostra de cabelo, como comprimento, cor, tintura ou coloração. As 
amostras de cabelo foram analisadas e a média das concentrações de cada droga 
encontrada no cabelo foi correlacionada com os indicadores clínicos de transtorno 
mentais, obtidos através dos instrumentos de avaliação psiquiátrica. A maior 
prevalência de indicadores clínicos positivos para transtornos psiquiátricos entre a 
população estudada foi de transtornos mentais comuns, entre eles a ansiedade e 
depressão. A comparação da média de concentração de Cannabis, cocaína e crack 
no cabelo com os indicadores clínicos positivos para os transtornos não apresentou 
resultados estatisticamente significantes. Entretanto, podemos inferir que os sujeitos 
que apresentaram maior concentração média de Cannabis e cocaína no cabelo 
possuíam mais indicadores clínicos positivos para sintomas mentais comuns e 
depressão maior enquanto que os sujeitos usuários de crack possuíam mais 
indicadores clínicos positivos para sintomas ansiedade. Apesar de algumas 
limitações, podemos concluir que o estudo possibilitou estimar a prevalência da 
morbidade entre abuso de drogas ilícitas e transtornos psiquiátricos na população 
atendida no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e drogas de Ribeirão Preto.  

Palavras-chave: Canabinóides, cocaínicos, análise de cabelo, column switching, 
ponteiras DPX, LC-MS/MS, GC-MS, sintomas psiquiátricos. 



 
 

ABSTRACT 

 

ALVES, M. N. R. Analysis of cannabinoids and cocainics in hair samples and correlation with 
psychiatric symptoms. 2015. 149 f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

Different kinds of drug use have been associated to social, economic and 
health public problems worldwide. Among the high prevalent public health problems 
is the comorbidity between drug abuse and psychiatric disorders. Cannabis, cocaine 
and crack are the most consumed illicit drugs in Brazil. Hair use as the biological 
matrix for the determination of these drugs allows to evaluate chronic use, once hair 
is a stable matrix, easy to manipulate and the window detection only depends on the 
size of the hair. However, hair analysis still represents an analytical challenge. It was 
developed two methods for the detection of the drugs in hair, with different analytical 
approach. The first method (developed during doctoral stage in Italy) had identified 
and quantified cocaine and metabolites using column switching technique and LC-
MS/MS detection. The second method was developed for determination of 
cannabinoids in hair samples using GC-MS. Decontamination procedure was the 
same cited above. The differential of this method was the use of a new device in 
solid phase extraction (DPX tips) for the extracts concentration and purification, using 
less solvents volumes. Cannabinoids and cocaine analysis were performed in hair 
samples from people who were enrolled in the CAPS – AD of Ribeirão Preto, São 
Paulo. Besides hair collection, the individual was submitted to an interview, where it 
was applied the following evaluation scales: Patient health questionnaire - 9, Social 
phobia inventory, Self report questionnaire, Beck anxiety inventory, Beck depression 
inventory and Cannabis research questionnaire as well as a questionnaire made by 
the author to collect sociodemographic data, substance consume and hair data. Hair 
samples were analyzed and the concentrations were correlated with positive clinical 
factors of mental disorders obtained through evaluation scales. The highest 
prevalence of positive clinical indicators for psychiatric disorders among the 
population studied was of common mental disorders, including anxiety and 
depression. The comparison of the average concentration of Cannabis, cocaine and 
crack in the hair with the positive clinical indicators for the disorders did not show 
statistically significant results. However, we can infer that the subjects who had 
higher average concentration of Cannabis and cocaine in hair had showed positive 
indicators for common mental symptoms and major depression as well as the 
subjects who had higher average concentration of crack in hair  had showed positive 
indicators for anxiety. Despite of some limitations, we can conclude that the study 
had allowed estimating the prevalence of morbidity among illicit drugs abuse and 
psychiatric disorders in the population enrolled in the psychosocial care center in 
Ribeirão Preto. 

 

Keywords: Cannabinoids, cocainics, hair analysis, column switching, DPX tips, LC-
MS/MS, GC-MS, psychiatric symptoms. 
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INTRODUÇÃO 
O Relatório Mundial sobre Drogas 2013, divulgado pelas Nações Unidas 

(UNODC) estima que entre 167 e 315 milhões de pessoas usaram drogas ilícitas em 

2011. Esse número corresponde a 3,6-6,9 % da população adulta. Já o número de 

usuários dependentes de drogas, estimado em 2007 entre 18 e 38 milhões, com 

idade de 15-64 anos, permaneceu estável (UNODC, 2013). 

  O consumo dos diferentes tipos de drogas está associado a problemas 

sociais, econômicos e de saúde pública, em todas as regiões no mundo. A Cannabis 

continua a droga mais consumida no mundo, com 180,6 milhões de pessoas ou 

3,9% da população com idade entre 15-64 anos. O uso da Cannabis na América do 

Sul é maior que a média mundial (5,7 %). O consumo de cocaína diminuiu nos 

países da América do Norte, Europa Ocidental e Central e em alguns países da 

América do Sul, enquanto que no Brasil e na Costa Rica, aumentou 

significativamente (UNODC, 2013).  

 Segundo dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD) 

obtidos em 2012, a proporção de indivíduos adultos que usaram, alguma vez na 

vida, Cannabis, cocaína e crack foi de 6,8%; 3,8% e 1,3%, respectivamente, 

representando 8 milhões; 5,1 milhões e 1,8 milhões de brasileiros adultos (LENAD, 

2014). 

 

1. Aspectos toxicológicos das drogas analisadas 

1.1. Cannabis sativa 

A Cannabis sativa tem sido utilizada há mais de 4000 anos, em razão dos 

efeitos eufóricos que ela provoca. Há 2700 anos, suas propriedades terapêuticas já 

eram reconhecidas na China, onde era utilizada no tratamento de dores, espasmos 

musculares, convulsões, epilepsia, asma e reumatismo. Origina vários produtos 

psicoativos como a maconha, haxixe, sinsemila entre outros (HUESTIS, 1999). A 

maconha é proveniente das folhas, caules e dos botões secos das flores da planta 

de Cannabis sativa. Já o haxixe é uma resina obtida dos botões das flores, enquanto 

que a sinsemila é obtida dos botões das flores femininas que não foram fertilizadas e 

que, por isso, não contém sementes (UNDOC, 2009). 
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O Δ9 – Tetrahidrocanabinol (THC) é o principal composto psicoativo 

encontrado nas flores, folhas e resina da planta. O conteúdo de THC nos diversos 

produtos da Cannabis é resultado da utilização de diferentes partes da planta em 

sua produção. A potência do produto é medida pela concentração de THC (% 

THC/peso seco do produto). No início dos anos 90 nos Estados Unidos, a 

porcentagem média de THC na maconha, haxixe e no óleo de haxixe apreendidos 

era de 2,9%; 3,4% e 16,5%, respectivamente (HUESTIS, 1999).  

A Cannabis contém mais de 421 componentes químicos, incluindo 70 

compostos denominados canabinóides (ELSOHLY; SLADE, 2005). Durante a 

pirólise, mais de 2000 compostos são produzidos, representados por diferentes 

classes de compostos químicos, entre eles os compostos nitrogenados, 

hidrocarbonetos, terpenos e ácidos graxos simples (SHARMA et al., 2012).  

Além do THC, os canabinóides mais encontrados na Cannabis são o Δ8 – 

tetrahidrocanabinol (Δ8 – THC), o canabinol (CBN), que apresentam menos efeitos 

psicoativos que o THC e o canabidiol (CBD), um importante canabinóide não-

psicoativo, mas que apresenta inúmeras propriedades terapêuticas. O THC 

decompõe quando exposto ao ar, calor ou luz, e quando exposto à soluções ácidas, 

pode oxidar a CBN (HUESTIS, 2007). 

A estrutura do THC foi elucidada em 1964 por Gaoni e Mechoulam, o que 

possibilitou avanços no estudo da farmacocinética. Contém uma estrutura tricíclica 

com 21 carbonos e é um óleo viscoso, volátil, insolúvel em água e de alta 

lipofilicidade (pka = 10,6).  

O mecanismo de ação do THC pode ser explicado por duas hipóteses: a 

primeira sugere que o THC exerça seus efeitos através de interações não 

específicas com organelas e membranas celulares no cérebro (mecanismo de 

perturbação de membranas); a segunda sugere que o THC interage com receptores 

canabinóides específicos. É difícil estabelecer um mecanismo de ação único para o 

THC, uma vez que a análise molecular demonstrou que ele age em diferentes alvos 

intracelulares, incluindo os receptores de opióides e benzodiazepínicos, a via 

sintética das prostaglandinas e o metabolismo de proteínas e de ácidos nucléicos. 

As evidências dos diferentes e numerosos efeitos in vivo do THC contribuem para o 

embasamento da primeira hipótese do mecanismo de ação (SHARMA et al., 2012). 
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Os canabinóides exercem vários efeitos fisiológicos devido à interação 

específica com os receptores canabinóides (receptores CB) presentes no cérebro e 

na periferia. Os receptores CB1 foram descobertos em 1988 por Devane et al., e 

estão presentes no cérebro, predominantemente em regiões anatômicas associadas 

à cognição, memória, sistema de recompensa, percepção sensorial a dor, 

coordenação motora e função endócrina (SHARMA et al., 2012). Já os receptores 

CB2 foram descobertos em 1993 por Munro et al. e estão localizados nos tecidos 

periféricos, em locais como o baço, amígdalas, timo, mastócitos, células sanguíneas 

entre outros (SVIZENSKA et al., 2008). 

O sistema endocanabinóide, além de ser composto pelos receptores 

canabinóides (CB1 e CB2), é composto pelos ligantes endógenos ou 

endocanabinóides e as enzimas responsáveis pela sua síntese e degradação. O 

primeiro endocanabinóide a ser identificado e o mais estudado é a anandamida (N – 

aracdonoiletanolamida), que se liga a ambos receptores, mas apresenta maior 

afinidade ao receptor CB1. A liberação dos endocanabinóides está relacionada à 

manutenção da homeostase no organismo humano. Todas essas descobertas 

contribuem para o desenvolvimento de pesquisas com objetivo de identificar o papel 

fisiológico e patofisiológico do sistema endocanabinóide, bem como desenvolver 

compostos que possam modular suas habilidades regulatórias, quando administrado 

exogenamente, e consequentemente atuar como agentes farmacoterapêuticos 

(SVIZENSKA et al., 2008).  

A Cannabis apresenta efeitos comportamentais e fisiológicos. Os efeitos 

comportamentais incluem sentimentos de euforia e relaxamento, percepção do 

tempo alterada, falta de concentração, prejuízos de aprendizado e memória e 

alteração do humor como as reações de pânico e paranoia (HUESTIS, 1999). Os 

efeitos fisiológicos podem ser alterações na frequência cardíaca e na pressão 

sanguínea diastólica, boca e garganta seca, aumento do apetite, vasodilatação e 

diminuição da frequência respiratória e alterações no sistema imune e endócrino 

(SHARMA et al., 2012). 

 A via de administração e a formulação da droga determinam sua taxa de 

absorção. A principal via de administração da Cannabis é a pulmonar (fumada), que 

possibilita uma rápida absorção após inalação e rápida distribuição da droga dos 
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pulmões para o cérebro. O THC atinge rapidamente a corrente sanguínea, sendo 

que aproximadamente 90% do THC circulam no plasma (97 – 99% ligado às 

proteínas plasmáticas) e os 10% restantes ligados às hemácias. Após a inalação, o 

THC é detectado no plasma segundos depois da primeira tragada, e o pico de 

concentração é atingido após 3 – 10 minutos. Entretanto, a biodisponibilidade do 

THC varia de acordo com a profundidade da inalação, duração da tragada, entre 

outros fatores (SHARMA et al., 2012).  

Estima-se que aproximadamente 30% do THC sejam destruídos durante a 

pirólise. A biodisponibilidade da via pulmonar é de 2 a 56%, em razão da intra e 

intervariabilidade individual na prática de fumar a droga, que expõe o indivíduo a 

diferentes quantidades de droga. A absorção é mais lenta pela via oral e a 

biodisponibilidade é reduzida para 6 – 18%, devido à degradação da droga no 

estômago e ao metabolismo de primeira passagem. A absorção sistêmica do THC é 

relativamente mais lenta após ingestão oral, comparando-se com as vias de 

administração pulmonar e intranasal, resultando em uma concentração plasmática 

máxima após 1 – 2 horas. O THC penetra rapidamente nos tecidos adiposos e 

altamente vascularizados, incluindo o cérebro e os músculos, reduzindo assim a sua 

concentração no plasma. A meia-vida plasmática do THC para usuários esporádicos 

é de 1 – 3 dias e para usuários frequentes é de 5 – 13 dias (HUESTIS, 2007; 

SHARMA et al., 2012). 

A hidroxilação do THC por enzimas hepáticas do citocromo P450 dá origem 

ao metabólito ativo 11-hidroxi-Δ9– tetrahidrocanabinol (11-OH-THC). A concentração 

desse metabólito é menor que 10% comparada à do THC, quando a droga é 

fumada, e pode ser maior que 50% em relação ao THC quando a Cannabis é 

administrada oralmente. A oxidação do 11-OH-THC origina o metabólito inativo 11-

nor-9-carboxi- Δ9 – tetrahidrocanabinol (COOH-THC), que é excretado na urina 

principalmente conjugado ao ácido glicurônico (Figura 1). Farmacologicamente, o 

11-OH-THC apresenta perfil similar ao THC, enquanto que o COOH-THC não 

apresenta efeitos psicoativos. Uma grande quantidade de 11-OH-THC é formada 

após administração oral comparada à inalada, o que contribui para os efeitos gerais 

do THC no organismo (GROTENHERMEN, 2003).  
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Figura 1 - Metabolismo do THC (Traduzido de Jenkins, 2007) 

 

A excreção do THC ocorre nas fezes (65%) e na urina (20%), num período de 

5 dias (80 – 90%), como metabólitos hidroxilados e carboxilados. O principal 

metabólito conjugado ao ácido glicurônico encontrado na urina é o COOH-THC 

enquanto o 11-OH-THC é encontrado predominantemente nas fezes. Em razão da 

alta lipofilicidade do THC, ele é reabsorvido nos túbulos renais, diminuindo assim a 

excreção da droga na sua forma inalterada. A lenta liberação do THC dos 

compartimentos que armazenam gordura e a significativa circulação enterohepática 

contribuem para a longa meia-vida de excreção plasmática do THC, que é estimada 

entre 3 – 4 dias (HUESTIS, 1999, 2007). 

 

1.2. Cocaína 

A cocaína (COC) é um dos alcalóides presentes nas folhas de duas espécies 

do gênero Erytroxylum, vulgarmente denominado Coca: 1) a E. novogranatense, 

variedade trujjilo, cultivada legalmente e cuja produção destina-se à indústria 

farmacêutica, na qual é utilizada como anestésico local, ou à indústria alimentícia, 

como constituinte de chás e 2) a E. coca, que é a principal fonte da produção ilícita. 

As folhas são convertidas em pasta de coca após a maceração, que constitui a 

forma para o tráfico e que é utilizada para produzir o cloridrato de cocaína. O 
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cloridrato de cocaína é obtido através do tratamento da pasta de coca purificada 

com ácido clorídrico, sendo auto-administrada por aspiração nasal, por via oral ou 

intravenosamente (CHASIN; SILVA, 2003). 

A cocaína bloqueia os transportadores de dopamina, noradrenalina e 

serotonina presentes na membrana plasmática dos neurônios pré-sinápticos. Esses 

3 neurotransmissores estão envolvidos em diferentes processos fisiológicos e, 

portanto, o bloqueio da função de um desses transportadores pela cocaína pode ser 

responsável pelas ações específicas dessa droga. A noradrenalina é responsável 

pelos efeitos adrenérgicos observados no uso da cocaína, como a midríase, 

vasoconstricção, hipertensão, taquicardia e taquipnéia. As alterações 

comportamentais parecem ser mediadas pela dopamina, além de efeitos como 

intensa euforia, aumento da excitação sexual e da autoconfiança. Os potencias 

efeitos indesejáveis incluem paranoia, alucinações e disforia (ISENCHMID, 1999). 

 Após uma dose aguda de cocaína, as concentrações cerebrais de dopamina 

são elevadas rapidamente e, em seguida, reduzem a valores abaixo do normal. Em 

razão da inibição dos transportadores de dopamina na membrana dos neurônios 

pré-sinápticos, as concentrações extracelulares elevadas desse neurotransmissor 

resultam em estimulação crônica de seus receptores nos neurônios pós-sinápticos. 

A administração crônica da cocaína altera a concentração de transportadores de 

dopamina na região mesolímbica cerebral. Densidades elevadas postmortem desses 

transportadores foram observadas no cérebro de usuários de cocaína. A regulação 

positiva que a cocaína exerce nos sítios de ligação cerebral resulta na necessidade 

de doses adicionais para o usuário continuar experimentando os efeitos 

compensadores da droga (ISENCHMID, 1999). 

A cocaína pode ser administrada intranasalmente (IN), intravenosamente (IV), 

oralmente ou fumada (via pulmonar). Entretanto, não é comum o uso por via oral, 

pois ocorre metabolização de primeira passagem no fígado, reduzindo assim a 

biodisponibilidade da droga e, consequentemente, os efeitos eufóricos da mesma no 

cérebro. A via intravenosa é a única via que disponibiliza 100% da droga. A 

biodisponibilidade das vias intranasal e pulmonar é variável. Porém, a facilidade de 

administração, a velocidade e a intensidade dos efeitos proporcionados, fazem delas 

as vias mais utilizadas. Acredita-se que a biodisponibilidade da via intranasal seja 
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dose dependente e varie de 25 a 94%. A capacidade que a cocaína possui de atingir 

o cérebro pela via intranasal é mais eficiente do que a via oral, porém, sua absorção 

é retardada em razão de sua ação vasoconstritora e da possibilidade de deglutição 

da mesma durante a inalação (ISENCHMID, 1999). 

 A via pulmonar da cocaína produz efeitos rápidos e intensos similares à 

intravenosa, refletindo a eficiência da forma de administração em liberar a droga no 

cérebro. Apesar disso, estudos indicam que a biodisponibilidade média da cocaína 

pela via pulmonar seja de apenas 57 a 70%. Variações interindividuais na técnica de 

fumar a droga, a temperatura e a natureza da cocaína fumada são fatores 

importantes no processo de absorção da mesma (ISENCHMID, 1999). 

 A meia-vida da cocaína varia de 45 a 90 minutos, sendo em média, 60 

minutos. Pode haver um moderado aumento nesse tempo, à medida que a dose 

aumenta. A duração dos efeitos estimulantes da droga está relacionada à via de 

administração: quando o cloridrato de cocaína é administrado intravenosamente, os 

efeitos duram de 30 a 45 minutos; quando por via intranasal, os efeitos duram de 60 

a 90 minutos e, por sua vez, os efeitos do crack (administração por via pulmonar) 

duram de 15 a 20 minutos (WILLS, 2002). 

A cocaína é biotransformada primariamente a benzoilecgonina (BE), ao éster 

metilecgonina (EME) e norcocaína (NCOC) por diferentes mecanismos (Figura 2). 

Quando a cocaína é consumida pela via pulmonar (crack), ocorre formação do 

produto de pirólise denominado éster metilanidroecgonina (EMA). Se a cocaína é 

administrada juntamente com etanol, ocorre a transesterificação da cocaína 

formando o cocaetileno (CE). Estudos apontam que a COC é metabolizada a EME, 

via hidrólise enzimática, por pseudocolinesterases e esterases hepáticas e em BE 

por hidrólise espontânea em pH fisiológico e alcalino e por carboxilesterases 

hepáticas. Já a NCOC é originada pela metabolização hepática no CYP 450. Está 

presente em maior concentração em indivíduos que fazem uso concomitante de 

cocaína e álcool. Após isolamento e purificação de 2 tipos de esterases hepática 

humana, a partir de carboxilesterases não específicas, observou-se que uma delas, 

a metilesterase, catalisa a conversão de cocaína a benzoilecgonina e a 

transesterificação da cocaína em cocaetileno. Na ausência de etanol, esta enzima 

metaboliza exclusivamente a benzoilecgonina. Por outro lado, a transesterificação 
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da cocaína em cocaetileno, na presença do etanol, é até 3,5 vezes mais rápida do 

que a hidrólise em benzoilecgonina (ISENCHMID, 1999). 

 

 

Figura 2 - Produtos de biotransformação da cocaína  
(Traduzido de Jenkins, 2007) 

 

Crack é o nome popular dado à forma de base livre da cocaína, que é processada a 

partir do cloridrato de cocaína, adicionando-se amônia ou bicarbonato de sódio e 

água, mistura submetida a aquecimento para remoção do ácido clorídrico. Em razão 

da via de administração do crack (pulmonar), os usuários são expostos aos seus 

efeitos em menos de 10 segundos, motivo que leva ao abuso dessa droga 

(ISENCHMID, 1999). 

 O éster metilanidroecgonina (EMA) é produzido somente no processo de 

pirólise da cocaína, não é formado metabolicamente e vem sendo utilizado como um 

marcador analítico para o uso do crack. A quantidade de éster formada é 

dependente da temperatura aplicada durante a queima do crack, sendo que 2 a 89% 

dessa quantidade podem alcançar os alvéolos pulmonares. Este produto de pirólise 
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é excretado pela urina, saliva e suor, indicando que quantidades significativas são 

absorvidas pela corrente sanguínea (TOENNES et al., 1999). 

Para detectar e identificar a presença dessas drogas de abuso é necessário a 

escolha de uma matriz biológica ideal para esse propósito. Uma vez que o objetivo é 

avaliar a incidência de sintomas psiquiátricos numa população de usuários, optamos 

por utilizar uma matriz que possibilite determinar o consumo em um período de 

tempo maior. Considerando que o sangue e a urina (matrizes biológicas tradicionais) 

possibilitam a detecção de drogas em um intervalo de poucos dias (dependendo da 

frequência de uso), o cabelo mostra-se uma matriz ideal para avaliação do uso 

crônico, pois é possível identificar a presença da substância meses e até mesmo 

anos após seu consumo, dependendo do comprimento do cabelo. 

  

2. Cabelo: uma matriz alternativa/complementar para análise de drogas de abuso 

O cabelo é utilizado como matriz biológica para avaliar a exposição a 

substâncias tóxicas e/ou nocivas desde as décadas de 60 e 70. Análises de metais 

como arsênio, chumbo ou mercúrio eram realizadas utilizando a espectroscopia de 

absorção atômica. Entretanto, naquela época, os métodos analíticos não 

apresentavam sensibilidade suficiente para detecção de substâncias orgânicas 

como as drogas de abuso (KINTZ et al., 2013). Em 1979, Baumgartner et al. 

publicaram o primeiro trabalho sobre detecção de opióides em amostras de cabelo 

de usuários de heroína, utilizando radioimunoensaio.  

Nos últimos anos, a utilização do cabelo como matriz biológica para análise 

de drogas de abuso tornou-se bastante popular, com potencial aplicação na 

Toxicologia Clínica, Ocupacional e, principalmente, na Toxicologia Forense.  

O resultado da análise em cabelo pode mostrar um retrato cumulativo e 

retrospectivo de exposição prolongada a drogas (MUSSHOFF; MADEA, 2007; 

JOSEPH JR. et al., 1999), uma vez que esses testes podem ser realizados até 

mesmo séculos após o crescimento do cabelo, em razão de sua natureza sólida e 

de grande durabilidade (PRAGST; BALIKOVA, 2006). A cocaína e um de seus 

metabólitos (benzoilecgonina), por exemplo, foram encontrados em cabelo de 

múmias chilenas, datadas de 2000 a.C. a 1500 a.C. (MUSSHOFF et al., 2009).  
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O cabelo é uma matriz biológica complexa, constituído basicamente de 

proteínas (65 – 95% de queratina, essencialmente), água (15 – 35%), lipídeos (1 – 

9%) e alguns minerais (0,25 – 0,95%). O fio de cabelo ou fibra capilar origina-se a 

partir de células hermeticamente ligadas inseridas num centro germinativo 

denominado matriz, que está localizada na base do folículo capilar 

(aproximadamente 3 a 5 mm abaixo da superfície da epiderme na pele). O número 

estimado de folículos capilares presentes em indivíduos adultos é de 5 milhões, 

sendo 1 milhão encontrado na cabeça (KINTZ et al., 2013).  

O folículo capilar pode ser considerado um “órgão” miniaturizado. Isso porque 

as membranas das células da matriz e as membranas dos melanócitos estão 

expostas a circulação sanguínea, linfática e de fluidos extracelulares. À medida que 

essas células se movem em direção à superfície da pele, elas amadurecem, devido 

ao processo de queratinização (Figura 3 A). Nesse processo, que ocorre na zona de 

endurecimento, ocorre o preenchimento das células com proteínas fibrosas e perda 

do núcleo, tornando-se células mortas. Quando elas emergem na superfície da pele, 

são basicamente fibras constituídas de proteínas queratinizadas (POTSCH et al., 

1997). 

 

Figura 3 - (A) Desenho esquemático da parte interna da fibra capilar, 
mostrando as diferentes estruturas e constituintes (B) Mecanismos de incorporação 

de substâncias no cabelo. Modificado de Pragst e Balikova (2006). Ilustração 
produzida e gentilmente cedida por Juliana Ramos Martins. 
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A fibra capilar é constituída por três camadas: medula, córtex e cutícula 

(Figura 3 A). A medula é a camada mais interna da fibra, seguida do córtex, que 

representa a maior parte da fibra. Tanto na medula como no córtex podem ser 

encontrados pigmentos como a melanina. Por fim, a cutícula é a parte mais externa, 

que protege a fibra, formada por camadas sobrepostas de queratina (COOPER, 

2012). 

Os mecanismos precisos envolvidos na incorporação de drogas no cabelo 

ainda não estão esclarecidos. O modelo mais aceito assume que as drogas e seus 

metabólitos penetram no cabelo por difusão passiva, através dos capilares 

sanguíneos, para as células da matriz em crescimento na base do folículo capilar 

(Figura 3 A) (BALIKOVÀ, 2005). À medida que as células se alongam e envelhecem, 

elas morrem e coalescem, formando a fibra capilar com a droga incorporada na 

matriz (CONE, 1996). Se apenas o mecanismo de difusão passiva das drogas 

diretamente para a corrente sanguínea na base do folículo capilar fosse responsável 

pela incorporação no cabelo, a concentração dessas substâncias no cabelo seria 

proporcional à encontrada no sangue, no momento da síntese capilar. Entretanto, 

quando são analisados os diferentes perfis metabólicos no sangue e no cabelo, esse 

mecanismo sozinho falha em explicar esses perfis.  

Portanto, outros possíveis mecanismos são propostos: difusão do suor 

(glândulas sudoríparas) ou da secreção sebácea para o cabelo e contaminação 

ambiental externa (figura 3B) (BALIKOVÀ, 2005). Admite-se que cada uma dessas 

vias contribua para incorporação de drogas no cabelo, mas não está claro ainda o 

quanto cada uma contribui para esse processo (COOPER, 2012). 

A transferência de substâncias do suor ou sebo para o cabelo geralmente 

ocorre após a fibra emergir da superfície da pele. Ela pode ser explicada em razão 

das drogas e seus metabólitos estarem presentes em maior concentração e por mais 

tempo nessas secreções do que na corrente sanguínea (KINTZ et al., 2013). 

A contaminação ambiental externa pode ocorrer quando o cabelo entra em 

contato com fumaça ou vapores provenientes de drogas que estão sendo fumadas 

(heroína, crack ou Cannabis) e manuseio direto ou contato com superfícies 

contaminadas com drogas e, em seguida, o contato das mãos com o cabelo (“mãos 

sujas”). Após esse contato, a substância se dissolve no suor, tornando 
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extremamente difícil a diferenciação entre a contaminação passiva e o consumo 

ativo da droga (BARROSO et al., 2011). 

A incorporação de drogas no cabelo pode ser influenciada por diversos 

fatores, entre eles: a quantidade de melanina presente no cabelo (cor do cabelo), a 

lipofilicidade e a basicidade das substâncias analisadas. O pH dos melanócitos está 

entre 3 e 5 e a significativa afinidade da melanina pelas drogas básicas já foi 

demonstrada em vários experimentos (HENDERSON et al., 1998; KRONSTRAND et 

al., 1999; POTSCH et al., 1997). O segundo fator é a polaridade da substância mãe 

ou metabólito. Analitos mais polares entram no cabelo em menor quantidade do que 

os precursores lipofílicos. A basicidade da substância analisada é o terceiro fator 

importante. A matriz do cabelo (pH ˂ 5) é mais ácida do que o sangue (pH 7,4), o 

que facilita a transferência de moléculas de caráter básico (BALIKOVÀ, 2005).  

Vários pesquisadores já demonstraram que drogas de caráter básico, como a 

cocaína e as anfetaminas, se incorporam no cabelo em maior quantidade quando 

comparadas às drogas de caráter ácido ou neutro, como os canabinóides e 

benzodiazepínicos (BORGES et al., 2001; COOPER, 2012; JOSEPH et al., 1996; 

SCOTT; NAKAHARA, 2003).  

A retenção e a estabilidade das drogas no cabelo podem ser afetadas por 

tratamentos cosméticos como descoloração, tinturas e permanentes (BALIKOVÀ, 

2005). Os produtos usados para descoloração, clareamento, permanente, tintura ou 

relaxamento contém em sua formulação bases fortes, que podem causar danos, 

afetar a estabilidade ou a quantidade de droga presente na matriz capilar. Esses 

tratamentos, associados à contínua exposição aos fatores naturais, tais como luz 

solar, clima, poluição, entre outros, podem contribuir para um aumento no dano da 

cutícula capilar, o que pode reduzir de 50 a 80% da concentração inicial das drogas. 

(KINTZ et al., 2013).  

O cabelo cresce numa taxa média de 0,35 mm/dia ou entre 1 e 1,5 cm/mês, 

dependendo da região anatômica, raça, sexo e idade da pessoa. Na população em 

geral, o cabelo cresce 1 cm/mês, o que significa que se o cabelo está a 3 cm do 

couro cabeludo, ele teria se formado aproximadamente 3 meses antes (MUSSHOFF; 

MADEA, 2007). Isso indica que a janela de detecção dos analitos é limitada pelo 

comprimento do cabelo. 
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Quando o folículo está produzindo cabelo, ele está na fase anágena. Nesta 

fase, ocorre um aumento da atividade metabólica e da divisão e crescimento celular. 

Após essa fase de ativo crescimento, o folículo passa por um período de transição 

de aproximadamente duas semanas, conhecido como fase catágena, durante a qual 

a divisão celular é interrompida, o fio capilar se torna queratinizado e o folículo 

começa a degenerar. Após essa fase, inicia-se a fase telógena, em que o folículo 

entra num período de repouso, por 10 semanas, durante o qual o crescimento do 

cabelo é interrompido. Fatores como raça, sexo, idade, estado de saúde, 

deficiências nutricionais e desordens genéticas podem influenciar a taxa de 

crescimento e a extensão do período de repouso da fibra capilar. No couro cabeludo 

de um adulto, aproximadamente 85% do cabelo está na fase de crescimento 

(anágena) enquanto que os outros 15% estão no período de repouso (telógena) 

(BALIKOVÁ, 2005; COOPER et al., 2012; KINTZ et al., 2013). 

Quando o cabelo do couro cabeludo não for suficiente ou ausente para a 

realização de uma análise, o cabelo pode ser coletado de outras regiões 

anatômicas, como a região pubiana, braços, axilas ou face (barba). A taxa média de 

crescimento dos pelos das axilas, pubianos e da barba é, respectivamente: 0,40 

mm/dia; 0,30 mm/dia e 0,27 mm/dia (KINTZ et al., 2013). Estudos relatam diferenças 

entre as concentrações das substâncias encontradas no cabelo da região pubiana 

ou das axilas com a do cabelo do couro cabeludo (HAN et al., 2005, 2011; LEE et 

al., 2011; MANGIN; KINTZ, 1993; OFFIDANI et al., 1993). Isso pode ser explicado 

em razão da maior secreção das glândulas sudoríparas e/ou sebáceas em algumas 

dessas regiões, assim como pela diferença de comprimento do cabelo e dos seus 

estágios de crescimento. Os pelos pubianos, por exemplo, podem sofrer 

contaminação pela urina, dependendo dos hábitos de higiene do indivíduo. 

Entretanto, estão menos expostos aos fatores naturais como a luz e o clima ou aos 

tratamentos cosméticos (LEE et al., 2011).  

As vantagens práticas que levam a escolha do cabelo como matriz biológica, 

comparada às matrizes convencionais como sangue e urina são: facilidade na 

coleta, no transporte e no armazenamento, estabilidade da matriz, ampla janela de 

detecção (semanas, meses, anos), a não violação da privacidade do indivíduo e a 

dificuldade em adulterar a amostra (TOLEDO et al., 2003; WADA et al., 2010). 
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A Sociedade de Testes em Cabelo (Society of Hair Testing – SOHT) publica 

vários guias que tratam da análise de drogas de abuso e de doping em amostras de 

cabelo. Esses guias oferecem recomendações que variam desde a coleta, o preparo 

e o armazenamento da amostra até os procedimentos de análise. Além dessas 

informações, a SOHT recomenda a utilização de valores cut off (valor de corte) para 

classificar uma amostra de cabelo como positiva ou negativa para determinada 

substância, baseado em dados disponíveis na literatura sobre a concentração de 

drogas no cabelo de usuários ou pacientes. Os valores de cut off são divididos em 

valores de screening, que devem ser considerados na triagem das substâncias, e de 

confirmação, que deve ser considerado pelos métodos cromatográficos de 

confirmação. Os valores de cut off recomendados pela SOHT, para as principais 

drogas de abuso, estão descritos na tabela 1 (COOPER et al., 2012): 

 

Tabela 1 - Valores de cut off para as principais drogas no cabelo  

Screening Confirmação 
Grupo de analitos Cut off (ng/mg) Analitos e metabólitos Cut off (ng/mg) 

Anfetaminas 0,2 
Anfetamina, 

metanfetamina, MDA, 
MDMA 

0,2 

Canabinóides 0,1 
THC 

COOH-THC 
0,05 

0,0002 

Cocaína 0,5 
Cocaína 

BE, EME, CE 
0,5 
0,05 

Metadona 0,2 
Metadona 

EDDP 
0,2 
0,05 

Opiáceos 0,2 
Morfina, codeína, 6-

acetilmorfina 
0,2 

   MDA = metilenodioxianfetamina; MDMA= metilenodioximetanfetamina; THC=Δ9-tetrahidrocanabinol; 
COOH-THC = carboxi-Δ9 -tetrahidrocanabinol; BE = benzoilecgonina; EME = éster metilecgonina; CE 
= cocaetileno; EDDP = 2-etilideno-1,5-dimetil-3,3-difenilpirrolideno. 

 

Como o ambiente é uma via de incorporação de drogas no cabelo, é 

importante diferenciar a exposição sistêmica, em que o indivíduo usa a droga, da 

exposição ambiental (exposição passiva), em que a superfície do cabelo está 

exposta a pó, poeira e fumaça, principalmente para drogas como a Cannabis e o 

Crack, com intuito de minimizar interpretações errôneas dos resultados. Portanto, é 
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fundamental a detecção de metabólitos relevantes e a utilização dos valores de cut-

off, recomendados pela SOHT, para a apresentação/liberação dos resultados 

(TSANACLIS; WICKS, 2008). 

Em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, os testes em cabelo são 

usados para fornecer dados com valor médico-legal, em casos onde é necessário 

provar ou excluir a adicção do indivíduo, como nos programas de reabilitação, 

ambiente de trabalho, avaliação da abstinência a substâncias ilícitas e liberação da 

habilitação de motorista a dependentes de drogas, assim como em investigações 

criminais (mortes relacionadas ao uso de drogas, crimes de estupro e custódia de 

crianças) (BALIKOVÀ, 2005; COOPER et al., 2011; MONTAGNA et al., 2000; 

PICHINI et al., 2004; PATERSON et al., 2010; VOGLIARDI et al., 2015). Esses 

testes também são utilizados para verificar o histórico de uso/abuso de drogas de 

indivíduos (corroborar com os relatos dos usuários), para avaliar a exposição In 

Utero e para comparar com testes em urina (KINTZ et al., 2013).! 

Considerando a importância da utilização do cabelo como matriz biológica 

para detecção de longa exposição às drogas de abuso, foram desenvolvidos dois 

métodos de extração e detecção de drogas e seus principais metabólitos, utilizando 

técnicas analíticas diferentes e inovadoras: o primeiro, realizado durante o estágio 

de Doutorado Sanduíche na Universidade de Verona, na Itália, teve como objetivo 

analisar a presença de cocaínicos nas amostras de cabelo utilizando um preparo de 

amostra simples e a técnica de Column Switching aliada à detecção por 

Cromatografia em fase líquida acoplada em tandem espectrometria de massas (LC-

MS/MS); o segundo, desenvolvido no Brasil, utilizou as inovadoras ponteiras de 

extração descartáveis (DPX), que são ponteiras com quantidade reduzida de fase 

extratora, para análise de canabinóides e detecção por Cromatografia em fase 

gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS). 

Esses estudos foram divididos em capítulos, com intuito de possibilitar uma 

melhor compreensão dos assuntos abordados. O capítulo 1 descreve o método 

desenvolvido para análise de cocaínicos durante o estágio de Doutorado Sanduíche 

na Itália. O capítulo 2 aborda o método desenvolvido para análise de canabinóides 

utilizando as ponteiras DPX. E por fim, o capítulo 3 aborda a correlação das 
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concentrações de Cannabis, cocaína e crack encontradas nas amostras de cabelo 

com os indicadores clínicos obtidos nos instrumentos de avaliação psiquiátrica. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1  
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE 

MÉTODO PARA IDENTIFICAÇÃO E 
QUANTIFICAÇÃO DE COCAÍNA E 

METABÓLITOS EM CABELO USANDO A 
TÉCNICA DE COLUMN SWITCHING E LC-

MS/MS 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Técnica de Column Switching 

Considerando-se a complexidade da matriz capilar, em que as substâncias 

pesquisadas encontram-se geralmente em pequenas concentrações enquanto os 

componentes da matriz e as proteínas se encontram em maior quantidade, a injeção 

direta ou a injeção de grandes volumes de amostra deterioram o sistema 

cromatográfico, aumentam a pressão do sistema (back pressure) e contribuem para 

o surgimento do efeito matriz (SUENAMI et al., 2006). Além da redução da 

quantidade de amostra e do volume de injeção, outra forma de diminuir ou evitar os 

problemas acima é a utilização da técnica de column switching, em que uma pré-

coluna de extração é acoplada a coluna analítica através de uma válvula de 6 ou de 

10-portas. A amostra é injetada e passa primeiramente pela pré-coluna, que retém 

os analitos de interesse e permite a eluição dos demais componentes da amostra 

para a lixeira. Em seguida, a válvula de switching é acionada para conectar a pré-

coluna à coluna analítica, onde ocorrerá a separação cromatográfica, e ao 

espectrômetro de massas, local em que se dá a detecção dos analitos (VEUTHEY et 

al., 2004). 

 A técnica de column switching aumenta a sensibilidade do método, pois evita 

a introdução de elevada quantidade de íons interferentes no MS, aumenta a 

seletividade, uma vez que é possível escolher uma pré-coluna e uma coluna 

analítica de tipos/fases diferentes e, por fim, reduz o tempo total de análise. Miki et 

al. (2003) utilizaram a técnica de column switching e LC-MS para determinação de 

metanfetamina e seus metabólitos em cabelo. As amostras de cabelo (10 mg) foram 

incubadas em banho aquoso a 50ºC overnight, filtradas e um volume de 100 µl foi 

injetado no LC-MS. O método possibilitou a detecção sensível e precisa dos analitos 

aliado a um preparo de amostra simples. 

 Em 2007, Borrey et al. desenvolveram um método para determinação de 

testosterona em soro humano utilizando a técnica de column switching LC-MS/MS. 

Wagner et al. (2010) determinaram a presença de oxicodona e seus principais 

metabólitos em plasma humano utilizando column switching LC-MS/MS. 

Recentemente, o grupo de pesquisa do prof. Polettini aplicou a técnica de column 
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switching LC-MS/MS para determinação do 11-nor- Δ9-THC ácido em amostras de 

urina (ZANCHETTI et al., 2012).  

 

1.2. Análise por Cromatografia líquida acoplada em tandem espectrometria de 

massas (LC-MS/MS)  

 A cromatografia líquida (LC) vem se apresentando como uma técnica 

alternativa mais simples em relação à cromatografia em fase gasosa, uma vez que 

não é necessário que a amostra seja derivatizada, termoestável ou volátil (LÓPEZ et 

al., 2010; PETERS, 2011). 

 Vários autores já relataram o uso da cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas (LC-MS) ou em tandem espectrometria de massas (MS-

MS) na determinação da cocaína e seus metabólitos em cabelo (BUCELLI et al., 

2009; Di CORCIA et al., 2012; HILL et al., 2008; HOELZLE et al., 2008; LOPÉZ et 

al., 2010; MILLER et al., 2008; MOORE et al., 2007; ROPERO-MILLER et al., 2012; 

SERGI et al., 2012). Em 2009, Huang et al. desenvolveram um método rápido e 

sensível para determinação simultânea de morfina, codeína, 6-acetilmorfina, cocaína 

e benzoilecgonina em cabelo, utilizando 20 mg de amostra. O cabelo foi pulverizado 

e incubado a 40ºC por 4 h sob ultrasonificação para extração dos analitos. Em 

seguida, 50 µL do extrato foram injetados no sistema LC-MS/MS. 

 Favretto et al. (2011) desenvolveram e validaram um método de screening e 

quantificação de 28 drogas em cabelo, entre elas a cocaína. Seguindo a tendência 

em análises em cabelo de simplificação do preparo de amostra e redução da 

quantidade de amostra utilizada, os autores utilizaram 2,5 mg de amostra de cabelo 

e um procedimento de pulverização e extração simultâneo, que reduziu 

dramaticamente o tempo de preparo da amostra e extração de 18 h para 10 min. 

Entretanto, utilizaram cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas de 

alta resolução (sistema LTQ - Orbitrap) para detecção dos analitos.   

 Lendoiro et al. (2012) desenvolveram um método para determinação de 

cocaína e outras 34 drogas lícitas e ilícitas em cabelo. Para o preparo da amostra 

(50 mg de cabelo), utilizaram tanto a extração líquido-líquido como a extração em 

fase sólida e injetaram 45 µl no LC-MS/MS. 
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2. OBJETIVO 
 O objetivo do estágio doutorado sanduíche realizado na Universidade de 

Verona (Itália), sob a supervisão do Prof. Dr. Aldo Polettini, foi desenvolver e validar 

um método rápido, de fácil preparo, utilizando uma pequena quantidade de amostra 

de cabelo (5 mg), para identificação e quantificação de cocaína e metabólitos 

usando a técnica de column switching LC-MS/MS.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
Para a determinação dos analitos cocaína (COC), benzoilecgonina (BE) e 

cocaetileno (CE) nas amostras de cabelo, foram preparadas soluções nas seguintes 

concentrações: 20,0 ng/µl; 1,0 ng/µl e 0,1 ng/µl para COC e CE e 5,0 ng/µl; 0,25 

ng/µl e 0,025 ng/µL para BE. As concentrações das soluções de padrão interno 

utilizada foram 0,5 ng/µL e 0,1 ng/µL para COC-d3 e BE-d3, respectivamente. Todas 

as soluções foram diluídas em metanol e armazenadas a 4°C. Os controles de 

qualidade (CQ) e calibradores foram preparados pela adição de diferentes 

quantidades dos analitos nas amostras de cabelo branco (sem a presença dos 

analitos de interesse). Os CQs foram preparados a 0,05 ng/mg; 0,20 ng/mg e 10,0 

ng/mg para COC e CE e 0,012 ng/mg; 0,05 ng/mg e 2,5 ng/mg para BE. 

 As amostras de cabelo branco (cabelo que não contém os analitos 

pesquisados) utilizadas no estudo foram obtidas dos funcionários do laboratório, de 

seus familiares e de sujeitos anônimos que testaram negativo para todos os analitos 

usando o método GC-MS utilizado no laboratório. Para a validação do método, 

foram utilizadas amostras reais positivas e amostras provenientes de um programa 

de certificação externa (Proficiency Testing Program (PTP) - Arvecon GmbH, 

Walldorf, Germany). 

 

3.1. Preparo da amostra 

 Primeiramente, as amostras de cabelo foram colocados em um tubo de vidro 

e descontaminadas com 1 mL de diclorometano (vórtex por 30 s), seguido por 1 mL 

de metanol (vórtex por 30 s). Os solventes foram removidos com pipeta Pasteur e o 

solvente resíduo foi removido por evaporação sob fluxo de nitrogênio baixo e 
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temperatura ambiente por 15 min. O cabelo foi cortado em pequenos segmentos (1-

2 mm) e armazenado a temperatura ambiente até a análise. 

 Alíquotas de cabelo (aproximadamente 5 mg) foram colocadas em um tubo 

Eppendorf e fortificadas com uma solução de padrão interno deuterado, com a 

finalidade de obter uma concentração final de 1,0 ng/mg para COC-d3 e 0,2 ng/mg 

para BE-d3. Em seguida, 100 µL de HCl 0,1 M foi adicionado e, após breve agitação 

em vórtex e centrifugação, a amostra foi incubada overnight em banho a 45 ºC. 

 Após incubação, uma rápida centrifugação foi feita para precipitar a amostra 

de cabelo retida na parede do tubo Eppendorf. Uma alíquota de 25 µL do 

sobrenadante foi colocada em um novo tubo, diluída (1:10) com água destilada e 

centrifugada a 10.000 rpm for 10 min. Em seguida, uma alíquota de 200 µL foi 

transferida para um vial e 10 µL foram injetados no sistema column switching LC-

MS/MS. 

 

3.2. Instrumentação analítica  

 O cromatógrafo líquido utilizado foi um HPLC Agilent modelo 1260 equipado 

com uma bomba binária e uma válvula de switching de 6 portas, controlada 

eletronicamente. A separação dos analitos é realizada em 2 passos: no primeiro 

passo, a pré-coluna (Eclipse XDB-C8), retém os compostos pesquisados e permite a 

eluição dos demais componentes da amostra para a lixeira. Após esse tempo, que 

deve ser otimizado para cada metodologia, a válvula de switching é acionada para 

conectar a pré-coluna à coluna 2 (Phenomenex Kinetex C18 100A) , onde ocorrerá a 

separação cromatográfica, e ao espectrômetro de massas, em que se dá a detecção 

dos analitos. Os solventes utilizados na fase móvel são: solvente A – solução de 

acetato de amônio 5 mM e solvente B – acetonitrila. O fluxo utilizado foi de 0,4 

mL/min e o volume de injeção de 10 µL. O tempo total de análise foi de 7 min. A 

Tabela 2 detalha o gradiente de eluição utilizado e os tempos de switching das 

válvulas. 
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Tabela 2 - Programação do gradiente de eluição e das válvulas de switching 

Tempo 
(min) 

Solvente B 
(%) 

Válvula de 
switching do LC 

Válvula de 
switching do MS 

0,00 2 Coluna 1 Descarte 

0,80 2 Coluna 1 + 2 Descarte!

1,20 2 Coluna 1 + 2 Descarte 

1,21 30 Coluna 1 + 2 MS 

4,00 70 Coluna 1 + 2 MS 

4,01 2 Coluna 1 + 2 MS 

4,50 2 Coluna 1 + 2 Descarte 

7,00 2 Coluna 1 + 2 Descarte 

   

O espectrômetro de massas utilizado foi um triplo quadrupolo (Agilent 6460) 

equipado com uma fonte de electrospray Jet Stream®, que opera em modo positivo, 

e com uma válvula de switching operada eletronicamente, que direciona o fluxo do 

cromatógrafo para a lixeira ou para o espectrômetro de massas. Os parâmetros 

estabelecidos para fonte do MS estão listados na Tabela 2, assim como as 

transições monitoradas. As transições foram monitoradas com ambos quadrupolos 

operando em resolução unitária.  
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Tabela 3 - Reações monitoradas, voltagem de fragmentação e energia de colisão 

Analitos 
Ion 

Precursor 
(m/z) 

Ion 
Produto 

(m/z) 

Voltagem de 
Fragmentação 

(V) 
Energia de 
Colisão(V) 

CE 
318,2 196,2* 119 18 

318,2 82,2 119 30 

COC-d3 
307,2 185,1* 112 18 

307,2 85,1 112 30 

COC 
304,2 182,2* 112 18 

304,2 82,2 112 30 

BE-d3 
293,2 171,1* 112 18 

293,2 77,1 112 62 

BE 
290,1 168,1* 112 18 

290,1 77,1 112 62 
*Transição utilizada para quantificação; CE = cocaetileno; COC-d3 = cocaína-d3; COC = 

cocaína; BE-d3 = benzoilecgonina-d3; BE = benzoilecgonina.  

  

O software de aquisição dos dados (Agilent MassHunter Workstation) para 

triplo quadrupolo permitiu a operação automatizada do equipamento. Os critérios de 

identificação dos analitos utilizados foram estabelecidos pela Comissão da 

Comunidade Européia (European Commission Decision 2002/657/EC): desvio no 

tempo de retenção relativo menor ou igual a 1% e intensidade relativa do íon (área 

do pico) entre o íon qualitativo e o quantitativo de ± 20% para os analitos nas 

amostras e nos controles de qualidade.  

 

3.3. Método GC-MS de referência 

 As amostras reais e as de certificação externa também foram analisadas 

utilizando o método GC-MS de referência já utilizado no laboratório, com objetivo de 

verificar o desempenho do método column switching LC-MS/MS desenvolvido.  
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 A descontaminação e a segmentação do cabelo foram realizadas conforme 

procedimento descrito anteriormente. Alíquotas de cabelo (aproximadamente 50 mg) 

foram adicionadas a 1 mL de HCl 0,1 M e, após breve agitação em vórtex e 

centrifugação, as amostras foram incubadas a 45ºC overnight. Após atingir 

temperatura ambiente, 1 mL de tampão fosfato 0,1 M (pH 6) foi adicionado à 

mistura, seguido de KOH 1 M até atingir o pH final em torno de 6 - 7. Após 

centrifugação a 4000 rpm por 5 min, as amostras foram purificadas utilizando 

cartuchos de extração em fase sólida (Phenomenex Strata Screen C) previamente 

condicionados com 2 mL de metanol e 2 mL de tampão fosfato 0,1 M (pH 6). Após a 

lavagem dos cartuchos com 2 mL de água destilada e 5 mL de metanol, os analitos 

foram eluídos com 2 porções de 1 mL da solução de 

diclorometano/isopropanol/hidróxido de amônio (8:2:0,2), preparada diariamente. 

 Após evaporação do solvente, os extratos foram reconstituídos com 50 µL de 

N-Metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida (MSTFA) e derivatizados a 75ºC por 15 min. 

A análise cromatográfica foi realizada utilizando um cromatógrafo em fase gasosa 

Agilent 7890 acoplado a um detector de massas Agilent 5975C equipado com 

amostrador automático (Agilent 7673 C). A separação cromatográfica ocorreu em 

uma coluna capilar DB-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm) a um fluxo constante de 

1,6 mL/min de hélio. As injeções (1 µL) foram feitas em modo pulsado splitless (21 

psi até 1 min) a 250ºC. A programação de temperatura da coluna utilizada foi: 90ºC 

(1 min) a 325ºC a uma taxa de 45ºC/min, seguido de 6 min a 325ºC. Os seguintes 

íons foram monitorados: m/z 82,0; 182,2 (quantificação) e 303,3 para COC; m/z 

85,0; 185,2 e 306,3 para COC-d3; m/z 82,0; 196,2 e 317,3 para CE (padrão interno 

utilizado foi COC-d3); m/z 240,2 (quantificação); 346,3 e 361,4 para BE-TMS; m/z 

243,2 (quantificação); 349,3 e 364,4 para BE-d3-TMS.  

 A análise do CE foi realizada apenas qualitativamente (limite de detecção 

igual a 0,1 ng/mg). O tempo total de corrida foi de 16 min. O menor limite de 

quantificação foi de 0,1 ng/mg para a COC e 0,03 ng/mg para a BE. 
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3.4. Validação do método 

 Os seguintes parâmetros foram avaliados: seletividade, limite de 

quantificação, linearidade, precisão e exatidão, efeito matriz, eficiência do processo, 

recuperação da extração, carry over, cross-talk e estabilidade pós-processamento. 

 

3.4.1. Seletividade 

 Nove amostras de cabelo branco foram analisadas para verificar a presença 

de potenciais interferentes ou efeito matriz adverso durante a fase inicial da 

validação. 

 

3.4.2. Limite de quantificação 

 O limite inferior de quantificação (LIQ) foi estabelecido baseando-se nos 

valores de cut-off de confirmação proposto pela Sociedade de Testes em Cabelo 

(SOHT, 2004), após verificar os parâmetros de precisão e exatidão.  

 

3.4.3. Linearidade 

 As curvas de calibração foram preparadas diariamente analisando-se 

amostras de cabelo branco fortificadas com 0,05; 0,20; 0,50; 2,0; 10,0 e 50,0 ng/mg 

de COC e CE, e 0,012; 0,05; 0,125; 0,50; 2,50 e 12,50 ng/mg de BE. A melhor curva 

de calibração foi estimada utilizando o Curve-Fit Assistant software disponível na 

lista de programas do cromatógrafo (Agilent MassHunter Workstation).  

 

3.4.4. Precisão e exatidão 

 Estes parâmetros foram determinados utilizando os CQs. A precisão intradia 

foi avaliada analisando-se cinco replicatas de cada CQ, enquanto a precisão interdia 

foi avaliada pela análise dos CQs em cinco dias diferentes. 

 



26 
 

3.4.5. Efeito matriz, eficiência do processo e recuperação da extração 

 O efeito matriz (ME), a eficiência do processo (PE) e a recuperação da 

extração (RE) foram avaliados, em seis amostras de cabelo branco de diferentes 

origens, utilizando o método de adição pós-extração (MATUSZEWSKI et al., 2003) 

para dois CQs (0,20 ng/mg e 10,0 ng/mg para COC, CE e 0,05 ng/mg e 2,5 ng/mg 

para BE). As áreas absolutas dos picos obtidas com a adição pré-extração (A), 

adição pós-extração (B) e solução pura dos padrões (C) foram calculadas de acordo 

com as seguintes fórmulas: RE = A/B*100; ME = B/C*100 e PE = ME*RE/100 = A/C 

(PETERS, 2006).  

 

3.4.6. Carry over e cross-talk 

 O carry over foi avaliado pela injeção de uma amostra de cabelo branco 

imediatamente após o ponto mais alto da curva de calibração. Cross-talk entre a 

COC e BE e seus respectivos padrão interno deuterado foram avaliados pelas 

injeções separadas do padrão não-deuterado e deuterado dos analitos (quantidade 

absoluta de 4 ng) e pelas medidas de sinal da transição de quantificação do analito 

ausente. 

 

3.4.7. Estabilidade pós-processamento 

 Foi avaliada pela reinjeção dos extratos após permanecerem 72 h no 

amostrador automático em temperatura ambiente. 

 

3.4.8. Prova de aplicabilidade  

 O método foi aplicado a 23 amostras reais de cabelo. Os resultados obtidos 

por LC-LC-MS/MS foram comparados àqueles obtidos por GC-MS para as mesmas 

amostras. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O progressivo aumento no número de análises de cabelo para diferentes 

aplicações clínicas e forenses requer um método analítico eficiente e efetivo. A 

técnica de column switching LC-MS/MS oferece vantagens sobre a GC-MS como 

simplificação do preparo de amostras (exclusão dos passos de purificação e 

derivatização do extrato) e significativo aumento na rapidez de todo processo. Com 

exceção do passo de incubação overnight, que é idêntico para ambas as técnicas, o 

método LC-LC-MS/MS proposto é aproximadamente 4 vezes mais rápido que o 

método GC-MS de referência. A aplicação da column switching LC combinada à 

espectrometria de massas tem uma vantagem adicional de fácil configuração das 

condições de gradiente com objetivo de eluir os analitos com uma alta porcentagem 

de solvente orgânico. Isso afeta positivamente a eficiência de ionização dos analitos 

e a sensibilidade do método. 

 A adição de um segundo passo de cromatografia líquida provou ser 

necessária para evitar a grande quantidade de componentes e íons interferentes que 

pudessem prejudicar a ionização e detecção dos analitos. Entretanto, o uso de uma 

pré-coluna relativamente barata (C8; 12,5 mm x 2,1 mm x 5 µm) como coluna 1, 

também chamada guard column, permitiu o cumprimento deste requisito com 

limitado aumento no custo de análise e sem afetar a robustez e a resolução 

cromatográfica.  

 O gradiente de solventes foi estabelecido com intuito de obter o 

aprisionamento dos analitos na coluna 1, enquanto a maioria dos compostos 

interferentes eram enviados para lixeira, e de obter uma separação muito eficiente 

(observar a separação entre os picos de COC e CE na figura 4, apesar do tempo da 

corrida cromatográfica ser pequeno).  
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Figura 4 - Cromatograma dos analitos na concentração do LIQ 

  

O método apresentou excelente linearidade na variação de 0,05 ng/mg – 50,0 

ng/mg para COC  (ln(y) = 0,16224 + 0,954721*ln(x) + 0,007018*ln(x)^2; 

R2=0,9999993) e para CE (ln(y) = 0,08737 + 0,974174*ln(x) + 0,006013*ln(x)^2; 

R2=0,9999997), e de 0,012 ng/mg - 12,5 ng/mg para BE (y = 3,204692*x + 0,01553; 

R2=0,999997). As curvas de calibração estão apresentadas nas figuras 5, 6 e 7.  

 

 

Figura 5 - Curva de calibração para cocaína 
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Figura 6 - Curva de calibração para a benzoilecgonina 

 

 

Figura 7 - Curva de calibração para o cocaetileno 

 

 Os LIQs foram arbitrariamente estabelecidos a 0,05 ng/mg para COC e CE, e 

0,012 ng/mg para BE. Esses valores representam um décimo e um quarto do valor 

do cut-off de confirmação recomendados pela SOHT para COC e BE, 

respectivamente. Imprecisão e inexatidão no LIQ foram menores que 20% para 

todos os analitos. A Tabela 4 mostra os valores de imprecisão e inexatidão do 

método nas concentrações dos LIQs, cut-offs e CQ de maior concentração. Em 

razão da elevada sensibilidade analítica, os valores de LIQ encontrados são 2 vezes 

menores que os utilizados no método GC-MS de referência, utilizando-se uma 

quantidade de amostra 10 vezes menores (5 mg ao invés de 50 mg). 
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Tabela 4 - Valores de imprecisão e inexatidão intra- (n=5) e interdia (n=5) 

Analitos 
CQs 

 (ng/mg) 

Imprecisão 
Intradia  
(CV%) 

Inexatidão 
Intradia  

(%) 

Imprecisão 
Interdia     
(CV%) 

Inexatidão 
Interdia 

(%) 

CE 

0,05 4,2 112,1 10,0 95,9 

0,20 4,1 112,7 9,4 98,4 

10,0 7,1 100,0 4,0 97,6 

COC 

0,05 2,8 112,9 8,1 99,6 

0,20 3,9 108,9 9,9 95,4 

10,0 7,4 100,0 3,4 97,8 

BE 

0,012 4,7 107,0 8,3 101,0 

0,05 2,9 109,4 9,2 100,2 

2,50 5,9 100,0 3,3 98,7 

 

  

O sinal detectado após análise de nove amostras de cabelo branco de 

diferentes origens nunca excedeu 10% do valor do LIQ para COC e CE e 20% para 

BE. Os resultados encontrados para eficiência do processo, recuperação e efeito 

matriz estão descritos na tabela 5. A supressão do íon foi observada apenas para o 

primeiro analito a ser eluído (BE), enquanto que para COC e CE foi observado 

aumento do íon. 
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Tabela 5 - Recuperação, efeito matriz e eficiência do processo dos analitos 

Analitos 
CQs 

 (ng/mg) 
Recuperação 

(%) 
Efeito 

Matriz (%) 
Eficiência do 
Processo (%) 

CE 
0,2  51±17 18±18 58±14 

10,0  56± 8 15± 5 65± 8 

COC 
0,2  53±18 14±17 59±14 

10,0  58±9 13± 9 65± 7 

BE 
0,05  56±23 - 6±19 52±21 

2,50  59±10 -10±15 52± 8 
 

 A diferença média entre as concentrações dos extratos reinjetados e as 

concentrações iniciais foi muito pequena, com tendência à redução para COC e CE 

(-1,7±2,6% e -2,2±2,8%, respectivamente) e aumento para a BE (2,0±3,9%). O 

cross-talk foi sempre inferior a 0,1% e o carry over foi 0,11% para COC, 0,07% para 

CE e 0,13% para BE. Apesar dos reduzidos valores de carry over, foi estabelecido 

no procedimento operacional padrão do laboratório que a análise de uma amostra 

desconhecida após uma amostra muito concentrada (por exemplo ≥ 50 ng/mg de 

cocaína), se a mesma apresentar resultado maior que o LIQ, ela deve ser 

reexaminada após uma amostra branca no final da sequência. 

  Os resultados obtidos utilizando os métodos de GC-MS e LC-LC-MS/MS 

estão descritos na tabela 6. Observou-se uma boa correlação entre o novo método e 

o método de referência: y = 0,981 x +0,3474 (R2 = 0,991) para COC e y = 1,0017 x + 

0,0651 (R2 = 0,975) para BE. 

 Esses resultados já foram publicados no periódico Analytical and Bioanalytical 

Chemistry (Anexo 1).  
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Tabela 6 - Resultados das análises de cabelo reais e do programa de proficiência 

dos testes (Proficiency Testing Program - PTP) utilizando GC-MS e LC-LC-MS/MS  

Amostras GC-MS 
(ng/mg) 

LC-LC-MS/MS 
(ng/mg) 

Concentração 
de referência 

 (ng/mg) 

 COC BE CE COC BE CE COC a BE a CE b 

PTP 1 2,72 2,25 ≤0,10 2,50 2,98 ≤0,05 2,99 2,84 N.R. 

PTP 2 1,73 1,38 ≤0,10 1,36 1,51 ≤0,05 N.D. N.D. N.R. 

PTP 3 2,16 1,78 ≤0,10 1,91 2,23 ≤0,05 2,65 2,03 N.R. 

PTP 4 1,45 2,08 ≤0,10 1,15 2,42 ≤0,05 1,85 2,38 N.R. 

PTP 5 1,05 2,45 ≤0,10 0,99 2,56 ≤0,05 1,31 2,65 N.R. 

1 0,07 0,06 ≤0,10 0,05 0,05 ≤0,05 - - - 

2 0,78 0,07 ≤0,10 0,75 0,06 ≤0,05 - - - 

3 1,98 0,19 ≤0,10 2,25 0,36 ≤0,05 - - - 

4 2,99 1,74 Positivo 4,66 1,14 0,22 - - - 

5 18,45 1,82 ≤0,10 21,41 1,49 ≤0,05 - - - 

6 c 1,97 1,17 Positivo 1,44 0,70 0,13 - - - 

7 0,45 0,07 ≤0,10 0,43 0,10 ≤0,05 - - - 

8 0,21 0,06 ≤0,10 0,18 0,03 ≤0,05 - - - 

9 0,30 0,02 ≤0,10 0,29 0,04 ≤0,05 - - - 

10 4,93 0,41 Positivo 7,68 0,60 0,18 - - - 

11 ≤0,10 ≤0,03 ≤0,10 ≤0,05 ≤0,012 ≤0,05 - - - 

12 71,80 9,55 Positivo 68,67 9,52 0,99 - - - 

13 8,42 0,77 Positivo 7,63 0,94 0,36 - - - 

14 27,66 3,10 ≤0,10 29,42 2,86 ≤0,05 - - - 

15 20,03 2,10 Positivo 23,46 2,40 0,57 - - - 

16 4,97 0,53 ≤0,10 4,60 0,78 ≤0,05 - - - 

17 9,79 1,72 ≤0,10 7,58 2,40 0,06 - - - 

18 1,85 0,54 Positivo 1,85 0,28 0,34 - - - 
a N.D., não disponível; b N.R., não reportado;c cabelo pubiano; PTP = programa de 
proficiência dos testes; COC = cocaína; BE = benzoilecgonina; CE = cocaetileno.  
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISE DE CANABINÓIDES EM AMOSTRAS 
DE CABELO UTILIZANDO AS PONTEIRAS DE 

EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 
MINIATURIZADAS (DPX) E GC-MS
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1. Introdução 

1.1. Técnica miniaturizada de extração: Disposable Pipette Extraction (DPX)  

As técnicas de extração mais utilizadas para análise de drogas de abuso em 

amostras biológicas são líquido-líquido (LLE) e extração em fase sólida (SPE). 

Esses métodos consomem uma grande quantidade de solvente orgânico, que pode 

causar problemas ambientais e de saúde e requerem um tempo maior de preparo 

por parte do analista (KUMAZAWA et al., 2007). A nova tendência em química 

analítica é desenvolver métodos que propiciem a simplificação e miniaturização do 

preparo da amostra e o uso mínimo de solventes e volume de amostra (CHAVES, et 

al., 2009). 

A extração utilizando ponteiras descartáveis (Disposable Pipette Extraction - 

DPX) é um novo dispositivo de extração em fase sólida que permite uma rápida 

extração dos analitos de uma solução aquosa, com uso mínimo de solventes (figura 

8). Essa técnica miniaturizada de SPE consiste de uma fase sólida extratora dentro 

de uma ponteira. Ao aspirar à solução da amostra, a mesma se mistura com a fase 

sólida presente na ponteira, propiciando uma maior homogeneização e superfície de 

contato com a fase. As vantagens que as ponteiras DPX apresentam comparadas 

aos convencionais cartuchos de SPE são: ausência de condicionamento das 

ponteiras, conseqüentemente, o tempo de extração é menor, além de utilizarem 

quantidades menores de solventes no processo de lavagem e eluição da amostra 

(LAMBERT, 2009). 

 

Figura 8 - Esquema da ponteira DPX 
 (Traduzido de http://www.gerstel.com/en/dpx-scheme.htm) 
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Anfetamina e metanfetamina foram determinadas em amostras de sangue 

total (HASEGAWA et al., 2007) e urina (KUMAZAWA et al., 2007) utilizando essa 

forma de extração. Brewer et al. (2008) determinaram alguns canabinóides e seus 

metabólitos em amostras de sangue total usando a DPX e análise por cromatografia 

em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas. Foster et al. (2008) 

analisaram benzodiazepínicos e opióides em amostras de urina e sangue, e 

barbitúricos e COOH-THC em amostras de urina utilizando a forma automatizada de 

extração com as ponteiras (FOSTER et al., 2013). Guan et al. (2010) utilizaram as 

ponteiras DPX para extração de pesticidas apolares e polares em frutas e vegetais. 

Apesar do crescente número de trabalhos utilizando este dispositivo, ainda não 

foram encontrados relatos na literatura de sua utilização para extração de drogas de 

abuso em amostras de cabelo. 

 

1.2. Análise por Cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC-MS)  

Diversas técnicas têm sido utilizadas para a detecção de variados analitos e 

seus metabólitos em amostras de cabelo, como por exemplo, a cromatografia em 

fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS), cromatografia em fase 

líquida com ionização química a pressão atmosférica acoplada à espectrometria de 

massas (LC-APCI-MS), cromatografia em fase líquida com ionização por 

electrospray acoplada a espectrometria de massas (LC-ESI-MS) e cromatografia em 

fase líquida com detector de fluorescência (LC-FL). Porém, os métodos mais 

empregados são a cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (GC-MS) e a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas 

(LC-MS ou LC-MS/MS) (WADA et al., 2010). 

A GC-MS permite a identificação dos analitos e seus metabólitos em 

concentrações muito pequenas, o que garante a confiabilidade e sensibilidade do 

método (CONE et al, 1994; CORDERO; PATERSON, 2007; GENTILI et al., 2004; 

JOSEPH Jr et al., 1999; KINTZ et al., 1995; MEROLA et al., 2010; MUSSHOFF et 

al., 2006; ROMANO et al., 2001; ROMOLO et al., 2003; SKENDER et al., 2002; 

SKOPP et al., 2007; SMITH; KIDWELL, 1996; TOLEDO et al., 2003). Entretanto, a 

detecção de canabinóides em cabelo é um desafio analítico, pois requer uma alta 
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sensibilidade, já que os analitos estão presentes em concentrações tão baixas 

quanto picogramas ou fentogramas por miligrama de cabelo (GROTENHERMEN, 

2003). 

Musshoff et al. (2002) utilizaram hidrólise alcalina e microextração em fase 

sólida para determinação de tetrahidrocanabinol, canabinol e canabidiol em 10 mg 

cabelo, usando a GC-MS. Kim et al. (2005) determinaram os canabinóides 

(tetrahidrocanabinol, canabinol e canabidiol) em 50 mg de cabelo utilizando extração 

líquido-líquido e a GC-MS. Em 2006, Musshoff et al. compararam os resultados das 

análises de opiáceos, cocaína, anfetaminas, metadona e canabinóides em cabelo e 

urina com o auto-relato do uso de drogas pelos pacientes.  

A GC-MS é uma técnica de detecção bastante utilizada na determinação de 

canabinóides em cabelo. Por isso, utilizamos esta técnica com um dispositivo 

inovador de preparo de amostra: as ponteiras de extração descartáveis (DPX). Uma 

vez que a concentração de canabinóides no cabelo é pequena, as ponteiras DPX 

podem representar uma opção alternativa à utilização dos cartuchos de extração em 

fase sólida tradicionais. 

 

2. OBJETIVO 
Desenvolver e validar um método de extração utilizando as ponteiras DPX 

para análise de canabinóides em amostras de cabelo e detecção por GC-MS. 

 

3. CASUÍSTICA E ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
 
 A pesquisa em seres humanos tem o compromisso de resguardar a 

integridade de todos os envolvidos. Este resguardo envolve questões sobre a 

preservação da privacidade, a minimização de riscos e desconfortos, a busca de 

benefícios, a não discriminação e a proteção de grupos de pessoas vulneráveis. 

Entre as estratégias utilizadas com intuito de proteger os indivíduos estudados estão 

o termo de consentimento livre e esclarecido e a avaliação por Comitês de Ética em 

Pesquisa. A avaliação prévia dos projetos feita por um Comitê de Ética em Pesquisa 

visa assegurar que os aspectos éticos e metodológicos estejam adequados. O 
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processo de consentimento livre e esclarecido tem por objetivo permitir que a 

pessoa que está sendo convidada a participar de um projeto de pesquisa 

compreenda os procedimentos, riscos, desconfortos, benefícios e direitos 

envolvidos, visando permitir uma decisão autônoma (GOLDIM et al., 2003). 

 A pesquisa foi submetida à aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – FCFRP/USP (Ofício nº 

32/2012 de 17/05/12) (Anexo 2) e a coordenação do Sanatório Espírita São Vicente 

de Paula (Anexo 3), que é a entidade responsável pelo Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS – AD), local onde ocorreu a coleta de dados e 

de amostras. As coletas se iniciaram no mês de maio (2012), após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da FCFRP e da Coordenação do Sanatório Espírita 

São Vicente de Paula, e foram finalizadas no mês de setembro (2014), após a 

obtenção de 100 amostras. 

 

3.1. Local do estudo 

Os voluntários participantes da pesquisa eram atendidos pelo Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS - AD) na cidade de Ribeirão Preto, São 

Paulo. O CAPS – AD foi criado no Sanatório Espírita São Vicente de Paula, em 

1996, em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, em razão da 

necessidade de um serviço especializado e de referência em Saúde Mental na 

cidade de Ribeirão Preto. É conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e integra 

a rede de atendimento à saúde do município. Oferece atendimento especializado 

ambulatorial ou em regime de semi-internação para alcoolistas e/ou dependentes de 

drogas, maiores de 18 anos e de ambos os sexos. Possui uma equipe 

multidisciplinar, com atendimento médico-psiquiátrico, psicológico, de enfermagem, 

de assistência social e de terapia ocupacional.  

 

3.2. Critérios de inclusão e exclusão da pesquisa 

Os critérios de inclusão considerados foram: indivíduos de ambos os sexos, 

maiores de dezoito anos, alfabetizados, de qualquer nível sócio-econômico, usuários 
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de drogas ilícitas, que aceitassem participar do estudo, assinassem o Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE - Apêndice A) e respondessem às 

perguntas dos instrumentos de avaliação psiquiátrica. Eles ainda deveriam fornecer 

uma amostra de urina para realização de um teste rápido de triagem de drogas 

(cocaína/thc/anfetamina). Os critérios de exclusão foram: voluntários em estado de 

saúde grave, com risco de vida, confusão mental e que não tinham cabelo em 

quantidade suficiente para realização de uma coleta sem danos estéticos.  

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Materiais 

 Os padrões analíticos certificados utilizados foram: tetrahidrocanabinol (THC), 

canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol-d3 (THC – d3), todos obtidos da Cerilliant 

(EUA). Os reagentes utilizados foram: metanol, acetonitrila, diclorometano e acetato 

de etila da JT Baker (EUA); reagente N-metil-N-(trimetilsilil)-acetamida (MSTFA) da 

Sigma-Aldrich (EUA). Foram utilizadas ponteiras DPX, de fase reversa (RP) da 

Gerstel (EUA). Os testes imunoenzimáticos (Rapid Drug Screen) foram comprados 

da American Bio Medical Corporation (São Paulo). 

 

4.2. Equipamentos e acessórios 

 Para a análise das amostras de cabelo, foi utilizado um cromatógrafo em fase 

gasosa GC 7890 acoplado a um espectrômetro de massas, modelo 5975C, ambos 

da empresa Agilent (EUA), com um amostrador automático Agilent 7693; Coluna 

capilar de sílica fundida DB – 5MS (30 m de comprimento x 0,25 mm de diâmetro x 

0,25 µm de espessura de filme) da J & W Scientifc (EUA); Cilindro de gás hélio 5.0 

analítico da White Martins (Brasil); Seringas de injeção cromatográfica Hamilton 

(EUA). Centrífuga Universal 32 Hettich (Alemanha); Concentrador de Amostras 

Caliper LifeScience Turbo Vap LP (EUA); Banho seco TE – 021, Tecnal (Brasil); 

Agitador TE – 140, Tecnal (Brasil); Vórtex AP – 56 da Phoenix (Brasil); Deionizador 

de água Simplicity da Millipore (EUA) e Balança analítica BP211D da Sartorius 

(Alemanha). 



40 
 

 As condições cromatográficas foram: temperatura do injetor igual a 270ºC; o 

fluxo de gás hélio utilizado foi 1 mL/min e a rampa de aquecimento do forno iniciou 

em 90ºC, com aquecimento a 25ºC/min até 200ºC e, por fim, aquecimento a 

30ºC/min até 300ºC. As temperaturas do quadrupolo e da fonte foram iguais a 150ºC 

e 230ºC, respectivamente. 

   

4.3. Preparação de soluções e reagentes 

4.3.1. Preparação das soluções padrão de calibradores, controle de qualidade e 
padrão interno 

Para preparação das soluções padrão de calibradores e controle de 

qualidade, ampolas dos padrões analíticos de THC e CBD, na concentração inicial 

de 1 mg/mL, foram diluídas para concentrações de 10 µg/mL, 1 µg/mL  e 0,1 µg/mL 

em metanol.  A solução de padrão interno (THC-d3) foi preparada na concentração 

de 1 µg/mL.  Todas as soluções de padrão e padrão interno preparadas foram 

armazenadas na geladeira (2 – 8ºC), em frascos com tampa rosqueável e 

envolvidos por papel alumínio, para proteção contra luz. 

 

4.3.2. Preparação dos reagentes 

4.3.2.1. Preparação do tampão fosfato pH 9 (0,1 M) 

Preparou-se uma solução 0,1 M de fosfato de potássio monobásico (34 g 

KH2PO4/litro água). Em seguida, o pH foi ajustado a 9,0 com uma solução 0,1 M de 

fosfato de sódio dibásico (35,5 g Na2HPO4/L de água). 

 
4.4. MÉTODO 

4.4.1. Coleta de amostras de cabelo e urina 

O cabelo dos voluntários usuários de drogas que frequentavam o CAPS – AD 

de Ribeirão Preto foi coletado da região posterior da cabeça, o mais próximo 

possível do couro cabeludo (Figura 9). Ele foi medido (cm), colocado em um 

envelope plástico, marcando-se a região proximal e distal do cabelo em relação ao 

couro cabeludo, identificado com o nome e número do voluntário e armazenado a 
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temperatura ambiente, em local seco e escuro, até o momento da descontaminação 

e preparo. As amostras que apresentavam comprimento superior a 6 cm, foram 

divididas em 2 ou mais porções, dependendo do tamanho do cabelo, e somente as 2 

porções mais próximas ao couro cabeludo foram analisadas. Elas foram nomeadas 

porção proximal (primeiros 6 cm) e distal (demais 6 cm da porção proximal) ao couro 

cabeludo. Isso permitiu avaliar o consumo de drogas nos últimos 12 meses. 

 

Figura 9 - Coleta da amostra de cabelo 

As amostras de urina foram coletadas em tubo coletor universal de urina, e 

submetidas a um teste rápido de triagem para detecção de drogas (Rapid Drug 

Screen – figura 10). Esse teste avaliou a presença de THC, cocaína e anfetamina, 

de acordo com os valores de cut off estabelecidos pelo fabricante: 50 ng/mL, 300 

ng/mL e 1000 ng/mL, respectivamente. Elas foram identificadas e armazenadas em 

freezer a – 20ºC, pois o teste foi realizado após a coleta de todas as amostras.  

 

 

Figura 10 - Testes imunoenzimáticos utilizados para screening de THC, COC 
e ANF nas amostras de urina 
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4.4.2. Método para detecção de canabinóides em cabelo 

O método foi desenvolvido para detecção dos principais canabinóides no 

cabelo: Δ9 – tetrahidrocanabinol (Δ9- THC) e o canabidiol (CBD). Δ9 – 

tetrahidrocanabinol-d3 (THC-d3) foi utilizado como padrão interno. 

Inicialmente, foi realizado o processo de descontaminação das amostras de 

cabelo, conforme utilizado por Alves et al. (2013). As mesmas foram colocadas em 

um tubo de ensaio, onde adicionou-se 3 mL de diclorometano, seguido de agitação 

em vórtex por 30 s e descarte do solvente. Em seguida, adicionou-se 3 mL de 

metanol, agitação 30 s em vórtex, separação e armazenamento do solvente em 

freezer a – 20ºC, para posterior análise, se necessário diferenciar contaminação 

externa. Os tubos contendo apenas o cabelo foram colocados no evaporador de 

amostras por 15 min a 40ºC, para total evaporação do solvente.  

Em seguida, as amostras de cabelo foram segmentadas, utilizando uma 

tesoura sem ponta, em comprimentos inferiores a 2 mm, identificadas e 

armazenadas em eppendorf, protegidas da luz e da umidade. A quantidade de 20 

mg de cabelo foi pesada, colocada em um tubo cônico e adicionado hidróxido de 

sódio 1 M para hidrólise alcalina. A purificação e concentração do extrato foi 

realizada com as ponteiras de extração em fase sólida descartáveis DPX (figura 11). 

O padrão interno (THC-d3) foi utilizado na concentração de 1 ng/mg de cabelo.  

 

 

Figura 11 - Processo de segmentação do cabelo e as ponteiras DPX 
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O processo de extração das amostras de cabelo está esquematizado no 

fluxograma da figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!

 

Figura 12 - Processo de extração do cabelo usando a DPX 

 

4.5. Parâmetros de validação 

A validação foi realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos no Guia 

para Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos, publicado na RDC 27 de 

17/05/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2012) bem como 

pelo publicado por Peters, Drummer e Musshoff (2007).  

Injeção!de!1!µL!

20!mg!de!cabelo!!+!20!ng!PI!(THCGd3)!+!0,5!mL!NaOH!1!M!

+!0,15!mL!HCl!10N!+!0,5!mL!tampão!fosfato!0,!1M!pH!9!+!0,5!mL!ACN!

Centrifugação!a!2500!rpm!por!5!min!

Extração!usando!ponteiras!DPX!G!RP!

Condicionamento:!0,5!mL!acetona!por!10!s!

Lavagem:!0,9!mL!de!água/acn!(9:1)!por!10!s!

Eluição:!2!mL!diclorometano!por!30!s!

Ressuspensão!em!50!µL!acetato!de!etila,!recuperação!
40!µL!+!20!µL!MSTFA!(Derivatização!a!70oC/20!min)!

Hidrólise!a!90oC/15!min!
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4.5.1. Linearidade 

 É a capacidade de uma metodologia analítica demonstrar que os resultados 

obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro 

de um intervalo especificado. Na cromatografia, a curva analítica é construída 

plotando-se os valores de concentração do analito encontrado na amostra pela 

razão área do padrão/área do padrão interno. 

 

4.5.2. Precisão 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série 

de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma corrida. É determinada 

utilizando-se, no mínimo 4 concentrações dos controles de qualidade (LIQ, CQB, 

CQM e CQA), que estejam dentro do intervalo da curva de calibração, realizando-se 

5 determinações por concentração. A ANVISA (RDC n. 27) recomenda que os 

controles de qualidade devem ser calculados seguindo os seguintes critérios: 

- Controle de qualidade baixo (CQB): o analito deve ter concentração até 3 vezes o 

limite inferior de quantificação do método (LIQ); 

- Controle de qualidade alto (CQA): o analito deve ter concentração entre 75 e 85% 

da maior concentração da curva de calibração; 

- Controle de qualidade médio (CQM): o analito deve ter concentração próxima à 

média entre os limites inferior e superior de quantificação.  

 E ainda considera 2 níveis da precisão: 

- Precisão Intra-Ensaio: é a concordância entre os resultados dentro de um curto 

período de tempo, com o mesmo analista e mesma instrumentação. 

- Precisão Inter-Ensaio: é a concordância entre os resultados do mesmo laboratório, 

mas obtidos em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou equipamentos 

diferentes. 

Pode ser expressa como o desvio padrão ou desvio padrão relativo 

(coeficiente de variação) de uma série de medidas, em que o limite inferior de 
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quantificação deve apresentar valores inferiores a 20% e os demais pontos valores 

inferiores a 15%. É calculado pela fórmula abaixo: 

 

DPR = (DP/CMD) x 100 

Onde:  

DPR: Desvio padrão relativo 

DP: Desvio padrão 

CMD: Concentração média determinada 

 

4.5.3. Exatidão 

 É a proximidade dos resultados obtidos pela metodologia estudada em 

relação ao valor verdadeiro. É calculada pela fórmula: 

 

Exatidão = (CMD/CT) x 100 

Onde:  

CME: Concentração média experimental 

CT: concentração teórica 

 

O parâmetro da exatidão é validado utilizando-se no mínimo 3 corridas 

diferentes para as 4 concentrações (LIQ, CQB, CBM e CBA) ao longo da faixa de 

variação da curva de calibração, com no mínimo 5 determinações por concentração. 

Os valores de exatidão aceitos podem variar de 80 a 120% para o limite inferior de 

quantificação e de 85 a 115% para os demais pontos.  

 

4.5.4. Limite de quantificação 

!
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 O limite inferior de quantificação é a menor quantidade do analito em uma 

amostra que pode ser determinada com precisão (até 20%) e exatidão (80 – 120%) 

aceitáveis, sob as condições experimentais estabelecidas. O limite superior de 

quantificação é a maior quantidade de analito que pode ser determinada com 

precisão de até 15% e exatidão entre 85 e 115%. 

 

4.5.5. Recuperação 

 Mede a eficiência do método em extrair os analitos de uma matriz biológica 

dentro de um limite de variação. Porcentagens de recuperação do analito e do 

padrão interno próximas a 100% são desejáveis, embora admita-se valores 

menores, desde que a metodologia seja precisa, exata. É determinada comparando-

se os resultados de quantificação de amostras que foram fortificadas posteriormente 

à extração, com os resultados de quantificação das amostras que foram fortificadas 

anteriormente à extração. O padrão interno é adicionado anteriormente à extração 

nas duas situações, de forma que os resultados de quantificação obtidos possam 

avaliar a capacidade do solvente de extrair os analitos quando comparados a uma 

situação que, teoricamente, equivale a 100% de eficiência de extração. 

 

4.5.6. Especificidade 

 É a capacidade do método em detectar e quantificar com exatidão aceitável 

um analito em presença de outros componentes, como impurezas, produtos de 

decomposição, metabólitos, medicamentos e os próprios componentes da matriz 

biológica. O limite inferior de quantificação não deve estar fora do intervalo de 80-

120% quando calculado na presença dos interferentes investigados.  

 

4.5.7. Seletividade 

 Devem ser analisadas, no mínimo, 6 amostras da matriz biológica de fontes 

distintas, na concentração do LIQ. Os valores dos resultados devem ser inferiores a 

20%. 
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4.5.8. Carry over 

 Avalia a influência de uma análise anterior no resultado da análise seguinte, 

devido à presença de resíduos que possam ficar retidos em componentes do 

cromatógrafo, como liner, injetor, coluna, seringa e detector.  

 

4.5.9. Estabilidade 

 Permite avaliar a capacidade do analito em resistir às condições exigidas 

durante a análise em uma dada matriz biológica. A ANVISA recomenda a avaliação 

de 4 tipos de estabilidade: Estabilidade de curta duração, de longa duração, após 

ciclos de congelamento e descongelamento e pós-processamento. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1. Análise cromatográfica 

O método cromatográfico foi desenvolvido a partir do utilizado por Pelição et 

al. (2014) e Peres et al. (2014). A temperatura do injetor foi 270ºC; o fluxo de gás 

hélio na coluna foi de 1 mL/min e a rampa de aquecimento da coluna partiu de 90º a 

200ºC, numa taxa de 25º/min, e alcançou 300º, numa taxa de 30º/min, com tempo 

de espera de 2 min nessa temperatura. O tempo total da corrida foi 9,73 min. A 

temperatura do quadrupolo é de 150ºC e a da fonte é 230ºC. O fator de ganho 

utilizado foi igual a 8. Nessas condições, obtiveram-se picos cromatográficos bem 

separados e resolvidos, como pode ser observado na figura 13, onde uma amostra 

contendo apenas o padrão puro dos analitos foi injetada. 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Cromatograma contendo 25 ng de padrão dos analitos 

 

A figura 14 representa um cromatograma de uma amostra branco. A ANVISA 

define a amostra branco como uma amostra de matriz processada sem adição de 

analito e padrão interno (ANVISA, 2012). Essa análise é realizada para avaliar a 

presença de possíveis interferentes no mesmo tempo de retenção dos analitos 

estudados (efeito matriz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Cromatograma de uma amostra branco 
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Os íons utilizados para detecção e quantificação do CBD, THC-d3 e THC 

estão discriminados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Íons de detecção e quantificação 

Analitos Íons de Identificação 
(m/z) 

Íon de Quantificação 
(m/z) 

CBD 301, 337 390 

THC-d3 306, 389 374 

THC 303, 386 371 
CBD = canabidiol; THC-d3 = tetrahidrocanabinol deuterado; THC = tetrahidrocanabinol; m/z = 
razão massa/carga 

 

5.2. Desenvolvimento e otimização do método 

No cabelo, os principais analitos detectados são o Δ9- THC (maior proporção), 

seu metabólito carbóxi-THC  (COOH-THC) e o canabidiol (CBD). A escolha dos 

analitos a serem pesquisados foi realizada a partir de injeções de padrão de THC, 

COOH-THC e CBD nas condições cromatográficas descritas acima. O sinal 

cromatográfico obtido para o era muito reduzido comparado ao sinal do THC e CBD. 

Isso levou a exclusão do COOH-THC do estudo, uma vez que a injeção de 

concentrações reduzidas desse analito resultava em sinal muito pequeno no 

cromatograma, e portanto, de difícil detecção. Outro motivo considerado foi o fato do 

COOH-THC apresentar uma concentração muito reduzida no cabelo, em razão da 

baixa incorporação desse metabólito na matriz capilar, devido a fatores como a 

lipofilicidade, à afinidade pela melanina e à permeabilidade da membrana celular 

(STAUB, 1999).  

Após a determinação das condições para a análise cromatográfica e os 

analitos a serem detectados, iniciou-se os experimentos de preparo da amostra. 

Como o ambiente é uma via de contaminação externa do cabelo, é importante 

diferenciar a exposição sistêmica, em que o indivíduo usa a droga, da exposição 

ambiental (exposição passiva), em que a superfície do cabelo está exposta a pó, 

poeira e fumaça (principalmente no caso da Cannabis). A Sociedade de Testes em 

Cabelo (SOHT) recomenda a utilização de uma solução a base de água e um 
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solvente orgânico no processo de descontaminação (COOPER et al., 2011). Utilizou-

se o procedimento de lavagem aprendido durante o Doutorado Sanduíche na Itália e 

já publicado (ALVES et al., 2013), que consiste em um procedimento simples, 

rápido, eficiente e amplamente utilizado.  

O processo de digestão mais utilizado na literatura é a adição de uma solução 

básica, principalmente hidróxido de sódio, em diferentes molaridades. A solução 

básica adicionada ao cabelo é aquecida em diferentes temperaturas, o que 

possibilita a completa dissolução da fibra capilar. Esse procedimento foi escolhido 

em razão dos canabinóides serem estáveis a condições alcalinas (CIRIMELE et al., 

1996; MOORE et al., 2001; MUSSHOFF et al., 2002; UHL; SACHS, 2004; 

VOGLIARDI et al., 2015; WILKINS et al., 1995).  

As condições de hidrólise (NaOH 1 M a 90ºC/15 min) e derivatização foram 

escolhidas a partir de testes experimentais e de relatos na literatura (CIRIMELE et 

al., 1996; DULAURENT et al., 2014; EMÍDEO et al., 2010; GAMBELUNGHE et al., 

2005; HAN et al., 2011; NADULSKI; PRAGST, 2007; STRANO-ROSSI et al., 1999). 

A dificuldade em se trabalhar com uma quantidade pequena de fase extratora 

se dá quando há grande quantidade do analito na amostra, uma vez que a 

capacidade de extração da fase fica reduzida, diminuindo assim o rendimento 

quando comparado aos cartuchos tradicionais de extração. Entretanto, vale a pena 

ressaltar que a concentração dos canabinóides encontrada no cabelo é pequena, 

em razão das propriedades físico-químicas das moléculas, o que possibilitou a 

escolha das ponteiras DPX como dispositivo para a extração desses analitos sem 

comprometimento dos resultados da análise.  

Os experimentos de extração inicial foram realizados a partir de 

procedimentos descritos em trabalhos indicados pelo fabricante das ponteiras 

(Gerstel). Os solventes de condicionamento, lavagem e eluição foram utilizados 

conforme experimentos de Foster et al. (2008 e 2013). Alternativamente foram 

testados outros solventes para o condicionamento das ponteiras como o metanol, 

ACN, água e tampão fosfato pH 6. Observou-se que a acetona era o solvente que 

mais interagia com a fase extratora da ponteira, sendo também utilizado nos 

experimentos do fabricante das ponteiras. Para a lavagem, os solventes testados 

foram água e ACN em diferentes proporções (10%, 20% e 50%), somente ACN, 
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ácido acético e metanol e somente metanol. Quanto maior a proporção de 

acetonitrila na água, maior a eluição dos analitos na solução de lavagem, assim 

como na lavagem só com ACN, metanol e metanol + ácido acético.  

Os solventes para eluição dos analitos foram escolhidos a partir de testes 

com metanol, acetona, hexano, hexano + acetato de etila (diferentes proporções), 

cloro-butano e o solvente escolhido, diclorometano. O solvente que melhor 

homogeneizava a fase extratora dentro da ponteira era a acetona. Entretanto, ela 

provocou o descolamento do filtro da ponteira, na maioria das amostras, fazendo 

com que a fase fosse eluída juntamente com o solvente. Os demais solventes 

apresentaram rendimentos de extração inferiores quando comparados ao 

diclorometano. 

 

5.3. Validação do método 

Apesar do esforço em obter uma extração limpa e com maior rendimento na 

recuperação dos analitos, não foi possível finalizar a determinação da totalidade dos 

parâmetros de validação preconizados pela ANVISA. Tal fato ocorreu devido 

problemas e atrasos na importação das ponteiras DPX, aliado aos problemas de 

funcionamentos dos equipamentos no laboratório, atrasando sobremaneira a 

finalização do processo de validação. Os parâmetros obtidos estão abaixo descritos 

e os demais serão finalizados após a defesa para publicação. 

 

5.3.1. Linearidade e LIQ 

 Após a otimização da metodologia, foi construída uma curva de calibração 

para cada analito com 6 concentrações diferentes (expressa em ng de analito/mg de 

cabelo): 0,50; 1,25; 2,50; 5,0; 12,5 e 25 ng/mg para o CBD e 0,10; 0,50; 1,25; 2,50; 

5,0 e 12,5 ng/mg para o THC . O limite inferior de quantificação (LIQ) e os controles 

de qualidade baixo, médio e alto (CQB, CQM e CQA) foram calculados e suas 

concentrações (ng/mg de cabelo) estão expressas na tabela 8:  
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Tabela 8 - Valores de concentração dos controles de qualidade (ng/mg) para o 
canabidiol (CBD) e o THC 

Analitos LIQ CQB CQM CQA 

CBD 0,5 1,5 12,5 20,0 

THC 0,1 0,3 5,0 10,0 

 

 

 Apesar da ANVISA recomendar a utilização de um controle de qualidade de 

diluição, como a concentração dos analitos encontrada no cabelo é muito pequena, 

julgamos desnecessário o cálculo do mesmo. O padrão interno (THC-d3) foi utilizado 

na concentração de 1 ng/mg de cabelo para todas os pontos da curva de calibração, 

amostras e controles de qualidade. Na curva de calibração, aplicou-se métodos 

estatísticos de regressão linear e o fator de ponderação 1/x. As figuras 15 e 16 

apresentam as curvas de calibração para o CBD e THC, respectivamente. 

 

 

Figura 15 - Curva de calibração para o CBD 
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Figura 16 - Curva de calibração para o THC 

  

Os experimentos para o cálculo dos demais parâmetros serão realizados 
assim que possível e apresentados na forma de publicação científica. 

 

5.4. Análise imunoenzimática das amostras de urina 

Os resultados obtidos para a triagem das amostras de urina estão descritos 
na tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultado do teste imunoenzimático das amostras de urina 

Nº! Resultado! Nº! Resultado! Nº! Resultado!
1! THC! 36! COC! 71! COC!
2! NEGATIVO! 37! THC! 72! THC!
3! NEGATIVO! 38! THC!+!COC! 73! NEGATIVO!
4! NEGATIVO! 39! THC! 74! NEGATIVO!
5! THC!+!COC! 40! NEGATIVO! 75! THC!+!COC!
6! NEGATIVO! 41! THC! 76! THC!
7! NEGATIVO! 42! THC!+!COC! 77! SEM!AMOSTRA!
8! NEGATIVO! 43! THC!+!COC! 78! THC!+!COC!
9! COC! 44! THC!+!COC! 79! SEM!AMOSTRA!
10! COC! 45! NEGATIVO! 80! THC!
11! COC! 46! THC!+!COC! 81! SEM!AMOSTRA!
12! SEM!AMOSTRA! 47! THC! 82! THC!+!COC!
13! COC! 48! THC!+!COC! 83! SEM!AMOSTRA!
14! NEGATIVO! 49! THC!+!COC! 84! COC!
15! THC! 50! THC!+!COC! 85! THC!+!COC!
16! NEGATIVO! 51! THC!+!COC! 86! THC!+!COC!
17! COC! 52! COC! 87! THC!+!COC!
18! INSUFICIENTE! 53! THC!+!COC! 88! THC!+!COC!
19! NEGATIVO! 54! THC!+!COC! 89! THC!+!COC!
20! NEGATIVO! 55! NEGATIVO! 90! THC!+!COC!
21! NEGATIVO! 56! THC!+!COC! 91! THC!+!COC!
22! THC! 57! THC!+!COC! 92! THC!
23! COC! 58! THC!+!COC! 93! THC!
24! THC! 59! THC!+!COC! 94! THC!+!COC!
25! THC!+!COC! 60! NEGATIVO! 95! THC!+!COC!
26! NEGATIVO! 61! THC! 96! THC!+!COC!
27! THC!+!COC! 62! NEGATIVO! 97! SEM!AMOSTRA!
28! THC!+!COC! 63! THC! 98! THC!+!COC!
29! THC! 64! COC! 99! THC!+!COC!
30! THC!+!COC! 65! THC! 100! THC!+!COC!
31! NEGATIVO! 66! !!!!!NEGATIVO! !
32! COC! 67! !!!!!NEGATIVO! !
33! THC!+!COC! 68! !!!!!NEGATIVO! !
34! THC! 69! COC! ! !
35! THC!+!COC! 70! COC! ! !

 COC = cocaína; THC =  tetrahidrocanabinol. 

 

Como podemos observar na tabela 10, 7 indivíduos não forneceram amostra 

ou a mesma foi insuficiente para a realização do teste, por variadas razões (infecção 

urinária, mulheres menstruadas ou simplesmente se negaram a fornecer a amostra 

no final da entrevista). 23 voluntários apresentaram resultado negativo para triagem 
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das drogas; 18 apresentaram resultado positivo apenas para o THC; 14 apenas para 

cocaína e 38 para THC + COC. Pela triagem da amostra, já podemos observar que 

a população do estudo é usuária de múltiplas drogas. Dentre os usuários de 

cocaína, também estão considerados os usuários de crack. Nenhuma amostra foi 

positiva para anfetamina, mas no Questionário da pesquisa, muitos sujeitos 

reportaram já ter feito o uso da mesma. Esses resultados serão relacionados com os 

achados nas amostras de cabelo no capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3 
CORRELAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE 

CANABINÓIDES E COCAÍNICOS ENCONTRADA 
NO CABELO COM INCIDÊNCIA DE SINTOMAS 

PSIQUIÁTRICOS 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Drogas de abuso e sintomas psiquiátricos 

Muitos diagnósticos em medicina são baseados na combinação de sintomas, 

a duração destes e o limite acima do qual a síndrome é reconhecida como 

clinicamente relevante. Um indicador único não é suficiente para estabelecer um 

diagnóstico preciso, pois um sintoma raramente é exclusivo de uma doença 

específica. A psiquiatria é especialmente vulnerável a não-especificidade dos 

sintomas, além da ausência de testes biológicos sensíveis e específicos o suficiente 

para estabelecer um diagnóstico. A problemática do processo de diagnóstico 

aumenta quase exponencialmente quando transtornos devido ao uso de substâncias 

e síndromes psiquiátricas ocorrem concomitantemente (SCHUCKIT, 2006). 

Pela definição do NIDA (2010), comorbidade é a “ocorrência de duas ou mais 

desordens ou doenças na mesma pessoa, simultaneamente ou sequencialmente”. A 

comorbidade implica também em interação entre ambas as doenças, sendo que 

uma afeta o curso e o prognóstico da outra. A comorbidade é um fenômeno 

multicausal, multidimensional e multifacetada em Medicina. Embora os estudos 

epidemiológicos apontem uma alta prevalência de comorbidade entre transtornos 

somáticos e psiquiátricos, ela ainda é subreconhecida e pouco tratada. Existem 

muitas questões sem resposta relacionadas à comorbidade como, por exemplo, a 

ligação entre os processos somáticos e psicológicos, quais fatores estão envolvidos 

na manifestação bidirecional e como tratar os transtornos envolvidos. Um conceito 

utilizado na interpretação do desenvolvimento da comorbidade de transtornos 

somáticos e psiquiátricos é a de substratos biológicos idênticos. A formação desses 

substratos é influenciada por fatores de risco, os quais dependem ou não do 

indivíduo (fatores estressores X fatores genéticos). Os efeitos dos fatores de risco e 

dos substratos biológicos são paralelos, mas um deles é o agente dominante 

(KOVACS, 2014).  

Para explicar a comorbidade entre as desordens causadas pelo abuso de 

drogas e os distúrbios psiquiátricos, é necessário reconhecer que o abuso de drogas 

é também um distúrbio mental, caracterizado pela compulsão, pelo incontrolável 

desejo de consumo, busca e uso da droga, apesar das consequências 

devastadoras. Esse comportamento é resultado de vários fatores, dentre eles, as 
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alterações na estrutura e funções cerebrais, em algumas das mesmas áreas onde 

ocorrem as alterações responsáveis pelos distúrbios mentais, como a depressão, 

ansiedade ou esquizofrenia (NIDA, 2010).  

A alta prevalência de comorbidade entre o uso de drogas e os transtornos 

mentais não significa que um é a causa do outro, mesmo quando um ocorre 

cronologicamente primeiro. É difícil estabelecer a causalidade ou a direção desse 

processo. O diagnóstico do transtorno mental pode não ocorrer até que os sintomas 

progridam a um nível específico (classificação DSM ou CID-10). Entretanto, 

sintomas subclínicos podem levar ao uso da droga e isso pode gerar confusão a 

respeito de qual transtorno começou inicialmente (NIDA, 2010). 

Todos os cenários abaixo podem contribuir, em diferentes proporções, para 

explicar como e porque essa comorbidade comumente acontece (NIDA, 2010): 

1. As drogas de abuso podem levar os usuários a experimentar um ou mais 

sintomas dos transtornos mentais. O elevado risco de psicose em usuários de 

Cannabis é uma evidência dessa possibilidade; 

2.  Os transtornos mentais podem levar ao abuso de droga. Os sujeitos com 

transtornos mentais graves, leves ou até mesmo subclínicos podem usar as drogas 

de abuso como forma de auto-medicação; 

3. Fatores comuns como a sobreposição de fatores ambientais, como o estresse, 

traumas ou exposição precoce às drogas podem levar a adicção e ao 

desenvolvimento de transtornos mentais, particularmente nos sujeitos que 

apresentam vulnerabilidades genéticas.  

 
 A co-ocorrência de áreas do cérebro envolvidas em ambos os transtornos 

sugere que alterações cerebrais decorrentes de um podem afetar o outro. Por 

exemplo, o uso de drogas que precede o primeiro sintoma de um transtorno mental 

pode produzir alterações na função e estrutura do cérebro que ativa uma propensão 

de desenvolver o transtorno mental. Se o distúrbio mental se desenvolve primeiro, 

alterações associadas na atividade cerebral podem aumentar a vulnerabilidade ao 

abuso de drogas, pelo aumento dos seus efeitos positivos, redução da consciência 

dos efeitos negativos ou aliviando os efeitos desagradáveis associados ao 

transtorno mental ou a medicação utilizada para tratá-lo (NIDA, 2010). 
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A presença de distúrbios psiquiátricos pode comprometer a eficácia da 

intervenção terapêutica junto aos usuários de drogas. De acordo com Silveira e 

Jorge (1999), “independentemente dos transtornos associados serem anteriores ou 

posteriores à instalação da dependência às drogas, a detecção precoce desses 

quadros psicopatológicos contribui para uma maior eficácia terapêutica, além de 

diminuir os índices de recaída”. 

No Brasil, o atendimento aos usuários de drogas está disponível a população 

gratuitamente através do Sistema Único de Saúde (SUS). O tratamento é oferecido 

em centros de atenção psicossocial (CAPS) especializados em álcool e drogas de 

abuso, clínicas privadas e hospitais especializados. Os pacientes são referenciados 

a estes diferentes centros de acordo com o grau de dependência (FALLER et al., 

2014). 

 

1.1.1. Canabinóides e sintomas psiquiátricos 

A associação entre a Cannabis sativa e condições psicopatológicas existe 

desde a era antes de Cristo (ZUARDI et al., 2006). Entretanto, enquanto a relação 

entre uso de Cannabis e a psicose despertava demasiado interesse científico, a 

associação entre Cannabis e outros transtornos psiquiátricos, particularmente a 

ansiedade, eram pouco estudadas. Uma possível razão seria o fato de que 

pacientes com sintomas de ansiedade associados ao uso de Cannabis não atraem 

muita atenção do serviço clínico comparado àqueles que possuem sintomas 

psicóticos (CRIPPA et al., 2009). 

A partir dos anos 60, o uso recreativo da Cannabis alastrou-se rapidamente 

nas faixas jovens da população em todo mundo Ocidental. Esse crescimento 

espantoso no consumo da planta, aliado ao aumento da sua importância social e do 

melhor conhecimento de sua composição química, contribuíram para o enorme 

aumento do interesse científico pela Cannabis a partir de 1965 (ZUARDI, 2008). 

Após a identificação do Δ9-THC na década de 60 e da descoberta do sistema 

endocanabinóide na década de 90, ocorreu um crescimento no número de estudos 

que focavam no envolvimento desse sistema em algumas desordens psiquiátricas, 

tais como a esquizofrenia, o transtorno bipolar afetivo, a depressão maior e a 
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ansiedade. Vários estudos epidemiológicos indicam que pessoas com distúrbios 

mentais severos são mais propensas ao uso, abuso e dependência de substâncias 

psicoativas, especialmente a Cannabis, comparadas a população em geral. As taxas 

de prevalência de abuso de Cannabis são maiores que 10,1% em pessoas com 

esquizofrenia; 14,5% entre os pacientes com episódios maníacos; 4,1% na 

depressão maior; 4,3% nas desordens de pânico e 2,4% em pacientes com fobia. A 

associação entre abuso de Cannabis por pacientes com desordens psiquiátricas é 

reconhecida como um fator de risco independente para a ocorrência de episódios 

agudos de psicose, prejuízos cognitivos, distúrbios no comportamento, exacerbação 

de sintomas e eventos negativos no curso da doença (DIEHL et al., 2010). 

A Cannabis sativa contém aproximadamente 70 componentes químicos que 

são únicos da planta e são denominados canabinóides (ELSOHLY; SLADE, 2005). 

O principal composto psicoativo é o Δ9 – tetraidrocanabinol (Δ9 - THC), dependendo 

da dose, pode produzir efeitos ansiogênicos e efeitos do tipo psicóticos, mesmo em 

indivíduos saudáveis. Contrariamente, o canabidiol (CBD), outro importante 

constituinte da Cannabis, parece apresentar propriedades antipsicóticas, ansiolíticas 

e atividade neuroprotetora em humanos (MORGAN et al., 2010, 2012). A razão entre 

os níveis de THC/CBD na planta varia bastante, em função de variáveis como 

condições climáticas e do solo, parte da planta que foi consumida (o caule possui 

maior concentração de CBD enquanto folhas e flores possuem mais THC) entre 

outros fatores (CRIPPA et al., 2009).  

A Cannabis pode causar um episódio agudo e de curta duração de ansiedade 

nos usuários esporádicos, o qual freqüentemente é similar a um ataque de pânico. 

Quando administrada em altas doses, pode causar intensa sensação de medo e 

ansiedade. Aproximadamente 20-30% de seus usuários apresentam rápidas 

reações de ansiedade aguda após fumar a droga. Estes sintomas ocorrem 

usualmente em indivíduos que estão utilizando a droga pela primeira vez ou quando 

encaram situações novas ou estressantes (CRIPPA et al., 2009).  

Além dos efeitos ansiogênicos e psicóticos causados pela Cannabis, sabe-se 

que ela pode aumentar a probabilidade do usuário desenvolver episódios de 

transtornos do humor (SANCHES; MARQUES, 2010). A depressão não tratada está 

associada a altas taxas de mortalidade e aumento no uso dos serviços de saúde, 
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sendo considerada um problema de saúde pública pouco reconhecido e 

subdiagnosticado (OSÓRIO et al., 2009). 

Estudos sugerem que existe uma relação entre o uso de Cannabis e a 

incidência de psicose (MORGAN et al., 2010). Atualmente, não existe dúvida de que 

a intoxicação por Cannabis sativa provoque ou desencadeie episódios breves de 

sintomas psicóticos e que também promove exacerbação de curta duração ou 

recorrência de sintomas psicóticos pré-existentes. A psicose aguda induzida por 

Cannabis normalmente ocorre logo após o uso da droga e cursa com delírios 

persecutórios e de ciúmes, ansiedade, labilidade emocional, despersonalização e 

amnésia em relação ao episódio. Alucinações são raras, mas podem ocorrer quando 

se atinge elevados níveis plasmáticos. Em geral, os quadros remitem dentro de um 

dia, mas alguns casos podem durar mais tempo. A dúvida que ainda persiste é o 

quanto do uso de Cannabis pode provocar uma psicose específica diferente de 

outras psicoses ainda induzidas por drogas (HALLAK et al., 2008). 

A razão entre os níveis de THC e CBD na planta varia bastante, em função de 

fatores como condições climáticas e do solo, parte da planta que foi consumida (o 

caule possui maior concentração de CBD enquanto folhas e flores possuem mais 

THC) entre outros (CRIPPA et al., 2009). Essa relação THC/CBD tem sido 

determinada em diferentes matrizes biológicas e utilizada em estudos que medem a 

incidência de distúrbios como a psicose, a depressão e a ansiedade (MORGAN et 

al., 2010, 2012; MORGAN; CURRAN, 2008).  

 

1.1.2. Cocaínicos e sintomas psiquiátricos 

A cocaína aumenta o estado de alerta, as sensações de bem-estar, 

competência e euforia, a energia e a atividade motora. Porém, podem acontecer 

também sensações indesejáveis para o usuário, como paranóia, ansiedade, 

inquietação, convulsão e arritmias nos casos de intoxicação aguda. Os sintomas de 

uso crônico incluem rinite, suor frio, tremores, comportamento violento, percepção 

distorcida e distúrbios psiquiátricos (ISENSCHMID, 1999). 

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que afeta igualmente homens e 

mulheres. Entretanto, a prevalência da comorbidade desse transtorno com uso de 
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drogas é maior em indivíduos do sexo masculino. O uso concomitante de álcool e 

cocaína está associado a maior número de internações em hospitais psiquiátricos 

em esquizofrênicos. Usuários de cocaína que fazem uso abusivo de álcool 

apresentam maiores índices de psicose induzida pela cocaína, depressão, menor 

adesão ao tratamento e maior risco de suicídio (AZEVEDO et al., 2012). 

 

1.2. Instrumentos ou escalas de avaliação psiquiátrica 

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde, são necessárias mais 

pesquisas que avaliem os aspectos biológicos e psicossociais da saúde mental, com 

intuito de aumentar o entendimento das desordens mentais e desenvolver 

intervenções mais efetivas. Tais pesquisas devem ser realizadas em uma ampla 

base internacional para compreender as variações entre as comunidades e saber 

mais sobre os fatores que influenciam a causa, o curso e a evolução dos transtornos 

mentais. Esse tipo de investigação é uma necessidade urgente nos países em 

desenvolvimento, uma vez que os dados nesses países são escassos (WHO, 2001).  

Os transtornos mentais representam aproximadamente 13% da sobrecarga 

de doenças no mundo. Nos centros de atendimento primário, de 25 a 50% dos 

pacientes que procuram atendimento têm pelo menos um transtorno psiquiátrico ou 

neurológico. A não detecção pode ocorrer em até 55% dos casos para diagnóstico 

de depressão e 77% para transtorno de ansiedade social, dentre a porcentagem 

acima (GONÇALVES et al., 2008). 

Diante desse contexto, a utilização de instrumentos de rastreamento 

psiquiátricos, que sejam de fácil aplicação e baixo custo são uma alternativa viável e 

de grande relevância para o emprego em larga escala na prática clínica e 

principalmente nos estudos de epidemiologia psiquiátrica. Esses instrumentos de 

rastreamento não necessitam que o aplicador seja um profissional da área médica 

ou psiquiátrica, podendo ser treinado de forma individual e com custo reduzido. Os 

instrumentos de rastreamento configuram-se uma valiosa ferramenta para estudos 

de prevalência psiquiátrica, estudos estes de grande necessidade e importância 

para o nosso país (GONÇALVES et al., 2008).  

É aconselhável a utilização de versões do instrumento devidamente validadas 

em culturas diferentes, ao invés de desenvolver um novo em cada país que realizar 
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o mesmo tipo de investigação. Entretanto, é importante a tradução e adaptação 

cultural do instrumento, que deve buscar equivalências em relação ao original como 

a semântica, a técnica, o conteúdo e os critérios e conceitos (DUARTE; BORDIN, 

2000). 

 

 

2. OBJETIVOS 

Os objetivos principais do trabalho foram: 

- Identificar e quantificar a presença de canabinóides e cocaínicos nas amostras de 

cabelo; 

- Relacionar as concentrações das drogas encontradas no cabelo com os 

indicadores positivos para os sintomas psiquiátricos apontados pelos instrumentos 

de avaliação; 

 Os objetivos específicos foram: 

- Estimar a porcentagem de THC e CBD presente em amostras de planta de 

Cannabis; 

- Traçar o perfil dos sujeitos que buscam atendimento no CAPS – AD de Ribeirão 

Preto; 

- Traçar o perfil dos usuários de Cannabis atendidos no CAPS – AD de Ribeirão 

Preto; 

 - Estimar a prevalência de transtornos de ansiedade e depressão na população 

estudada, através das escalas de rastreamento para transtornos psiquiátricos. 

  

3. CASUÍSTICA  
O número total de sujeitos entrevistados foi igual a 100.! Os critérios de 

inclusão e exclusão, bem como o local do estudo já foram citados na Casuística do 

capítulo 2.  
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3.1. Entrevistas 

Os sujeitos da pesquisa foram recrutados após o primeiro atendimento 

individual (triagem) realizado pelo profissional de enfermagem ou psicologia, ou 

após participarem do grupo de acolhimento, para aqueles sujeitos que não estavam 

matriculados no programa do CAPS – AD. Já para aqueles que estavam em regime 

de semi-internação no CAPS, o recrutamento foi realizado durante as atividades 

terapêuticas. As entrevistas não comprometiam a rotina do serviço bem como não 

atrapalhavam a participação dos sujeitos nas atividades do programa. Elas foram 

realizadas pelo próprio pesquisador, face-a-face. Após esclarecimento sobre os 

objetivos da pesquisa, o sujeito era convidado a participar do estudo. Caso aceitasse 

participar, era conduzido a um local reservado (uma sala cedida pelos funcionários 

do CAPS – AD), onde assinava o TCLE e respondia as perguntas dos instrumentos 

de avaliação psiquiátrica feitas pelo entrevistador. Cada entrevista durava entre 45 a 

90 min, dependendo do voluntário. Ao final, o entrevistado fornecia uma amostra de 

cabelo e urina. 

3.2. Escalas de avaliação psiquiátrica e critérios de classificação 

As seguintes escalas foram utilizadas na pesquisa para a avaliação dos 

sintomas psiquiátricos: Self Report Questionnaire (HARDING et al. 1980, 1983), 

Inventário de Depressão de Beck (BECK et al., 1961), Patient Health Questionnaire 

9 (KROENKE; SPITZER; WILLIAMS, 2001), Questionário de Ansiedade de Beck 

(BECK et al., 1988), Social Phobia Inventory (CONNOR et al., 2000) e Cannabis 

Research Questionnaire (THOMAS, 1996), bem como um questionário elaborado 

pelo pesquisador para coleta de dados sociodemográficos, consumo de substâncias 

e dados sobre a amostra de cabelo. A seguir, será apresentada a composição de 

cada escala. 

 

3.2.1.  Self Report Questionnaire (SRQ) 

O SRQ foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com intuito 

de avaliar os distúrbios mentais comuns nos países em desenvolvimento. São 

considerados transtornos mentais comuns, a ansiedade, a depressão e os 

transtornos somatoformes (RISAL, 2011). Caracterizam-se por sintomas não-



65 
 

psicóticos como insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de 

concentração e queixas somáticas (COSTA; LUDERMIR, 2005). 

É um questionário auto-aplicável com escala dicotômica (sim/não), que 

apresenta 24 itens, sendo que os primeiros possibilitam a detecção de distúrbios 

não-psicóticos, enquanto os quatro últimos permitem o screening de distúrbios 

psicóticos como alucinações, delírio paranoide e confusão mental (SANTOS et al., 

2009, 2010). Utilizou-se a versão CRQ-20, em que apenas os 20 primeiros itens são 

avaliados. A nota de corte utilizada para este instrumento foi 7, como sugere o 

estudo de Santos et al. (2010). O instrumento ainda pode ser dividido em quatro 

subitens que compõem dimensões específicas, identificadas como: fator I – humor 

ansioso e depressivo; fator II – decréscimo de energia; fator III – sintomas somáticos 

e fator IV – pensamento depressivo (SANTOS et al., 2009). Esse instrumento foi 

validado por Mari e Williams (1986) e por Santos et al (2009) (Anexo 4). 

 

3.2.2. Inventário de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory – BDI) 

O BDI foi proposto por Beck et al. em 1961, para medir sintomas de 

depressão (BECK et al., 1961). É uma escala auto-aplicável, que possui 21 itens que 

correspondem a categorias de sintomas e atitudes, com quatro afirmações cada um, 

refletindo um grau crescente de gravidade de depressão (de 0 a 3). Os itens foram 

escolhidos para avaliar a intensidade da depressão e não para selecionar um tipo 

particular de depressão. Os 21 sintomas e atitudes são: humor, pessimismo, 

sensação de incapacidade, falta de satisfação, sentimento de culpa, sensação de 

punição, auto-antipatia, auto-acusação, desejo suicida, choro, irritabilidade, 

retraimento social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição no trabalho, 

distúrbios do sono, fadigabilidade, perda de apetite, perda de peso, preocupações 

somáticas e perda da libido. O intervalo de valor de corte utilizado foi de 0 a 11 para 

sintomatologia mínima, 12 a 19 para leve, 20 a 35 para moderada e 36 a 63 para 

grave (BECK; STEER; GARBIN, 1988). No presente estudo, serão considerados 

como indicadores clínicos positivos para depressão, os correspondentes à 

classificação de gravidade moderada e severa. Gorenstein et al. (2011) traduziram e 

Gomes-Oliveira et al. (2012) validaram esse questionário no Brasil (Anexo 5). 
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3.2.3. Questionário sobre a saúde do Paciente - 9 (Patient Health Questionnaire - 

PHQ-9) 

O PHQ-9 é uma escala para rastrear sinais e sintomas da depressão maior 

desenvolvida para serviços de cuidados primários à saúde. Possibilita avaliar os 

sinais e sintomas relatados pelo paciente nas últimas 2 semanas (OSÓRIO et al., 

2009). Consiste de 9 itens, sendo que o escore de frequência para cada item varia 

de 0 a 3, onde 0 significa nenhuma vez, 1 vários dias, 2 mais da metade dos dias e 3 

quase todos os dias. A pontuação é construída por meio da somatória dos escores, 

sendo a pontuação máxima igual a 27. O valor de corte (cut off) utilizado para o 

indicador positivo de sinais e sintomas de depressão maior foi escore igual ou maior 

que 10, de acordo com estudo realizado por Osório et al. (2009). Utilizou-se a versão 

traduzida para o português pela Pfizer (Copyright © 2005 Pfizer Inc., New York, NY) 

e a validação no Brasil foi realizada por Osório et al. (2009) (Anexo 6). 

3.2.4. Questionário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory – BAI) 

O BAI também foi proposto por Beck et al. em 1988, com objetivo de 

discriminar de forma confiável sintomas de ansiedade de sintomas depressivos, para 

fins clínicos e de pesquisa (BECK et al., 1988). Essa escala apresenta 21 itens que 

avaliam, durante a última semana, a frequência com que os sintomas incomodaram 

o indivíduo. Cada item possui um escore de frequência que varia de 0 (nada) a 3 

(muito forte) e o escore de classificação varia de 0 a 10 para sintomatologia mínima, 

11 a 19 para leve, 20 a 30 para moderada e 31 a 63 para grave (OSÓRIO; CRIPPA; 

LOUREIRO, 2011). No presente estudo, serão considerados como indicadores 

clínicos positivos para ansiedade, os correspondentes à classificação de gravidade 

moderada e severa. Foi traduzida e adaptada para o português por Cunha (2001) 

(Anexo 7). 

 

3.2.5. Inventário de Fobia Social (Social Phobia Inventory - SPIN) 

O SPIN é um instrumento auto-aplicável utilizado para avaliação simples e 

rápida das dimensões que definem o Transtorno de Ansiedade Social (TAS): o 
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medo, a evitação das situações e os sintomas de desconforto fisiológico (sintomas 

somáticos). O transtorno de ansiedade social é um subtipo de ansiedade e é 

definido como “um medo acentuado e persistente de situações sociais e de 

desempenho, as quais o indivíduo enfrenta com grande sofrimento e/ou evita, 

levando a um consequente prejuízo no seu funcionamento acadêmico, social ou 

ocupacional” (VILETE et al., 2006). O TAS pode preceder outros sintomas 

psiquiátricos sendo comum a presença de morbidades como ansiedade, depressão, 

abuso de drogas, transtornos alimentares e ideação suicida, principalmente em 

pacientes diagnosticados com TAS generalizado (BURATO, 2009). 

O SPIN (Anexo 4) possui 17 itens que representam os problemas que podem 

ter incomodado o entrevistado na última semana. O escore de frequência para cada 

item varia de 0 a 4, sendo 0 nada, 1 um pouco, 2 moderadamente, 3 bastante e 4 

extremamente. O escore máximo total é de 68 pontos e a pontuação igual ou maior 

que 19 foram consideradas como indicativo de transtorno de ansiedade, de acordo 

com o estudo de Osório, Crippa e Loureiro (2009), que traduziram e adaptaram para 

o português esse instrumento (Anexo 8). 

 

3.2.6. Questionário sobre uso da Cannabis (Cannabis Research Questionnaire – 

CRQ) 

O CRQ foi desenvolvido por Thomas (1996) para estimar a prevalência de 

problemas associados ao uso da Cannabis em uma população geral. É um 

questionário auto-aplicável, composto por 25 questões, que apresenta uma parte 

introdutória, onde devem ser preenchidas informações demográficas e sobre 

histórico e frequência de uso da Cannabis. Em seguida, as outras questões abordam 

efeitos na saúde física e mental, problemas em controlar a quantidade e a 

frequência de uso, problema social e nos relacionamentos e opinões adversas 

expressas pelas outras pessoas em relação ao uso da Cannabis pelo indivíduo. O 

instrumento ainda não foi validado no Brasil, mas foi utilizado com intuito de gerar 

um panorama sobre os problemas relacionados ao uso da Cannabis na população 

estudada (Anexo 9). 
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3.2.7. Questionário da pesquisa 

Além desses instrumentos, também foi aplicado um questionário elaborado 

pelo próprio pesquisador para coleta de dados sociodemográficos, consumo de 

Cannabis, cocaína/crack e medicamentos e questões relacionadas ao cabelo, 

composto por 26 itens (Apêndice B). A cor dos sujeitos foi determinada pelo 

entrevistador. O estado civil foi reportado agrupando-se os viúvos, separados ou 

desquitados como solteiros e os amasiados como casados. Para escolaridade, os 

indivíduos foram agrupados tendo completado ou não o ensino relatado, enquanto 

que para o estado laboral, os sujeitos afastados do emprego ou aposentados, foram 

classificados como inativos. 

 

 

3.3. Análise estatística dos dados  

A análise estatística foi realizada a partir da construção de um banco de 

dados no programa estatístico Statistical Package for the Social Science (SPSS) na 

versão 13.0. Medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão 

(desvio padrão, valor mínimo e máximo) foram utilizadas para a estatística descritiva 

dos dados.  

Os testes paramétricos utilizados foram o teste t de Student e a correlação de 

Pearson. O teste t de Student é utilizado para comparar duas médias provenientes 

de amostras independentes, que tenham distribuição normal e variâncias iguais 

(CALLEGARI-JACQUES, 2003). O teste t foi usado para comparar as concentrações 

médias de Cannabis, cocaína e crack encontradas no cabelo com os resultados 

obtidos nas escalas de avaliação psiquiátrica. 

O coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma medida da intensidade de 

associação existente entre duas variáveis quantitativas. Pode variar de – 1 a + 1. 

Valores negativos de r indicam uma correlação do tipo inversa, isto é, quando x 

aumenta, y em média diminui e vice-versa. Já os valores positivos para r ocorrem 

quando a correlação é direta, ou seja, x e y variam no mesmo sentido (CALLEGARI-

JACQUES, 2003). O teste de correlação de Pearson foi utilizado para demonstrar a 
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associação entre a concentração de drogas encontradas no cabelo e os indicadores 

de sintomas psiquiátricos apresentados pelas escalas de avaliação. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significantes, quando p 

apresentava valor menor ou igual a 0,05 (5%). 

 

 4. MÉTODO  

4.1. Análise de cabelo usando LC-MS/MS 

A programação inicial era enviar parte das amostras de cabelo para análise 

de cocaínicos na Itália (5 mg) e a outra parte seria utilizada para análise de 

canabinóides utilizando o método com a DPX no próprio laboratório. Entretanto, não 

foi possível a realização de nenhuma das opções. Considerando que a validação do 

método com a DPX para análise de canabinóides ainda está em desenvolvimento e 

o custo para envio das amostras para o Laboratório na Itália seria demasiadamente 

alto comparado ao custo de realizar as análises no Brasil, optou-se por enviar as 

amostras de cabelo a um laboratório privado especializado em análises em cabelo 

na cidade de São Paulo (Chromatox® Laboratórios). As 100 amostras de cabelo 

foram enviadas ao Chromatox, já descontaminadas, de acordo com o procedimento 

descrito por Alves et al. (2013) e pesadas (10 mg). O método utilizado neste 

laboratório foi validado de acordo com a ISO 17025 e consistia de desintegração da 

matriz (10 mg), purificação em coluna de fase sólida e injeção em cromatografia em 

fase líquida acoplada à espectrometria de massas (Agilent: HPLC 1260, triplo 

quadrupolo Agilent 6420 - coluna Agilent Poroshell 120 SB C18 4.6 x 50 mm 

(2,7µm)). A fase móvel utilizada foi (A) Acetato de amônio 5 mM e 0,01% ácido 

fórmico e (B) Metanol com 0,01% de ácido fórmico.  O tempo total da corrida foi de 

11 min. O gradiente de eluição está descrito na tabela 11: 
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Tabela 11 - Gradiente de eluição dos analitos 

Tempo 
(min) A (%) B (%) Fluxo 

(ml/min) 
0 55 45 0,4 
5 5 95 0,4 
8 5 95 0,4 

8,1 55 45 0,4 
!

! Para os canabinóides, foi determinada a concentração de Δ9 – 

tetraidrocanabinol (THC), canabinol (CBN) e canabidiol (CBD) enquanto que para os 

cocaínicos, determinaram-se as concentrações de cocaína (COC); benzoilecgonina 

(BE) e norcocaína (NCOC), metabólitos da cocaína; éster metilanidroecgonina 

(EMA), metabólito que permite identificar/diferenciar o uso do Crack e do cocaetileno 

(CE), produto de biotransformação que indica uso concomitante de cocaína e etanol. 

Além desses compostos, também foram identificadas a presença de outras 

substâncias como anfetamina, metanfetamina, metilenodioximetanfetamina (MDMA 

ou ecstasy) e heroína; benzodiazepínicos (alprazolam, clonazepam, diazepam, 

lorazepam, nitrazepam, oxazepam e temazepam) e alguns opióides (morfina e 

codeína).  

4.2. Análise qualitativa da planta Cannabis sativa  

A análise qualitativa de 50 amostras da planta Cannabis sativa, apreendidas 

pela polícia na região de Ribeirão Preto, foi realizada com intuito de avaliar o teor de 

Δ9 - THC e CBD presente nas amostras da planta que são comercializadas e 

consumidas na região. Os extratos foram gentilmente cedidos pelo Laboratório de 

Exames de Entorpecentes do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Ribeirão Preto - 

SP. O método foi desenvolvido a partir do descrito por Swift et al. (2013) e 

esquematizado no fluxograma da figura 17. 
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Figura 17. Método de extração da Cannabis planta 

 
 
O THC-d3 foi utilizado como padrão interno (100 ng). A quantificação foi 

realizada no laboratório da profa. Dra. Maria Eugênia Queiróz Nasur no 

departamento de Química da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto (FFCLRP – USP), em razão de problemas no equipamento do nosso 

laboratório. As análises foram realizados em um GC-MS da Shimaddzu (GC - MS 

QP 2010 Plus). Utilizou-se uma coluna capilar de sílica fundida DB – 5MS (30 m de 

comprimento x 0,25 mm de diâmetro x 0,25 µm de espessura de filme). As 

condições cromatográficas foram as mesmas utilizadas nos experimentos com a 

DPX. Os pontos da curva de calibração variaram de 20 ng/mL a 2500 ng/mL. As 

amostras foram quantificadas utilizando o programa Microsoft Excel 2010. 

 
 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Perfil sóciodemográfico  

 A faixa etária dos sujeitos incluídos na pesquisa, que buscavam atendimento 

no CAPS – AD de Ribeirão Preto, variou entre 18 anos e 52 anos, com média de 31 

Injeção de 1 µL no GC-MS 

Evaporar 100 µL + 50 µL acetato de etila 

Alíquota de 100 µL + 10 mL MeOH 

40 µL acetato de etila + 20 µL MSTFA 

240 mg planta + 10 mL MeOH/ Clorofórmio (9:1) 

Derivatização a 70ºC/20 
min 

Ultrassom por 30 min 
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anos. A tabela 12 apresenta os valores, como frequência absoluta, de informações 

sobre o sexo, cor, estado civil, escolaridade e estado laboral da população estudada.  

 

Tabela 12 - Características sóciodemográficas da população estudada 

Características N (nº sujeitos) 
Faixa etária  
  18 a 24 anos 23 
  25 a 34 anos 40 
  35 anos 37 
Sexo  
   Masculino 80 
   Feminino 20 
Cor  
   Branco 52 
   Negro 48 
Estado civil  
   Solteiro 80 
   Casado 20 
Escolaridade  
   Ensino fundamental 52 
   Ensino médio 43 
   Ensino superior 5 
Estado laboral  
   Ativo 21 
   Inativo 79 

  

Dentre os sujeitos do sexo feminino, 14 eram solteiras e 6 casadas; 7 

possuíam escolaridade até o ensino fundamental, 11 até o ensino médio e 2 com 

ensino superior; 13 de cor branca e 7 negras e 3 estavam trabalhando e 17 estavam 

desempregadas. Dentre os sujeitos do sexo masculino, 66 eram solteiros e 18 

casados; 45 possuíam o ensino fundamental, 32 o ensino médio e 3 o ensino 

superior; 39 de cor branca e 41 de cor negra e 62 sujeitos estavam inativos 

(desempregados ou em trabalhos temporários) enquanto 18 estavam empregados. 

A partir desses dados, podemos inferir que o perfil médio dos usuários que procuram 

atendimento no CAPS – AD é de sujeitos do sexo masculino, branco, solteiro, de 

baixa escolaridade e desempregado.  
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 Com relação ao sexo, os resultados apresentados estão em acordo com o 

último Relatório Mundial sobre Drogas, apresentado pelas Nações Unidas (UNDOC, 

2014), em que a quantidade de homens que fizeram uso de algum tipo de droga 

ilícita é de 2 a 3 vezes superior ao de mulheres. E de acordo com o Relatório 

apresentado em 2012, a razão entre homens e mulheres em tratamento para abuso 

de Cannabis e cocaína na Europa é de 4:1, razão esta também encontrada no 

estudo. Esse fato pode ser explicado pela escassez de serviços de tratamento e 

apoio a mulheres usuárias de drogas, bem como pelo preconceito enfrentado por 

essas mulheres, o que dificulta ainda mais a busca pelo tratamento (UNDOC, 2012). 

 Comparando os demais dados da tabela 12 com os apresentados para região 

Sudeste no II Levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no 

Brasil, realizado pelo CEBRID em 2005, obtêm-se resultados semelhantes entre os 

estudos (CARLINI et al., 2006). Nesse levantamento, ocorre predominância de 

indivíduos caucasóides (60,5%) comparados aos mulatos, negros, asiáticos e índios. 

A predominância dos sujeitos caucasianos também acontece em razão da 

porcentagem da população de cor branca na região Sudeste e Sul ser maior que nas 

demais regiões, de acordo com o último censo do IBGE (IBGE, 2010). Se 

considerarmos também como solteiros os indivíduos viúvos, desquitados ou 

separados (54,2%), a porcentagem de sujeitos solteiros é superior ao de casados 

(45,8%). Em relação à escolaridade, 52,2% dos sujeitos possuem ensino 

fundamental; 32,1% possuem ensino médio e 15,8% possuem ensino superior.  

 A taxa de desemprego média no país registrada em 2013 foi de 5,4% e em 

2014 foi igual a 4,9% (MARTINS, 2014). Esses valores são bem menores do que os 

apresentados pelos sujeitos da pesquisa (79%), indicando a gravidade dos 

problemas relacionados ao uso de drogas de abuso, incluindo a pobreza e o círculo 

vicioso de desemprego-busca por emprego entre os usuários de drogas (FALLER et 

al., 2014). 

 Os dados sóciodemográficos obtidos também estão em acordo com um 

estudo realizado com adolescentes e jovens adultos matriculados num CAPS – AD 

em Feira de Santana, Bahia. Constatou-se que, para a população de jovens adultos, 

a maioria era composta por sujeitos do sexo masculino (88,8%), solteiro (81,9%), 

com escolaridade entre o ensino fundamental (57,7%) e médio (42,3%) e quase 
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metade da amostra apresentava sintomas psíquicos relacionados ao uso das 

substâncias psicoativas (49,4%) (SILVA et al., 2014).   

 A tabela 13 indica o tipo de droga de abuso utilizada e suas associações, 

classificadas pelos sujeitos como o motivo que os levaram a buscar atendimento no 

CAPS – AD.  

 

Tabela 13 - Substâncias utilizadas que motivaram os sujeitos a procurar atendimento 
no CAPS - AD 

Droga utilizada Nº sujeitos 
Cocaína 15 

Crack 05 
Cannabis 02 

Álcool + cocaína 13 
Álcool + crack 02 

Álcool + Cannabis 01 
Cocaína + crack 05 

Cocaína + Cannabis 13 
Crack + Cannabis 03 

Cocaína + crack + Cannabis 08 
Álcool + cocaína + Cannabis 11 

Álcool + crack + Cannabis 03 
Álcool + cocaína + crack 04 

Álcool + cocaína + crack + 
Cannabis 15 

 

No geral, 56 sujeitos reportaram fazer uso da Cannabis (THC), 84 de cocaína 

e 45 de crack. O número de usuários que consomem mais de uma droga 

concomitantemente é superior àqueles que consomem apenas uma droga. De 

acordo com o relatório publicado pela UNODC (2014), a definição de usuário 

polidrogas é “o uso de duas ou mais substâncias ao mesmo tempo ou 

sequencialmente”. Portanto, podemos classificar a população estudada como 

usuária de várias drogas. Além disso, a mesma se encaixa no modelo em que 

diferentes substâncias são utilizadas juntas para ter um efeito cumulativo ou 

complementar, como é o caso de usuários de Cannabis e cocaína/crack, que 

geralmente combinam o uso dessas drogas com álcool.  
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O uso de álcool foi relatado por 71 sujeitos. Ele está associado ao uso de 

múltiplas drogas, entre elas a cocaína e o crack, tanto em contextos recreativos 

como no uso intenso dessas substâncias. Geralmente é a primeira droga com 

efeitos psicoativos e de alteração do comportamento que os jovens consomem. A 

euforia inicial produzida pelo etanol é um importante facilitador (“gatilho”) para a 

utilização de outras drogas como a cocaína (AZEVEDO et al., 2012). 

Um estudo multicêntrico envolvendo cinco centros de pesquisa 

especializados, em quatro capitais brasileiras, avaliou as características dos 

usuários de álcool e drogas que procuram tratamento no SUS, com foco para o grau 

de dependência e a droga que motivou o sujeito a procurar atendimento. O álcool foi 

a droga de maior prevalência em todos os locais do estudo, seguido da 

cocaína/crack e da Cannabis (FALLER et al., 2014). Esses dados estão em acordo 

com os dados apresentados acima, em que a cocaína representa a droga mais 

reportada como o motivo que levam os sujeitos a procurarem atendimento nos 

centros especializados, desconsiderando a porcentagem de etanol. Uma possível 

explicação para a quantidade de sujeitos que reportaram uso de álcool ser inferior 

ao de cocaína no nosso estudo, é que foram incluídos apenas os sujeitos que faziam 

uso de pelo menos uma droga ilícita.   

  

5.2.  Análise de canabinóides e cocaínicos das amostras de cabelo por LC-MS-MS 

 O resultado das concentrações de canabinóides, cocaínicos e seus 

metabólitos (ng/mg) encontradas no cabelo está descrito na Tabela 14 (Anexo 10). 

Essa tabela apresenta todos os valores de concentrações (ng/mg) das substâncias 

encontradas no cabelo dos sujeitos da pesquisa. A SOHT recomenda a utilização de 

alguns critérios para classificação da amostra, com intuito de avaliar possível 

contaminação passiva: determinação de metabólitos das drogas pesquisadas, 

valores de cut off e cálculo da razão metabólito/droga mãe para a cocaína (SOHT, 

1997). Todos os critérios foram avaliados, com exceção da análise do metabólito 

carbóxi-THC para o THC, pois não foi possível a detecção do mesmo com o método 

utilizado. 
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As amostras foram classificadas de acordo com os valores de cut off 

estabelecidos pela SOHT (Tabela 15): positivo, se concentração ≥ 0,05 ng/mg para 

THC, CBD, BE, EMA e CE. Para COC, positivo se concentração ≥ 0,5 ng/mg. Todos 

os resultados para as amostras de cocaína se enquadraram no critério em que a 

razão de BE/COC ˃ 0,05. Esse valor deve ser calculado, uma vez que pode ocorrer 

formação de BE por hidrólise da COC durante o processo de extração 

(MONTAGNA, et al., 2000).  

 

Tabela 15 - Classificação de cada analito de acordo com os valores de cut off 
recomendados pela SOHT (2012) 

 Canabinóides Cocaínicos 

 
THC CBD CBN COC BE EMA CE NCOC 

Positivo 22 0 17 95 99 31 91 88 

Negativo 78 100 83 05 01 69 09 12 
           THC = tetrahidrocanabinol; CBD = canabidiol; CBN = canabinol; COC = cocaína; BE = 
benzoilecgonina; EMA = éster metilanidroecgonina; CE = cocaetileno; NCOC = norcocaína   

  

A presença do metabólito BE nas amostras de cabelo indica que 99% das 

amostras foram positivas para a cocaína, com exceção da amostra número 74, que 

não apresentou nenhuma droga no cabelo. De acordo com o relato do indivíduo, ele 

estava há 120 dias sem usar cocaína, e o tamanho do cabelo analisado foi de 3 cm. 

No estudo realizado por Felli et al. (2005), a cocaína diminuiu em 32% da 

concentração inicial em aproximadamente três meses após interrupção do consumo 

da droga e após 9 meses, não foi detectada nenhuma concentração. Esse resultado 

negativo realça a importância da variabilidade interindividual (diferenças 

metabólicas) na detecção das drogas no cabelo. 

Os analitos CBN e NCOC foram calculados e reportados pelo laboratório que 

fez as análises no cabelo, mas como eles não possuem relevância para discussão 

do trabalho, não serão mais citados. A presença do metabólito CE indica que o 

sujeito fez uso concomitante de cocaína e etanol e o produto de biotransformação 

EMA, caracteriza/distingue o consumo de crack. Dentre os resultados positivos, as 

concentrações mínima, máxima e média foram reportadas na tabela 16. 
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Tabela 16 - Concentrações mínima, máxima e média dos analitos (THC, COC, BE, 
EMA e CE) encontradas no cabelo 

 Concentração (ng/mg)  

Analitos Mínima Máxima Média 

THC 0,05 0,60 0,23 

COC 0,50 162,10 22,40 

BE 0,10 58,30 6,46 

EMA 0,30 12,60 2,22 

CE 0,10 7,30 0,82 
       THC = tetrahidrocanabinol; COC = cocaína; BE = benzoilecgonina;  
        EMA = éster metilanidroecgonina; CE = cocaetileno 

  

Os valores de concentrações encontrados para o THC apresentam 

similaridades com os encontrados em outros estudos como, por exemplo, Cirimele et 

al. (1996), em que o THC variou de 0,1 – 0,29 ng/mg (média 0,15 ng/mg);  Strano-

Rossi e Chiarotti (1999) que variou de 0,1 – 0,7 ng/mg ou de Jurado et al. (1995), 

que variou de 0,06 – 7,63 ng/mg, com média de 0,5 ng/mg. É difícil comparar valores 

de concentrações para os canabinóides entre os estudos, uma vez que o teor de 

THC na planta de Cannabis depende de fatores genéticos, do cultivo como clima, 

solo e da idade da planta (TSUMURA et al., 2012).  

A concentração de COC variou de 0,5 – 216,5 ng/mg (média de 12,9 ng/mg); 

a BE variou de 0,1 – 33,7 ng/mg (média de 3,7 ng/mg); o EMA variou de 0,2 – 2,4 

ng/mg (média de 0,6 ng/mg) e CE variou de 0,1 a 10,3 ng/mg (média 1,6 ng/mg) 

segundo estudo de Kintz et al. (1995); 0,2 – 3080 ng/mg (média 170 ng/mg) para 

COC, 0 – 45 ng/mg (média 7,3 ng/mg) para EMA e 0 – 54 ng/mg (média 6,4 ng/mg) 

para CE em Cognard et al. (2005); 0,07 – 71,80 ng/mg para COC e 0,02 – 9,55 para 

BE em Alves et al. (2013). 

Além da variabilidade de concentrações estar ligada ao teor dos analitos na 

droga “bruta” consumida, outras explicações podem ser apontadas: o estudo não é 

controlado, ou seja, a droga não é fornecida ao sujeito, logo não é possível controlar 

a pureza da substância utilizada, a quantidade e a frequência de uso. Além disso, 

devemos considerar a grande variabilidade interindividual na incorporação das 

drogas no cabelo (BARROSO et al., 2011), a influência de tratamentos cosméticos 
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como descolorantes e tinturas e as práticas de higiene do indivíduo (FELLI et al., 

2005). Somando-se a esses fatores, o fato da população do estudo ser composta 

apenas por usuários de drogas e não ser um estudo controlado, não é possível 

traçar uma relação quantitativa entre a quantidade de droga consumida e a 

concentração no cabelo. 

A tabela 17 apresenta uma comparação entre o auto-relato dos sujeitos e os 

resultados obtidos nas análises envolvendo as amostras biológicas urina e cabelo. 

 

Tabela 17 - Comparação entre resultados do auto-relato, screening na urina e 
achados no cabelo para cada droga 

 Relato I* Relato II** Urina Relato III*** Cabelo 

THC 96 62 56 68 22 

Cocaína 100 90 52 99 99 

Crack 50 39 - 50 31 

*Alguma vez na vida; **Últimos 30 dias; ***Últimos 6 meses. 

 

 Observou-se no auto-relato que praticamente todos os sujeitos fizeram uso de 

Cannabis (THC) ou cocaína alguma vez na vida. De acordo com a tabela 17, mais 

de 50% dos sujeitos fizeram uso das drogas no último mês. O auto-relato do uso das 

substâncias nos últimos 30 dias apresentou concordância com os resultados do 

screening da urina obtidos para o THC. Isso pode ser explicado em razão dos 

canabinóides serem detectados por até semanas na urina de usuários crônicos 

(HUESTIS, 1999). Entretanto, para a cocaína, o relato foi muito superior ao exame 

de screening na urina. A janela de detecção da cocaína na urina é de até 3 dias, 

para uma dose única e de 7 – 16 dias para uso crônico (ISENSCHMID, 1999).  

O exame de screening da urina não detecta o metabólito que diferencia o uso 

de cocaína e crack. Por isso, ele não pode ser considerado para identificar usuários 

de crack. O auto-relato do consumo nos últimos 6 meses também apresentou 

resultados maiores que as concentrações encontradas no cabelo para todas as 

drogas.  
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Esses resultados podem ser explicados em razão da população e local do 

estudo. Uma vez que o CAPS – AD é um local onde as pessoas buscam 

atendimento/tratamento para a dependência química, o relato das substâncias 

utilizadas é essencial para garantir uma vaga no serviço. E quanto maior a gravidade 

do caso, maior a urgência do serviço em atender o indivíduo. Isso pode levar o 

sujeito a “superestimar” o uso da droga com intuito de conseguir uma vaga para a 

semi-internação no CAPS ou um encaminhamento para alguma clínica de 

dependentes químicos.  

 Ledgerwood et al. (2008) conduziram um estudo cujos objetivos eram 

examinar o grau de concordância entre o auto-relato e a análise em cabelo em uma 

comunidade masculina de meia-idade (veteranos da Guerra do Vietnã) e identificar 

possíveis fatores responsáveis pelas discrepâncias entre o auto-relato e o teste em 

cabelo. Eles foram questionados sobre o uso drogas de abuso e a análise no cabelo 

(613 amostras) buscou identificar as seguintes drogas utilizando GC-MS: Cannabis, 

cocaína, opiáceos, fenciclidina e metanfetamina. O histórico de distúrbios 

psiquiátricos também foi avaliado baseado nos critérios do DSM-IV, incluindo 

estresse pós-traumático, depressão e personalidade antissocial. Os resultados 

apontaram, salvo as limitações do estudo, concordância entre o auto-relato e a 

análise no cabelo. Especificamente para a cocaína, os testes parecem oferecer uma 

avaliação mais precisa do que o auto-relato e menor para as demais drogas. As 

variáveis que podem contribuir para as discrepâncias entre o auto-relato e os testes 

em cabelo encontrados para a cocaína, estatisticamente significantes, foram: idade, 

tratamento para dependência em regime de internação e ausência de sintomas de 

personalidade antissocial. Os indivíduos que apresentavam indicadores de 

personalidade antissocial apresentaram maior consistência no auto-relato 

comparado aos que não apresentavam o distúrbio.   

A maioria dos estudos epidemiológicos avalia a prevalência do uso de drogas 

através do relato do sujeito. A imprecisão do relato pode subestimar essa 

prevalência, gerando dados incorretos sobre a real situação do uso de drogas em 

uma população, e isso pode, consequentemente, induzir a tomada de decisões 

equivocadas pelos serviços de tratamentos e prevenção do uso de drogas 

(LEDGERWOOD et al., 2008). 
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 A incorporação de ensaios biológicos, entre eles os testes em cabelo, aliado 

ao relato dos usuários nos levantamentos epidemiológicos de prevalência de drogas 

seria uma forma de corroborar estes relatos, com objetivo de diminuir a imprecisão 

desses estudos. Isso poderia colaborar para a geração de políticas públicas de 

combate às drogas mais eficientes, uma vez que o panorama da situação seria mais 

fidedigno à realidade. Entretanto, isso certamente elevaria os custos para confecção 

do estudo. Os trabalhos encontrados na literatura que relatam esse tipo de 

associação estão focados em amostras populacionais especializadas, em contextos 

limitados, como presos em penitenciárias (FEUCHT et al., 1994; MIECZKOWSKI et 

al., 1991), dependentes em programas de tratamento de drogas (MAGURA et al., 

1992) ou pacientes obstétricos (KLINE et al., 1997).  

 

5.2.1. Análise de canabidiol em amostras de planta de Cannabis apreendidas em 

Ribeirão Preto 

Como pode ser observado na tabela acima, não foram encontrados 

resultados positivos na análise do cabelo dos sujeitos para o canabidiol. Isso nos 

levou a um estudo paralelo que foi analisar qualitativamente a proporção de CBD/ Δ9 

- THC em 50 amostras de Cannabis planta, apreendidas pela polícia na região de 

Ribeirão Preto/SP. Os resultados da proporção de CBD/ Δ9 - THC variaram de 0 a 

0,019, com média de 0,003 ± 0,002. Dentre as 50 amostras de Cannabis planta, 

analisou-se qualitativamente o teor de Δ9 - THC e CBD em 12 dessas amostras. O 

teor de Δ9 - THC variou de 3,04 a 7,92% enquanto o de CBD variou de 0 a 0,3% 

(esse é o valor da composição percentual em relação ao peso seco da planta). 

No Brasil, o único estudo encontrado que determinou a potência de alguns 

canabinóides em amostras de Cannabis sativa (12 amostras) foi publicado por 

Takahashi, Zuardi e Karniol em 1977. Eles encontraram que o teor de Δ9 – THC 

variou de 0,90 a 6,85% enquanto o de CBD variou de 0 a 0,16%. Comparando com 

os resultados acima, observa-se um aumento tanto no teor de Δ9 – THC como no de 

CBD ao longo dos anos.  

O valor nulo encontrado para o CBD nas amostras de cabelo pode ser 

explicado pelo estudo acima. A concentração desse analito nas amostras de 
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Cannabis comercializada na região de Ribeirão Preto apresenta teores praticamente 

nulos. Portanto, a concentração de CBD que atinge a corrente sanguínea quando a 

Cannabis é fumada pode ser muito pequena, e consequentemente, não conseguir 

ser incorporada no cabelo. Além disso, o teor de canabinóides depende da parte da 

planta utilizada (10-12% nas flores com pistilo; 1 - 2% nas folhas; 0,1 – 0,3% nos 

talos; ˂ 0,03% nas raízes – UNDOC, 2009).  

Isso também pode ser explicado pelo fato do desenho do estudo não permitir 

que o teor de THC e CBD sejam previamente determinados. Como o estudo 

qualitativo acima revelou, a concentração de CBD nas amostras de Cannabis 

comercializadas nas ruas de Ribeirão Preto apresenta concentrações nulas ou muito 

pequenas. Consequentemente, os sujeitos estão fumando Cannabis sem teor de 

CBD ou um teor praticamente insignificante, o que pode aumentar os efeitos 

deletérios desta droga.  

Com a crescente discussão sobre o uso do Canabidiol no Brasil e a recente 

reclassificação da ANVISA, em que o CBD deixa de ser uma substância proscrita e 

passar a ser substância controlada, enquadrada na lista C1 da portaria 344, esses 

achados no cabelo sugerem que novas pesquisas devem ser realizadas para 

determinação do teor de THC e CBD presentes na Cannabis comercializada no 

nosso país, uma vez que os estudos que tratam esse assunto são escassos. 

Mehmedic et al. (2010) relataram que o teor de THC na planta de Cannabis 

aumentou de 3,4% em 1993 para 8,8% no ano de 2008, enquanto o teor de CBD 

variou de 0,3 para 0,4% no mesmo período. Esse estudo foi realizado a partir da 

análise de 46211 amostras de planta apreendidas pela polícia nos Estados Unidos. 

Um levantamento realizado no Japão, para estimar a potência da Cannabis em 1115 

plantas apreendidas em diferentes regiões, revelou que a média do teor de THC é 

de 8,3%. Já o CBD foi encontrado somente em 86 plantas e apresentou um teor 

médio de 2% (TSUMURA et al., 2012). Já um estudo realizado na Austrália, avaliou 

o conteúdo de canabinóides presentes em 206 amostras de planta Cannabis 

apreendidas pela polícia tanto em áreas de cultivo como de usuários nas ruas. A 

porcentagem de THC encontrada variou de 0,08 – 11,98%, com média de 2,52% e 

mediana de 1,45% e para o CBD variou de 0 – 2,69%, com média de 0,04% e 

mediana igual a zero (SWIFT et al., 2013). Os valores encontrados para o teor de 
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THC nas amostras de planta Cannabis comercializadas na região de Ribeirão Preto 

estão em acordo com o encontrado nos Estados Unidos, Japão e Austrália.  

Uma vez que o canabidiol usado para fins terapêuticos no nosso país é em 

forma de extrato, estudos para determinação do teor desses canabinóides na 

Cannabis são de extrema importância. 

O uso de Cannabis que apresenta alto teor de THC comparado ao de CBD 

está relacionado a aumento no risco de dependência (MORGAN et al., 2010) e no 

risco de desenvolver sintomas psicóticos (Di FORTI et al., 2009; SCHUBART et al., 

2011). O estudo realizado por Morgan e Curran (2008), utilizando análises em 

cabelo para determinar a concentração de THC e CBD, observou que o grupo que 

apresentava somente THC no cabelo apresentou maiores níveis de alucinações e 

ilusões do que os que possuíam THC + CBD e o grupo que não possuía 

canabinóides no cabelo. O estudo sugeriu que a utilização de linhagens diferentes 

de Cannabis que apresentassem maior conteúdo de CBD poderia proteger contra os 

efeitos do tipo psicóticos induzidos pelo THC isoladamente. 

Um outro estudo realizado por Morgan et al. (2012) replicou os resultados 

obtidos em 2008 (MORGAN; CURRAN, 2008),  em que o grupo de indivíduos que 

possuíam CBD no cabelo, comparado ao grupo que não possuía CBD no cabelo, 

apresentou menos sintomas do tipo-psicóticos. Esse efeito era restristo aos usuários 

recreacionais com alta concentração de THC no cabelo. Outro achado importante 

desse estudo foi que a alta concentração de THC no cabelo também foi associada a 

maiores níveis de depressão e ansiedade, independente da concentração de CBD. 

O objetivo inicial do trabalho era analisar as concentrações dos canabinóides 

no cabelo e dividir em grupos com diferentes composições dos canabinóides (THC e 

CBD), semelhante ao estudo de Morgan e Curran (2008). Em seguida, esses grupos 

seriam comparados e correlacionados aos indicadores de sintomas psiquiátricos 

avaliados nas escalas. Como o resultado do CBD foi zero para todas as amostras, 

tivemos que relacionar apenas a concentração do THC e sofisticá-lo com a análise 

da planta Cannabis apreendidas pela polícia na região de Ribeirão Preto. Entretanto, 

relacionamos também a concentração de cocaína e crack, drogas mais consumidas 

que a Cannabis na população estudada, com as escalas de avaliação. 
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5.3. Análise das variáveis ligadas ao cabelo  

O tamanho do cabelo foi medido para todas as amostras e variou entre 1 e 54 

cm, sendo que a maioria (70% das amostras) apresentou comprimento entre 1,5 e 6 

cm. Para os sujeitos que apresentavam comprimento do cabelo superior a 6 cm, a 

amostra foi dividida em segmentos de 6 cm, e foram analisados os dois segmentos 

próximos ao couro cabeludo, o que permitiu avaliar o consumo das drogas nos 

últimos 12 meses. A figura 18 mostra a concentração das drogas encontradas no 

cabelo em função do tamanho do segmento analisado. Observa-se a predominância 

de todas as drogas e metabólitos no segmento de 1,5 – 6 cm, já que a maioria das 

amostras de cabelo coletadas apresentava esse comprimento. 

 

 

Figura 18 - Concentração das drogas e metabólitos em função do tamanho do 
cabelo 

 

Com relação à cor do cabelo, 34 sujeitos possuíam o cabelo castanho e 66 

possuíam o cabelo preto. O número de pessoas que relataram ter mudado a cor do 

cabelo foi de 13 pessoas. A resposta positiva quanto à mudança da cor foi 

considerada se houvesse visível alteração da cor do cabelo coletado. Avaliando-se 

os casos positivos, 100% dos sujeitos não haviam alterado a cor do cabelo para o 

THC, enquanto que para a COC foram 87% dos sujeitos (82 casos).  Não foram 

realizadas análises estatísticas para avaliar a influência da cor do cabelo e a 
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concentração das drogas, pois o número amostral era muito pequeno e praticamente 

não houve variação na cor do cabelo (cabelos com grande quantidade de melanina).  

A cor é uma informação importante para os testes em cabelo, pois existe uma 

hipótese de que algumas drogas demonstram afinidades à diferentes tipos de 

cabelos, baseado nos subtipos de melanina presente nos mesmos, com o cabelo 

escuro demonstrando maior afinidade que o cabelo claro. Isso poderia tornar a 

análise em cabelo “racialmente” tendenciosa, uma vez que o fenótipo racial está 

ligado à cor do cabelo (JOSEPH et al. 1996). 

Entretanto, vários estudos apresentaram resultados conflitantes ou indefinidos 

para explicar a hipótese da ligação à melanina, muitos deles ligados à cocaína e 

opiáceos (LEDERGWOOD et al., 2008). De acordo com o estudo de Nakahara et al. 

(1999), numerosos fatores podem influenciar a ligação das drogas  à melanina, entre 

eles o pH, a presença ou ausência de grupos funcionais com configuração molecular 

específica das drogas analisadas e a presença da eumelanina. Ele sugere também 

que o caráter ácido ou básico da droga pode ser o fator mais importante na 

incorporação no cabelo (MIECZKOWSKI, 2003). 

De acordo com Mieczkowski (2003), muitos estudos não conseguiram 

embasar a teoria da ligação à melanina, pois utilizaram um número amostral muito 

pequeno (de 5 – 30 sujeitos). Entretanto, Hoffman (1999) não conseguiu identificar o 

efeito cor do cabelo ou “raça” na análise de canabinóides e cocaínicos no cabelo de 

1800 sujeitos. Mieczkowski (2003) analisou 3678 sujeitos para avaliar a hipótese de 

que a cor do cabelo teria algum efeito na concentração de carboxi-THC no cabelo 

dos sujeitos usuários de Cannabis e não obteve nenhum resultado estatisticamente 

significante. 

Outro fator que pode interferir na concentração das drogas é a contínua 

exposição do cabelo aos fatores naturais, como luz solar, clima e poluição.  Isso 

pode levar a uma redução da concentração de drogas presente na fibra capilar, 

devido ao dano causado na cutícula (pode reduzir de 50 a 80% da concentração 

inicial das drogas) (KINTZ et al., 2013). 

 A retenção e a estabilidade das drogas no cabelo também podem ser 

afetadas por tratamentos cosméticos como descoloração, tinturas e permanentes. 
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Os produtos usados para descoloração, clareamento, permanente, tintura ou 

relaxamento contém em sua formulação bases fortes, que podem causar danos, 

afetar a estabilidade ou a quantidade de droga presente na matriz capilar 

(BALIKOVÀ, 2005). 

 

5.4. Análise de benzodiazepínicos e anfetaminas no cabelo por LC-MS/MS  

A Tabela 18 (Anexo 11) apresenta apenas os resultados positivos para os 

demais analitos pesquisados nas amostras de cabelo (benzodiazepínicos e 

anfetaminícos). Obteve-se 60 casos positivos para benzodiazepínicos, um para 

MDMA (ecstasy) e um para metanfetamina (MET). Os dois casos positivos para 

metanfetamina e ecstasy não relataram o consumo dessas drogas durante a 

entrevista. O sujeito n. 60, que corresponde ao resultado positivo para MDMA, 

também apresentou concentrações de THC e cocaína no cabelo, enquanto o sujeito 

n. 99 (positivo para MET) apresentou apenas concentração de cocaína. Isso reforça 

o perfil de usuários de várias drogas da população estudada. 

O número de sujeitos que reportaram o uso de medicamentos psicotrópicos 

durante a entrevista foi igual a 53. Constatou-se que o número encontrado na 

análise do cabelo foi maior do que o relatado no questionário. Isso reforça a 

importância da utilização de testes com amostras biológicas para corroborar 

informações fornecidas pelos indivíduos. A tabela 19 apresenta o número de sujeitos 

que apresentaram resultado positivo na análise do cabelo (benzodiazepínicos, 

barbitúricos e opióides) em função do sexo.  

 

 Tabela 19 – Achados de benzodiazepínicos no cabelo em função do sexo 

Uso de benzodiazepínicos 

 
Não % total Sim % total Total 

Feminino 7 35 13 65 20 

Masculino 33 41,25 47 58,75 80 
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 O número de sujeitos que fazem uso de medicamentos psicotrópicos foi maior 

que o encontrado no estudo realizado pelo Cebrid (4,8% para sexo masculino e 

7,4% para sexo feminino) (Carlini et al., 2006). Isso pode ser explicado em razão do 

CAPS – AD ser um local onde as pessoas buscam atendimento e tratamento para o 

uso de drogas, enquanto que naquele estudo se trata de uma amostra populacional. 

Observa-se ainda que o consumo deste tipo de medicamento é maior na população 

de sexo feminino em ambos os estudos. 

 

5.5. Cannabis research questionnaire (CRQ) 

O CRQ foi aplicado com objetivo de estimar a prevalência de problemas 

associados ao uso da Cannabis na população estudada. Dos 100 sujeitos 

entrevistados, 91 responderam o CRQ enquanto 9 se negaram a responder o 

questionário, alegando não fazer mais uso da Cannabis ou nunca ter usado a droga. 

Entre os 91 sujeitos que responderam o questionário, 16 eram do sexo feminino e 75 

do sexo masculino. A idade do primeiro uso da Cannabis variou de 7 a 35 anos 

(média de 15 anos).   

Com relação à frequência de uso da Cannabis, 3,3% relataram ter usado 

menos que 10 vezes; 1,1% relataram entre 10 – 15 vezes; 5,5% entre 15 – 50 vezes 

e 90,1% relataram ter usado mais que 50 vezes. Em relação à data do último uso, 

7,9% relataram ter feito uso no dia da entrevista; 40,3% nos últimos sete dias; 23,6% 

nos últimos 30 dias; 12,4% no último ano e 15,7% fizeram uso há mais de 1 ano. No 

total, 71,9% dos sujeitos fizeram uso nos últimos 30 dias. No estudo realizado por 

Thomas (1996), 36% dos sujeitos fizeram uso nesse mesmo período. Ele ressalta 

que existe uma tendência dos usuários de drogas em entender os problemas e 

exacerbar os benefícios da droga com objetivo de justificar o uso contínuo da 

substância. Uma vez que o nosso estudo foi realizado num local de tratamento para 

usuários de drogas, isso pode justificar o valor superior (71,9%) relatado comparado 

ao estudo de Thomas (36%). 

O número de cigarros de Cannabis utilizados por dia variou de 0,5 a 16 

(média 3 ± 3,2 cigarros), sendo que 12,6% dos sujeitos reportaram o uso de 0,5 

cigarro/dia; 75,9% entre 1 e 5 cigarros/dia e 11,5% relataram uso de mais de 5 
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cigarros/dia. Esse dado não é muito preciso e dificulta a comparação com outros 

estudos, uma vez que o tamanho dos cigarros não são padronizados, ou seja, não 

sabe-se a quantidade exata de droga presente nos cigarros utilizados. 

Considerando a saúde física, 54,9% dos sujeitos relataram que o uso da 

Cannabis não prejudica sua saúde. Os problemas de saúde específicos 

relacionados ao uso da Cannabis avaliados no questionário foram: bronquite crônica 

(33% dos sujeitos), diarreia ou náusea (14,3% dos sujeitos) e dores de cabeça 

(29,7% dos sujeitos). Isto mostra uma dissociação entre a percepção do indivíduo de 

risco da Cannabis para a saúde e o real potencial danoso para a saúde física dos 

usuários. Quanto aos problemas ligados à saúde mental, 50,5% dos sujeitos 

reportaram já ter sofrido perda de memória após o uso da Cannabis; 33% relataram 

ter se sentido apavorado ou estado de pânico enquanto 34,1% relataram ter tido 

experiências estranhas, tais como ouvir vozes ou se sentir perseguido (sintoma 

psicótico).  

Além de problemas de saúde física e mental, também foram avaliados 

problemas relacionados à inabilidade do sujeito em controlar a quantidade ou a 

frequência de uso da Cannabis utilizando sete questões. Falhas em restringir 

voluntariamente a quantidade de Cannabis utilizada foi reportado por 68,1% dos 

sujeitos; 48,4% relataram ser incapaz de interromper o uso quando quisessem; 

80,2% fizeram uso da droga mesmo sabendo dos problemas que ela poderia causar; 

44,6% já se sentiu incapaz de controlar a quantidade de droga; 36,3% se sentiu 

incapaz de realizar suas responsabilidade do dia a dia devido ao uso da Cannabis; 

57,1% tinha o hábito de usar a droga como primeira tarefa do dia pela manhã e 

62,6% reportaram irritabilidade ou inquietude se não fosse possível usar a droga. De 

acordo com as respostas para cada um desses sete itens, os sujeitos foram 

divididos em dois grupos: dependentes e não-dependentes. O valor de cut off 

considerado foi o mesmo adotado por Thomas (1996), que foi escore maior igual a 3 

para os casos positivos. A maioria dos sujeitos (69,2%) foi classificada como 

dependentes, enquanto 30,8% não-dependentes.  

Os problemas sociais e nos relacionamentos foram menos frequentes que os 

problemas de saúde física e os relacionados ao controle e frequência de uso. O 

problema mais comum foi negligenciar atividades que eram consideradas 
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importantes ou prazerosas devido ao uso da Cannabis (37,4%). Os demais 

problemas foram: financeiros (28,6%), perda de amigos (36,3%), problemas no 

emprego (22%), envolvimento em brigas (24,2%) e incidentes no trânsito (12,1%). 

As quatro últimas questões do CRQ são direcionadas ao usuário regular da 

Cannabis. Elas abordam a opinião do próprio usuário quanto ao consumo da 

Cannabis, a opinião de outras pessoas (familiares e não-familiares) e o sentimento 

de culpa pelo uso da droga. Do total de 91 sujeitos, 59 (65%) responderam a última 

parte do questionário, por fazerem uso regular da droga. Mais da metade dos 

sujeitos (54,2%) sentem-se culpados pelo uso da Cannabis e seus efeitos e 39% 

acha que usa a droga em grande quantidade. A opinião adversa foi mais comum de 

pessoas fora da família (32,2%), que acreditam que se o sujeito usar mais a droga 

isso será bom pra ele, enquanto entre os familiares, o resultado foi de 15,3%. Os 

entrevistados relataram que geralmente fazem uso de outras drogas. Como a 

Cannabis não é considerada como uma droga de abuso por muitos deles, uma 

hipótese seria de que o aumento do consumo dessa droga seria uma forma de 

diminuir o consumo das outras substâncias, e consequentemente, reduzir o estado 

de dependência do indivíduo. 

Todos os resultados obtidos no presente estudo são maiores que os 

reportados pelo estudo de Thomas (1996), idealizador deste questionário. Isso pode 

ser explicado em razão de que naquele trabalho avaliou-se o uso da Cannabis em 

uma população geral (n = 528 sujeitos), em que o questionário foi postado no 

correio, e o sujeito poderia ou não responder ao questionário. Já o presente estudo 

avaliou uma população usuária de droga, com um número amostral menor (n = 100), 

em um local onde o sujeito busca tratamento para a dependência e o pesquisador 

realizou a aplicação do questionário.  

Além disso, usuários de grande quantidade de Cannabis tendem a usar 

frequentemente outras drogas de abuso, como pode ser observado na tabela 13. 

Isso pode atuar como fator confundidor, uma vez que muitos sintomas podem ser 

atribuídos ao uso da Cannabis quando na verdade eles são causados pelo uso de 

outras substâncias isoladamente ou em conjunto com a Cannabis. 

 Considerando as limitações do estudo, podemos inferir que o perfil médio dos 

usuários de Cannabis que buscam atendimento no CAPS – AD é de indivíduos do 
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sexo masculino, que tiveram o primeiro contato com a droga aos 15 anos, em média. 

São usuários crônicos (usaram mais que 50 vezes e nos últimos sete dias) e 

aproximadamente um terço apresentou bronquite crônica e dores de cabeça como 

problemas de saúde decorrentes do uso da droga. Metade dos usuários apresentou 

perda de memória sob influência da droga e um terço dos usuários já tiveram um 

episódio de ansiedade aguda ou ataque do pânico bem como um sintoma psicótico. 

Apesar da percepção da população em geral de que a Cannabis é a droga 

ilícita que representa menor “perigo”, entre 2003 e 2012, a proporção de admissão 

em clínicas para tratamento do uso dessa droga aumentou na Europa Ocidental e 

Central (de 19 para 25%), na Europa Oriental (de 8 para 15%), na América Latina e 

Caribe (de 24 para 40%) e na Oceania (de 30 para 46%) (UNDOC, 2014). No Brasil, 

a cocaína e o crack são as principais drogas que levam os indivíduos a procurarem 

tratamento em locais especializados, apesar da Cannabis ser a substância ilícita 

com maior prevalência na população brasileira (DUAILIBI et al., 2008). 

É importante desmitificar a não periculosidade da Cannabis e conscientizar as 

pessoas a procurarem tratamento, uma vez que alguns autores a consideram uma 

“porta de entrada” para outras drogas mais perigosas como a cocaína e o crack. Um 

estudo neozeolandês acompanhou 1265 crianças até os 21 anos de idade. Os 

resultados apontaram que 70% tinham usado Cannabis e 26% tinham utilizado outra 

droga ilícita (medicamentos psicotrópicos, solventes, opiáceos, cocaína, 

halucinógenos e extratos de plantas) aos 21 anos. Dos que usaram outras drogas, 

99% haviam utilizado a Cannabis anteriormente. Os usuários mais frequentes de 

Cannabis (usaram mais que 50 vezes no ano) apresentavam 140 vezes mais 

chance de usar outras drogas do que os não-usuários (FERGUSSON; HORWOOD, 

2000). 

 

5.6. Característica clínica da amostra 

 A tabela 20 apresenta a avaliação da presença de indicadores de transtornos 

psiquiátricos na população estudada por meio das escalas aplicadas, incluindo 

média de pontuação e desvio padrão. 
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Tabela 20 - Porcentagem de sujeitos com indicadores de transtornos psiquiátricos 
por escala e média de pontuação 

Escalas 
Negativo 

(%) 
Positivo 

(%) 
Média de pontuação 

 (desvio padrão) 

SRQa  17,2 82,8 10,49 (4,46) 

PHQ – 9b  23,2 76,8 14,78 (7,06) 

BDIc 33,3 66,7 26,42 (12,78) 

BAId 49,5 50,5 22,79 (14,37) 

SPINe 44,3 55,7 24,65 (16,63) 
                  a n = 87; b n = 99; c n = 84; d n = 99; e n = 79.  

Como pode ser observado, a maioria dos sujeitos apresentou resultado 

positivo para todas as escalas de avaliação psiquiátrica. O SRQ foi a escala que 

apresentou maior porcentagem, sendo que 82,8% dos sujeitos apresentaram 

indicadores clínicos positivos de distúrbios mentais comuns; 76,8% dos sujeitos 

apresentaram sinais e sintomas de depressão maior no PHQ – 9; 66,7 e 50,5% dos 

sujeitos apresentaram indicadores clínicos de depressão (BDI) e de ansiedade (BAI), 

respectivamente; e por fim, 55,7% dos entrevistados apresentam indicadores de 

transtorno de ansiedade social.  

A alta prevalência de distúrbios mentais comuns (ansiedade, depressão e 

transtornos somatoformes) apontada pelo SRQ na população estudada pode ser 

resultado do ambiente desestruturado e estressante em que vivem os usuário de 

drogas. De acordo com Vieira et al. (2010), o conceito que os usuários têm sobre as 

drogas é de algo negativo, desorganizador de suas vidas, que acarreta o 

afastamento de familiares, da religião, de amigos e perda de bens materiais. Diante 

dessa situação, os usuários de drogas vivem em constante estresse, que é 

conhecido como um fator de risco para variados transtornos mentais (NIDA, 2010). 

De acordo com Costa e Ludermir (2005), os transtornos mentais comuns estão 

associados a eventos produtores de estresse, com baixo apoio social e com 

variáveis relativa às condições de vida e trabalho, tais como baixa escolaridade, 

condições precárias de moradia, baixa renda, desemprego e informalidade nas 

relações de trabalho. Todos esses fatores foram encontrados na população do 

estudo. Ainda de acordo com Manwell et al. (2004), os efeitos psicossociais como a 
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pobreza, a estigmatização e o isolamento, associados ao uso de drogas, podem 

levar ao desenvolvimento de sintomas depressivos. 

De acordo com Silveira e Jorge (1999), a maioria dos estudos de 

comorbidade psiquiátrica considera que os diagnósticos mais freqüentemente 

associados à dependência as drogas são os transtornos depressivos. Isso foi 

corroborado pelo estudo, pois as maiores porcentagens de indicadores positivos, 

desconsiderando os distúrbios mentais comuns, foram encontradas para os 

transtornos depressivos, classificados pelo PHQ – 9 (76,8%) e pelo BDI (66,7%).  

Um estudo realizado com 50 dependentes de drogas que procuraram 

assistência no Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (Proad) do 

Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista 

de Medicina mostrou que 44% dos sujeitos preencheram critérios diagnósticos para 

transtornos depressivos alguma vez na vida, enquanto que em 32%, o transtorno 

depressivo estava presente por ocasião da entrevista. Para 58% foram atribuídos 

outros diagnósticos psiquiátricos que não transtornos depressivos, sendo que 54% 

apresentavam esses diagnósticos por ocasião da entrevista e 4% apresentavam 

apenas diagnóstico pregresso de transtorno psiquiátrico não-depressivo. Entre os 

58% diagnosticados com transtornos não-depressivos, os transtornos mais 

freqüentemente encontrados foram: fobias (14%), pânico (10%), transtorno 

obsessivo-compulsivo (10%), transtorno de ansiedade generalizada (8%) e 

esquizofrenia (8%) (SILVEIRA; JORGE, 1999). 

 

5.7. Comparação entre as concentrações médias de droga no cabelo e o resultado 

das escalas (Teste t de Student) 

 As tabelas 21, 22 e 23 apresentam a comparação das médias de 

concentrações de Cannabis, cocaína e crack encontradas no cabelo entre os grupos 

de sujeitos que apresentaram indicadores negativos e positivos para as escalas de 

avaliação psiquiátrica, respectivamente. 
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Tabela 21 - Comparação da média de concentração de Cannabis encontrada no 
cabelo entre os grupos negativo e positivo gerados pelos indicadores das escalas  

 Negativo Positivo  
Estatística 

Escalas Média (DP*) Média (DP) 

SRQ 0,04 (0,09) 0,06 (0,13) t = - 0,47 (p = 0,63) 

PHQ – 9 0,08 (0,10) 0,14 (0,18) t = - 0,98 (p = 0,32) 

BDI 0,06 (0,16) 0,06 (0,12) t = 0,13 (p = 0,89) 

BAI 0,06 (0,12) 0,05 (0,13) t = 0,11 (p = 0,90) 

SPIN 0,11 (0,15) 0,17 (0,19) t = - 0,92 (p = 0,36) 

(Teste t de Student) DP = desvio padrão; t = teste t Student; p = probabilidade de 
significância 

 

 Pode ser observado na tabela 21, que a média das concentrações de 

Cannabis encontradas no cabelo para o grupo que apresentou indicadores positivos 

para sintomas mentais comuns (SRQ), depressão maior (PHQ – 9) e transtorno de 

ansiedade social (SPIN) foi maior comparada ao grupo dos que não apresentaram 

esses indicadores. Apesar dos resultados não serem estatisticamente significantes 

(valor de p foi maior que 0,05), podemos inferir que os sujeitos que possuíam os 

indicadores para os distúrbios acima (depressão e transtorno de ansiedade social) 

apresentaram maior concentração média de Cannabis no cabelo.  

 Esse resultado é corroborado por um estudo realizado por Morgan et al. 

(2012), em que um total de 120 usuários de Cannabis foram classificados em grupos 

com ou sem CBD e com alta ou baixa concentração de THC, a partir de análises em 

cabelo. Foram avaliadas medidas de sintomas do tipo psicóticos, memória, 

ansiedade e depressão. Os resultados apontaram um maior índice de depressão e 

ansiedade no grupo de usuários que apresentavam maior concentração de THC no 

cabelo. 

 Estudos apontam que a depressão é comum em sujeitos que fazem uso da 

Cannabis, particularmente naqueles que iniciaram o uso enquanto jovens (infância 

ou adolescência). Há grandes evidências de que a Cannabis pode levar ao 

desenvolvimento da depressão, ao contrário da hipótese de que ela seria usada 

como automedicação, para aliviar os sintomas da depressão. O aparecimento de 
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sintomas mais severos da depressão está relacionado ao uso de grande quantidade 

de Cannabis, ou seja, é dose-dependente (DEGENHARDT et al. 2003). 

A prevalência de sujeitos com indicadores para depressão apontada no II 

Lenad (2014) mostrou que 25% da população em geral apresenta estes indicadores. 

Entre os usuários de Cannabis, a prevalência total é de 29,7%, sendo 25% nos 

homens e 65,8% nas mulheres. Já para a cocaína, a prevalência total é de 42,3%, 

sendo 37% para os homens e 65,8% para mulheres. 

Usuários freqüentes de Cannabis parecem apresentar maiores níveis de 

ansiedade quando comparado a não usuários, sendo que esta ansiedade não 

necessariamente se constitui em um transtorno. Num estudo realizado pelo National 

Comorbidity Survey (NCS), nos Estados Unidos, verificou-se que a possibilidade de 

diagnóstico de um transtorno de ansiedade ou do humor, tanto no último mês quanto 

ao longo da vida, era aproximadamente duas vezes maior nos sujeitos com 

dependência de Cannabis (entre 6,9 e 29%). Observou-se também que grande parte 

desses sujeitos desenvolveu transtornos de ansiedade antes dos primeiros sintomas 

de dependência da Cannabis, sugerindo que a maconha poderia estar sendo 

utilizada na automedicação da ansiedade (CRIPPA; ZUARDI, 2008).  

Diante desse cenário, duas teorias podem ser elaboradas para relacionar o 

uso da Cannabis e sintomas de ansiedade: ou o uso de Cannabis pode provocar 

transtornos de ansiedade aguda, ou sujeitos com altos níveis de ansiedade ou com 

transtornos de ansiedade usam a Cannabis como forma de “automedicação”. É 

paradoxal que indivíduos relatem redução da ansiedade como motivação para uso 

da Cannabis e, ao mesmo tempo, os sintomas adversos mais comuns em usuários 

da droga sejam reações agudas de ansiedade. Este fato se deve a observação de 

que os efeitos da Cannabis sobre a ansiedade parecem ser dose-dependentes, em 

que baixas doses apresentam propriedades ansiolíticas e doses mais altas 

ansiogênicas. Além disso, como foi descrito anteriormente, a Cannabis apresenta 

uma combinação de diferentes canabinóides, que podem ter efeitos distintos e nem 

todos podem causar prejuízos à saúde mental (CRIPPA; ZUARDI, 2008).  

Vários fatores têm sido sugeridos para explicar essa comorbidade entre o uso 

da Cannabis e os transtornos de ansiedade (vulnerabilidade individual e genética, 

traços de personalidade, sexo, frequência de uso, quantidade e dose consumida, 



94 
 

proporções e concentrações do canabinóides, história de episódio anterior, estado 

de abstinência, ambiente e contexto de uso). Entretanto, não foi possível estabelecer 

conclusões definitivas, sendo necessário e oportuno o desenvolvimento de outros 

estudos que busquem uma maior compreensão dos mecanismos sociais, 

neurobiológicos e outros fatores confundidores (CRIPPA; ZUARDI, 2008). 

 

Tabela 22 - Comparação da média de concentração de Cocaína encontrada no 
cabelo entre os grupos negativo e positivo gerados pelos indicadores das escalas 

Escalas 
Negativo Positivo 

Estatística 
Média (DP) Média (DP) 

SRQ 15,06 (12,88) 22,67 (31,01) t = - 0,99 (p = 0,32) 

PHQ – 9 18,21 (24,98) 22,32 (29,96) t = - 0,59 (p = 0,55) 

BDI 27,13 (37,36) 21,46 (26,45) t = 0,79 (p = 0,42) 

BAI 17,32 (26,53) 25,34 (30,62) t = - 1,39 (p = 0,16) 

SPIN 26,28 (34,39) 22,66 (28,92) t = 0,50 (p = 0,61) 

(Teste t de Student) DP = desvio padrão; t = teste t Student; p = probabilidade de 
significância 

 Para a cocaína, observou-se que as escalas SRQ, PHQ – 9 e BAI 

apresentaram concentrações médias maiores no grupo com indicadores clínicos 

positivos comparados ao grupo negativo. Apesar dos dados não serem 

estatisticamente significantes (valor de p foi maior que 0,05), podemos inferir que os 

sujeitos que possuíam indicadores clínicos para distúrbios mentais comuns, 

depressão maior e ansiedade apresentavam maiores concentrações médias de 

cocaína no cabelo. Já para os indicadores clínicos de sintomas depressivos (BDI) e 

transtorno de ansiedade social (SPIN), a relação foi inversa, ou seja, observou-se 

uma maior concentração no grupo negativo, ou seja, nos sujeitos que não 

apresentavam indicadores clínicos para os distúrbios.  
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Tabela 23 - Comparação da média de concentração de Crack encontrada no cabelo 
entre os grupos negativo e positivo gerados pelos indicadores das escalas 

Escalas 
Negativo Positivo 

Estatística 
Média (DP) Média (DP) 

SRQ  0,54 (0,69) 0,72 (1,82) t = - 0,40 (p = 0,68) 

PHQ – 9 1,0 (2,60) 0,60 (1,29) t = 0,99 (p = 0,32) 

BDI 1,13 (2,66) 0,53 (1,14) t = 1,44 (p = 0,15) 

BAI 0,52 (1,14) 0,86 (2,08) t = - 1,02 (p = 0,31) 

SPIN 1,08 (2,39) 0,61 (1,23) t = 1,13 (p = 0,26) 

(Teste t de Student) DP = desvio padrão; t = teste t Student; p = probabilidade de 
significância 

Nos usuários de crack, a concentração média no cabelo foi maior apenas 

para os grupos que apresentavam indicadores clínicos para distúrbios mentais 

comuns (SRQ) e ansiedade (BAI). As demais escalas apresentaram concentrações 

maiores no grupo que não possuía indicador clínico de sintoma. Podemos inferir, 

apesar dos dados não serem estatisticamente significantes (valor de p foi maior que 

0,05), que os sujeitos que possuíam indicadores clínicos para distúrbios mentais 

comuns e ansiedade apresentavam maiores concentrações médias de crack no 

cabelo. 

Pode-se considerar que toda a população estudada era composta por 

usuários de cocaína. De acordo com Duailibi et al. (2008), os transtornos 

depressivos e de ansiedade são as comorbidades psiquiátricas mais frequentemente 

observadas nos usuários de cocaína/crack em estudos brasileiros, o que também foi 

observado neste estudo. Um estudo realizado em Porto Alegre, com 50 pacientes 

internados, encontrou significativa correlação entre sintomas de ansiedade e 

depressão e gravidade da dependência. A presença da comorbidade aumenta a 

severidade de ambos os transtornos. Outro estudo realizado no Sul do Brasil, com 

pacientes hospitalizados para tratamento de abuso de cocaína, revelou uma 

prevalência de 77,8% de indicadores para depressão e 40% para ansiedade, 

comparados ao grupo controle de não-usuários. A escala utilizada foi o SCL-90R 

(Symptom Check List – 90 Revised), uma escala composta por 90 questões que 

avaliam os sintomas psiquiátricos apresentados na semana anterior à coleta de 
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dados. Eles encontraram uma correlação significativa entre a severidade de 

dependência a cocaína e os escores do SCL-90R para depressão, ou seja, sujeitos 

com alta dependência à cocaína apresentavam maiores escores para depressão 

comparado aos sujeitos com menor dependência (KESSLER et al., 2008). 

Estudo realizado em um CAPS – AD em Sergipe, em que a população 

estudada apresentou perfil sócio-demográfico muito semelhante à deste estudo, 

mostrou que o transtorno depressivo maior e de ansiedade generalizada também 

foram os distúrbios psiquiátricos mais observados na população. O estudo ainda 

observou uma correlação significativa (p menor que 0,05) entre a dependência de 

cocaína e/ou crack com a presença de transtornos de depressão maior, obsessivo-

compulsivo, síndrome psicótica e ansiedade generalizada (ANDRADE, 2014). 

Um estudo observacional realizado na Espanha, com dados de 4102 

pacientes que foram admitidos em 6 comunidades terapêuticas entre 2004 e 2012, 

relacionou os dados de diagnóstico do uso de drogas com sintomas psiquiátricos. 

Os resultados mostraram que o grupo de usuários de álcool + Cannabis + cocaína 

obtiveram maiores taxas de transtornos psicóticos, de humor e ansiedade 

(CALDERÓN et al., 2015).  

 

5.8. Correlação entre nível de sintomas e concentração das substâncias no cabelo

  

 A tabela 24 apresenta os resultados da correlação entre os indicadores 

clínicos positivos de cada escala com a concentração média no cabelo para cada 

droga.  
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Tabela 24 - Correlação entre nível de sintomas e concentração de Cannabis, 
cocaína e crack no cabelo 

 Concentração no cabelo 

Escalas Cannabis Cocaína Crack 

SRQ r = 0 (p = 0,99) r = 0,01 (p = 0,45) r = - 0,08 (p = 0,40) 

PHQ – 9 r = 0,16 (p = 0,30) r = 0,18 (p = 0,06) r = 0,02 (p = 0,85) 

BDI r = 0,10 (p = 0,52) r = 0,02 (p = 0,81) r = - 0,03 (p = 0,73) 

BAI r = - 0,02 (p = 0,90) r = 0,07 (p = 0,48) r = 0,02 (p = 0,84) 

SPIN r = 0,19 (p = 0,29) r = - 0,11 (p = 0,32) r = - 0,11 (p = 0,30) 

r = coeficiente de correlação de Pearson; p = probabilidade de significância 

Os resultados obtidos da correlação entre o nível de sintomas e a 

concentração de Cannabis, cocaína e crack no cabelo não foram estatisticamente 

significativos (valor de p maior que 0,05), ou seja, o aumento da concentração das 

drogas no cabelo não aumenta a quantidade de indicadores clínicos positivos 

obtidos a partir das escalas. Como podem ser observado na tabela 24, os valores do 

coeficiente de correlação de Pearson (r) variaram de – 0,11 a + 0,19, indicando que 

houve uma correlação praticamente nula. 

Esse resultado pode ser explicado em razão dos testes em cabelo avaliarem 

o consumo crônico das substâncias e fornecerem dados de um consumo realizado 

a, no mínimo, um mês anterior à entrevista, dependendo do comprimento do cabelo. 

Já as escalas avaliavam os sintomas que os sujeitos apresentavam na última 

semana (SPIN, BDI e BAI) ou nas duas últimas semanas (PHQ – 9). O sujeito pode 

ter experienciado sintomas mais graves semanas antes da entrevista, o que pode 

explicar os resultados elevados das concentrações das drogas no cabelo, em razão 

do maior consumo das substâncias. Entretanto, a partir do momento que o sujeito é 

matriculado no CAPS – AD, ele tem acesso às atividades terapêuticas, reduzindo 

assim os sintomas provocados pela droga, e consequentemente, os sintomas 

reportados nas entrevistas.  

Outra possível explicação seria o fato de que não foi realizada uma análise 

segmental do cabelo, ou seja, não foi avaliada a concentração da droga em cada 

centímetro (que corresponderia a um mês) do cabelo. Como a população fazia uso 

crônico de drogas, considerou-se que o consumo seria igual em todo o comprimento 

do cabelo. Isso representa uma limitação importante do estudo. 
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A associação entre testes analíticos com matrizes biológicas e escalas de 

avaliação psiquiátrica vem ganhando espaço na psiquiatria, mas ainda é pequena a 

quantidade de artigos que relatam esse procedimento. Em 2008, Morgan e col. 

analisaram amostras de cabelo para examinar os níveis de THC e CBD em usuários 

de Cannabis, e relacionar esses níveis com indicadores de tendência à psicose e 

delírio. A análise do cabelo permitiu a divisão da amostra em 3 grupos: grupo que 

não continha os canabinóides, grupo que apresentava somente THC e grupo THC + 

CBD. Os resultados mostraram que o grupo que só possuía THC apresentou 

maiores níveis de experiências não-usuais (análogo a alucinações e delírios) 

comparado aos outros grupos. Esses achados sugeriram que a utilização de 

Cannabis com maior conteúdo de CBD poderia proteger contra os efeitos do tipo 

psicóticos induzidos pelo THC isolado (MORGAN et al., 2008).  

O grupo de pesquisa de Morgan realizou outro estudo envolvendo outras 

matrizes biológicas e escalas de avaliação psiquiátricas. Eles analisaram amostras 

de saliva e urina em um estudo cujo objetivo era testar a hipótese de que o 

canabidiol poderia neutralizar alguns dos efeitos de reforço do THC. Os usuários de 

Cannabis foram testados em duas ocasiões (dia livre da droga e dia sob influência 

da droga), separadas por aproximadamente sete dias, para avaliar sintomas 

psicotomiméticos e de memória. Além da própria Cannabis fumada, também foi 

analisada uma amostra de saliva para avaliar a presença de canabinóides, e uma 

amostra de urina para verificar a abstinência a outras drogas e a presença de 

metabólitos do THC (MORGAN et al., 2010).  

A utilização dos testes analíticos associados aos instrumentos de 

rastreamento ou diagnóstico psiquiátrico contribui para a confecção de estudos mais 

precisos, uma vez que permite um refinamento na seleção dos participantes, 

gerando grupos de usuários específicos de uma substância, além de possibilitar a 

análise dos diferentes componentes das substâncias utilizadas.   

Algumas considerações devem ser tomadas na interpretação dos dados em 

razão das limitações do estudo: 

• Não foi realizada uma análise segmental do cabelo, ou seja, as amostras de 

cabelo não foram divididas em segmentos de 1 em 1 cm para avaliar a 
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presença das substância nos segmentos. Isso possibilitaria estimar o 

consumo mensal das substâncias pelos sujeitos;  

• As escalas utilizadas são para rastreamento de sintomas psiquiátricos e não 

diagnóstico; 

• Pode haver sobreposição de sintomas clínicos e psiquiátricos e isso pode 

levar a conclusões errôneas quanto ao aspecto avaliado; 

• Os resultados não podem ser extrapolados para a população em geral, já que 

o estudo foi realizado em uma população específica de usuários de drogas 

(CAPS – AD); 

• Os sujeitos eram usuários de múltiplas drogas, o que impossibilitava a 

separação entre grupos de uso de substância específica; 

• O tamanho da amostra, considerando as diferenças na estratificação por 

diferentes drogas, pode ter levado a erro do tipo I. 

!  
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CONCLUSÕES 

A alta sensibilidade na detecção e o estabelecimento de um sistema de 

column switching de fácil utilização permitiu a injeção de pequeno volume de 

amostra (10 µl) de um extrato de cocaína e metabólitos no espectrômetro de massas 

(MS-MS) sem afetar significativamente a ionização dos analitos e o desempenho do 

sistema.  O método apresentou excelente sensibilidade e seletividade para os 

testes confirmatórios de cocaína e metabólitos em cabelo, utilizando apenas uma 

pequena quantidade da amostra (5 mg). Apresentou também boa correlação entre 

os resultados das análises obtidas com o método GC-MS de referência. 

Os resultados preliminares sugerem que as ponteiras DPX são uma 

alternativa viável aos cartuchos de extração em fase sólida convencionais para 

análise de canabinóides em amostras de cabelo, uma vez que os canabinóides 

encontram-se em pequenas concentrações nessa matriz biológica. 

Esse estudo possibilitou reconhecer as principais drogas consumidas pela 

população atendida no CAPS – AD, na cidade de Ribeirão Preto, bem como estimar 

a prevalência de comorbidades psiquiátricas apontadas pelos indicadores clínicos 

das escalas de avaliação psiquiátrica. 

Em relação às informações sociodemográficas, a população estudada foi 

caracterizada como composta em sua maioria por sujeitos do sexo masculino, entre 

18 e 52 anos (média de idade de 31 anos), brancos, solteiros, com ensino 

fundamental ou médio e desempregados ou empregados no mercado informal. 

Fazem uso de múltiplas drogas, principalmente álcool, Cannabis, cocaína e crack. 

Mais da metade dos sujeitos fazem uso de medicamentos psicotrópicos, 

principalmente, benzodiazepínicos. 

A análise do cabelo mostrou que 22% dos sujeitos apresentaram resultados 

positivos para Cannabis; 99% para a cocaína e 31% para o crack, demonstrando a 

prevalência do consumo de cocaína entre os usuários de droga que buscam 

atendimento na rede pública de saúde no país. 

O estudo do teor de THC e CBD presente nas amostras de Cannabis planta 

apreendidas pela polícia na região de Ribeirão Preto revelou um aumento da 

concentração desses canabinóides ao longo dos anos. Entretanto, a concentração 
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de CBD é muito pequena ou até mesmo nula na Cannabis consumida na região de 

Ribeirão Preto. Portanto, mais estudos devem ser realizados para analisar o teor de 

THC e CBD na Cannabis comercializada no nosso país, uma vez que o número de 

amostras analisadas foi muito reduzido. 

O perfil dos usuários de Cannabis que buscam atendimento no CAPS – AD, 

obtidos através do Cannabis Research Questionnaire, foi de indivíduos do sexo 

masculino, que tiveram o primeiro contato com a droga aos 15 anos, em média. São 

usuários crônicos (usaram mais que 50 vezes e nos últimos 7 dias) e 

aproximadamente um terço apresentou bronquite crônica e dores de cabeça como 

problemas de saúde decorrentes do uso da droga. Metade dos usuários apresentou 

perda de memória sob influência da droga e um terço dos usuários já tiveram um 

episódio de ansiedade aguda, ataque do pânico ou sintoma psicótico. 

A prevalência de indicadores clínicos positivos para transtornos psiquiátricos 

entre a população usuária de drogas do CAPS – AD foi de transtornos mentais 

comuns, entre eles a ansiedade e depressão. A comparação da média de 

concentração de Cannabis, cocaína e crack no cabelo com os indicadores clínicos 

positivos para os transtornos não apresentou resultados estatisticamente 

significantes. Entretanto, podemos inferir que os sujeitos que apresentaram 

indicadores positivos para sintomas mentais comuns (SRQ), depressão maior (PHQ 

– 9) e transtorno de ansiedade social (SPIN) apresentaram maior concentração 

média de Cannabis no cabelo. Para a cocaína, podemos inferir que os sujeitos que 

possuíam indicadores clínicos para distúrbios mentais comuns (SRQ), depressão 

maior (PHQ – 9) e ansiedade (BAI) apresentaram maiores concentrações médias de 

cocaína no cabelo. E para o crack, os sujeitos que possuíam indicadores clínicos 

para distúrbios mentais comuns (SRQ) e ansiedade (BAI) apresentaram maiores 

concentrações médias de crack no cabelo. 

Os resultados obtidos a partir da correlação entre o nível de sintomas e a 

concentração de Cannabis, cocaína e crack no cabelo não foram estatisticamente 

significativos, ou seja, o aumento da concentração das drogas no cabelo não 

aumenta a quantidade de indicadores clínicos positivos para os sintomas 

psiquiátricos. 
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Apesar das variadas limitações do estudo, podemos concluir que ele 

possibilitou estimar a prevalência da morbidade entre abuso de drogas ilícitas e 

sintomas psiquiátricos na população atendida num centro de atenção psicossocial.  

Futuros estudos com um número amostral maior, diferentes populações 

(estudo clínico e não clínico) em diferentes estratos socioeconômicos, que avaliem o 

grau de pureza ou o teor dos componentes das substâncias utilizadas e estudos 

longitudinais se fazem necessários, para que políticas públicas mais eficazes e 

específicas sejam criadas na tentativa de auxiliar na melhora da qualidade de vida 

dessa população. 

!  
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Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TÍTULO DA PESQUISA: “Drogas de abuso em amostras de cabelo de voluntários 

atendidos no CAPS-AD de Ribeirão Preto e sua correlação com sintomas de 

ansiedade, depressão e psicose”. 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: 

Marcela Nogueira Rabelo Alves, tel (16) 3602-0471, marcelausp76@usp.br   
Prof. Dr. Bruno Spinosa De Martinis, martinis@fmrp.usp.br 

Prof. Dr. José Alexandre de Souza Crippa, jcrippa@fmrp.usp.br  
 

PROMOTORES DA PESQUISA 
Programa de Pós-Graduação em Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – USP 

Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - 
USP 

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - USP  
 

 Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após 
ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte da pesquisa, 
assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é dos 
pesquisadores responsáveis. Você é livre para não querer participar ou desistir da pesquisa 
a qualquer momento que desejar. Caso mude de idéia, você não será prejudicado e o 
atendimento dado a você no CAPS-AD será o mesmo se você participar ou não da 
pesquisa. Você tem direito a perguntar o que quiser durante a pesquisa. Você não pagará 
nada e também não receberá nenhum dinheiro ou benefício adicional.  
 
MOTIVO DA PESQUISA 

O objetivo dessa pesquisa é desenvolver um método de análise e detecção de 
drogas ilícitas como a cocaína, crack e maconha em cabelo. Esses resultados serão 
correlacionados com os questionários que você irá responder sobre sintomas de ansiedade, 
depressão e psicose. Esses sintomas podem surgir por razões diversas, entretanto, o uso 
de drogas pode intensificar ou mascarar esses efeitos. O uso de drogas como a cocaína, 
por exemplo, aumenta o estado de alerta, as sensações de bem-estar e euforia. Porém, 
podem acontecer também sensações indesejáveis para o usuário, como paranóia, 
ansiedade, inquietação, convulsão. Os sintomas de uso prolongado incluem suor frio, 
tremores, comportamento violento e distúrbios psiquiátricos. 

O uso de anfetaminas provoca batimento acelerado do coração, dilatação da pupila 
e, em casos de overdose, convulsões e alterações do comportamento. O uso da maconha 
pode causar ansiedade naquelas pessoas que usam de vez em quando. Em altas doses, a 
maconha pode causar intensa sensação de medo e ansiedade. Com doses ainda maiores, 
ataques de pânico e fobia podem ocorrer. Por isso, é importante observar se os sintomas 
que o paciente apresenta são devido ao consumo de drogas ou são ligados a uma doença 
psiquiátrica. 
 
PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
 Se você concordar em participar da pesquisa, será coletada uma amostra de cabelo 
da sua cabeça, bem próximo à nuca, uma amostra de urina e você será convidado a 



122 
 

responder alguns questionários. O cabelo será analisado para verificar a presença de 
maconha, cocaína e crack, e a urina será utilizada para realização de um teste rápido para 
triagem das mesmas drogas citadas acima. 
 
RISCOS E/OU DESCONFORTOS 
 A coleta do cabelo não trará nenhum desconforto ou risco para você, o único 
desconforto possível, será a retirada de alguns fios de cabelo próximos à nuca, sem causar 
danos estéticos. A coleta da urina também não trará nenhum desconforto ou risco para 
você. Será fornecido o frasco para você mesmo coletar sua urina. 
 
BENEFÍCIOS 
 Caso seja detectado algum transtorno psiquiátrico, você será encaminhado para 
tratamento específico no CAPS-AD.  
 
CONFIDENCIALIDADE 
 Os seus dados são confidenciais. Você será identificado por um número. As 
informações obtidas na entrevista e o resultado da análise sobre a presença ou ausência 
das substâncias nas amostras de cabelo e urina serão mantidas em segredo. Você não será 
identificado em nenhum trabalho que possa resultar dessa pesquisa. 
 
PROBLEMAS OU PERGUNTAS 
 Se você tiver alguma pergunta ou qualquer dúvida sobre essa pesquisa, entre em 
contato com Marcela Nogueira Rabelo Alves ou Prof. Dr. Bruno Spinosa De Martinis ou 
Prof. Dr. José Alexandre de Souza Crippa pelos telefones: (16) 3602-0471. Em caso de 
dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – FCFRP, tel (16) 3602-4213. 
 
ASSINATURAS 
 Se tiver lido o consentimento livre e esclarecido, tiver entendido a Informação e 
concordar voluntariamente em participar desse estudo, por favor, assine abaixo: 
 
 
 
___________________________      ___________________________        _______ 
      Nome do voluntário                                Assinatura do voluntário                     Data 
 
 
 
____________________________      ___________________________        _______ 
      Nome da testemunha                             Assinatura da testemunha                  Data 
 
 
 Eu expliquei o propósito desse estudo ao voluntário. Estou certo de que ele entendeu 
o propósito, os procedimentos, riscos e benefícios desse estudo. 
 
 
Nome do pesquisador: _____________________________________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________  Data: ___________________ !

 

!  
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Apêndice B – Questionário da pesquisa 

 

1. NOME:_____________________________________________________________ 

2. IDADE:_________________ 

3. SEXO 

(   ) MASCULINO                (   ) FEMININO 

4. ESCOLARIDADE 

(   ) 1º grau incompleto     (   ) 1º grau completo           (   ) 2º grau incompleto                                        
(   ) 2º grau completo        (   ) 3º grau incompleto        (   ) 3º grau completo 

5. ESTADO CIVIL:  

(   ) Solteiro      (   ) Casado/Amaziado        (   ) Viúvo          (   ) Divorciado 

7. ESTADO LABORAL: 

(   ) Desempregado             (   ) Empregado 

8. Motivo de procurar o serviço (CAPS-AD): 

______________________________________________________________________ 

9. COR DO CABELO: 

________________________________ 

10. Você já mudou a cor do seu cabelo alguma vez: 

(   ) SIM                              (   ) NÃO 

11. Quando isso aconteceu? 

________________________________ 

12. Você usou algum tipo de tintura, descolorante ou permanente? 

_________________________________ 

13. Quando foi a última vez que você cortou o cabelo? 

_________________________________ 

14. Você já usou maconha alguma vez na vida? 

(   ) SIM                              (   ) NÃO 

15. Quando foi a última vez que você usou maconha? 

______________________________________ 

16. Com que freqüência você usava/usa a maconha? 

______________________________________ 

17. Que quantidade de maconha você usava/usa? 

_______________________________________ 
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18. Você fica ou já ficou próximo a pessoas fumando maconha? 

_________________________________________ 

19. Você já usou cocaína alguma vez na vida? 

(   ) SIM                              (   ) NÃO 

20. Qual a forma de uso? 

(   ) cheirou             (   ) fumou                (   ) injetou         (   ) outra forma: _____________ 

21. Quando foi a última vez que você usou cocaína? 

_________________________________________ 

22. Com que freqüência você usava/usa cocaína? 

_________________________________________ 

23. Que quantidade de cocaína você usava/usa cocaína? 

_________________________________________ 

24. Você usou alguma bebida alcoólica enquanto usava cocaína? 

____________________________________________ 

25. Você fica ou já ficou próximo de pessoas fumando crack? 

_____________________________________________ 

26. Você utiliza algum medicamento? Se sim, qual? 

_____________________________________________ 

!  
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Anexo 4 - Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 

Questionário (Self-Reporting Questionnaire - SRQ) 

O(A) SR(A). PODERIA POR FAVOR RESPONDER ÀS SEGUINTES PERGUNTAS A RESPEITO DA SUA SAÚDE:  

 

01- Tem dores de cabeça freqüentes?. 1- Sim 2- Não   

02- Tem falta de apetite?. 1- Sim 2- Não   

03- Dorme mal? 1- Sim 2- Não   

04- Assusta-se com facilidade?  1- Sim 2- Não   

05- Tem tremores de mão? 1- Sim 2- Não   

06- Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a) 1- Sim 2- Não   

07- Tem má digestão? 1- Sim 2- Não   

08- Tem dificuldade de pensar com clareza? 1- Sim 2- Não   

09- Tem se sentido triste ultimamente? 1- Sim 2- Não   

10- Tem chorado mais do que de costume? 1- Sim 2- Não   

11- Encontra dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 1- Sim 2- Não   

12- Tem dificuldades para tomar decisões? 1- Sim 2- Não   

13- Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, causa sofrimento)? 1- Sim 2- Não   

14- É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 1- Sim 2- Não   

15- Tem perdido o interesse pelas coisas? 1- Sim 2- Não   

16-Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 1- Sim 2- Não   

17-Tem tido idéias de acabar com a vida 1- Sim 2- Não   

18- Sente-se cansado(a) o tempo todo? 1- Sim 2- Não   

19- Tem sensações desagradáveis no estômago? 1- Sim 2- Não   

20- Você se cansa com facilidade? 1- Sim 2- Não   

 

A - Total de sim   |___||___| 

 

21- Sente que tem alguém que de alguma maneira quer lhe fazer mal? 1- Sim 2- Não   

22- Você é alguém muito mais importante do que a maioria das pessoas pensa?                                    1- Sim 2- Não   

23- Tem notado alguma interferência ou outro problema estranho c/ seu pensamento?  1- Sim 2- Não   

24- Ouve vozes que não sabe de onde vêm, ou que outras pessoas não podem ouvir? 1- Sim 2- Não   

B - Total de sim   |___||___| 

 

!  
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Anexo 5 - Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

Inventário de depressão de Beck 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente 
cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em 
cada grupo, que descreve melhor a maneira como você tem se sentido nesta semana, 
incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça 
um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, 
antes de fazer a sua escolha. 

1.   0 Não me sinto triste. 
 1 Eu me sinto triste. 
2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 
3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.  

2.   0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 
   1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
     2 Acho que nada tenho a esperar. 
     3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

3.   0 Não me sinto um fracasso. 
     1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
     2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 
     3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

4.   0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 
     1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
     2 Não encontro um prazer real em mais nada. 
     3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  

5.   0 Não me sinto especialmente culpado. 
     1 Eu me sinto culpado às vezes. 
     2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
     3 Eu me sinto sempre culpado. 

6.   0 Não acho que esteja sendo punido. 
     1 Acho que posso ser punido. 
     2 Creio que vou ser punido.  
     3 Acho que estou sendo punido. 

7.   0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 
     1 Estou decepcionado comigo mesmo. 
     2 Estou enojado de mim. 
    3 Eu me odeio. 

8.   0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 
     1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 
     2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
     3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

9.   0 Não tenho quaisquer idéias de me matar. 
     1 Tenho idéias de me matar, mas não as executaria. 
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     2 Gostaria de me matar. 
     3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

10.   0 Não choro mais que o habitual. 
       1 Choro mais agora do que costumava. 
       2 Agora, choro o tempo todo. 
       3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  

11.   0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 
       1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 
       2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 
       3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

12.   0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 
       1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 
       2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 
       3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

13.   0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 
       1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  
       2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 
       3 Não consigo mais tomar decisões. 

14.  0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  
       1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  
       2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem 
atrativos. 
       3 Considero-me feio.  

15.   0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 
       1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 
       2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 
       3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

16.   0 Durmo tão bem quanto de hábito. 
       1 Não durmo tão bem quanto costumava. 
       2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a 
dormir. 
       3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a dormir. 

17.   0 Não fico mais cansado que de hábito. 
       1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
       2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 
       3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18.   0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  
       1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  
       2 Meu apetite está muito pior agora.  
       3 Não tenho mais nenhum apetite. 

19.   0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  
       1 Perdi mais de 2,5 Kg. 
       2 Perdi mais de 5,0 Kg. 
       3 Perdi mais de 7,5 Kg.  
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Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: Sim ( ) Não ( ) 

20.  0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde.  
1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago 
ou prisão de ventre. 
2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não 
isso. 
3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra coisa. 

21.   0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  
       1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 
       2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  
       3 Perdi completamente o interesse por sexo. 

Beck, A.T.; Ward, C.H.; Mendelson, M.; Mock, J. & Erbaugh, G. An Inventory for Measuring Depression. Archives of General Psychiatry 4:53-
63,1961. 

Gorenstein, C. & Andrade, L. Validation of a Portuguese version of the Beck Depression Inventory and the State-Trait Anxiety Inventory in Brazilian 
Subjects. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 29:453-457,1996. 

!  
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Anexo 6 - Patient Health Questionnaire (PHQ – 9) 

!

! !
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Anexo 7 - Questionário de Ansiedade de Beck (BAI) 

 

  

!  
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Anexo 8 - Inventário de Fobia Social (SPIN) 
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Anexo 9 - Questionário sobre uso de Cannabis (CRQ) 

QUESTIONÁRIO SOBRE USO DE CANNABIS  

(Cannabis Research Questionnaire) 

POR FAVOR, responda as seguintes questões: 

Nome: _____________________________________________ Data: ____/____/____ 

Idade: _______  

Sexo: (  ) Masculino            (  ) Feminino 

1. Quantas vezes você já usou maconha em sua vida? 

(  ) Menos que 10 vezes(  ) Entre 10 e 15 vezes(  ) Entre 15 e 50 vezes(  )Mais que 50 vezes 

2. Quando foi a última vez que você usou a maconha? ____________________________ 

3. Se você já foi um usuário diário, quantos cigarros de maconha você costumava fumar no dia? 

______________________ 

4. Quantos anos você tinha quando começou a fumar maconha? _____________ 

5. Você alguma vez já se sentiu apavorado ou em estado de pânico após ter usado maconha quando 
não havia motivo para sentir medo? 

(  ) sim                      (  ) não 

6. Após ter usado maconha, você já teve experiências estranhas ou desagradáveis tais como ouvir 
vozes ou estar convencido de que alguém está tentando te fazer mal ou está te perseguindo? 

(  ) sim                     (  ) não 

7. Você acha que o uso da maconha está prejudicando a sua saúde física? (Você já se sentiu 
indisposto?) 

(  ) sim                     (  ) não 

8. Você adquiriu bronquite crônica (tosse todos os dias) devido ao uso de maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

9. Você desenvolveu diarréia ou náusea crônica (sente-se doente ou está ficando doente mais vezes) 
devido ao uso da maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

10. Você tem dores de cabeça resultantes do uso da maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

11. Você já sofreu perda de memória ou teve apagões por um período de tempo que você estava sob 
efeito da maconha? Não responda que sim, se você tiver ingerido álcool ou usado outro tipo de droga 
ao mesmo tempo). 

(  ) sim                     (  ) não 

12. Você já se sentiu inquieto, irritado ou rabugento porque não foi possível utilizar a maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 
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13. Você já foi incapaz de parar de usar maconha quando você quis? 

(  ) sim                     (  ) não 

14. Alguma vez você já usou maconha mesmo sabendo que poderia causar problemas para você? 
Por exemplo, causar problemas em seus relacionamentos com outras pessoas, custar mais dinheiro 
do que você tem, afetar a sua saúde ou seu bem-estar mental. 

(  ) sim                     (  ) não 

15. Você já tentou voluntariamente restringir a quantidade de maconha que você usa, por exemplo, 
prometendo a si mesmo que você usará apenas nos finais de semana ou com amigos? 

(  ) sim                     (  ) não 

16. Você tem o hábito de usar maconha como a primeira tarefa do dia pela manhã? (Somente 
responda sim se você já fez isso pelo menos 3 vezes). 

(  ) sim                     (  ) não 

17. Você já foi incapaz de realizar suas responsabilidades usuais devido ao uso da maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

18. Você já se sentiu incapaz de controlar a quantidade de maconha que você usa? 

(  ) sim                     (  ) não 

19. Você já se sentiu preso enquanto estava sob efeito da maconha por alguma coisa que você não 
teria feito se você não estivesse sob efeito dessa droga? (Não inclua prisão por posse de drogas e 
não responda sim se você estava bêbado ou sob influência de outras drogas ao mesmo tempo). 

(  ) sim                     (  ) não 

20. Você já foi parado por algum incidente no trânsito que ocorreu quando você estava sob influência 
da maconha? 

 (  ) sim                     (  ) não 

21. Você já teve problemas no trabalho ou perdeu o emprego devido ao uso da maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

22. Você já se envolveu em um briga enquanto estava sob efeito da maconha? (Não responda que 
sim se você estava bêbado ou sob influência de outras drogas ao mesmo tempo). 

(  ) sim                     (  ) não 

23. Você já perdeu algum amigo pelo fato de usar maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

24. Você já gastou mais do que podia pagar ou esteve em sérios problemas financeiros devido ao 
uso da maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

25. Você já desistiu ou deixou de fazer algumas atividades as quais você gostava de fazer ou 
pensava que era importante devido ao seu uso de maconha? 

(  ) sim                     (  ) não 

APENAS RESPONDA ESSAS ÚLTIMAS PERGUNTAS SE VOCÊ FOR USUÁRIO REGULAR DA 
MACONHA 



144 
 

26. Você acha que usa maconha em grande quantidade? 

(  ) sim                     (  ) não 

27. Alguém na sua família ou seu marido/esposa pensa que se você usar mais maconha, isso será 
bom para você? 

(  ) sim                     (  ) não 

28. Alguém fora da sua família ou namorado(a) pensa que se você usar mais maconha, isso será 
bom para você? 

(  ) sim                     (  ) não 

29. Você já se sentiu culpado sobre seu uso da maconha devido aos efeitos que ela causa na sua 
vida? 

(  ) sim                     (  ) não 

 

Referência: 

Thomas, Huw. A community survey of adverse effects of cannabis use. Drug and Alcohol 
Dependence, v. 42, p.201-207, 1996. 

!  
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Anexo 10 – Tabela 14 

Tabela 14 - Resultado da análise por LC-MS/MS para canabinóides e cocaínicos (ng/mg) 

Nº!Sujeito! CBD! CBN! THC! EMA! COC! BE! CE! NCOC!

1! 0,00! 0,14! 0,40! 0,0! 10,2! 4,9! 0,3! 0,1!

2! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,3! 0,1! 0,0! 0,0!

3! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 9,7! 2,3! 0,7! 0,2!

4! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,6! 0,2! 0,3! 0,0!

5! 0,00! 0,10! 0,14! 0,0! 4,1! 1,9! 1,4! 0,1!

6! 0,00! 0,00! 0,01! 0,0! 10,5! 5,5! 1,4! 0,6!

7! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 2,5! 0,9! 0,2! 0,1!

8! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 10,4! 3,1! 2,1! 0,3!

9! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 14,6! 3,9! 0,1! 0,5!

10! 0,00! 0,00! 0,00! 1,6! 31,8! 13,8! 2,4! 0,1!

11! 0,00! 0,00! 0,01! 0,0! 13,1! 6,6! 0,0! 0,3!

12! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 6,3! 1,5! 0,1! 0,1!

13! 0,00! 0,00! 0,02! 0,0! 17,5! 5,3! 0,1! 0,5!

14!prox! 0,00! 0,00! 0,01! 0,0! 5,0! 1,8! 0,4! 0,2!

14!distal! 0,00! 0,01! 0,01! 0,5! 7,5! 2,1! 0,4! 0,3!

15! 0,00! 0,02! 0,05! 0,0! 4,7! 2,2! 0,1! 0,1!

16! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 1,4! 0,4! 0,1! 0,1!

17!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 2,2! 33,6! 20,4! 0,0! 0,8!

17!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 2,2! 34,8! 21,9! 0,0! 0,5!

18! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 1,9! 0,5! 0,0! 0,1!

19! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 28,8! 9,3! 3,6! 0,2!

20! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 2,7! 1,6! 0,4! 0,1!

21! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,4! 0,2! 0,0! 0,0!

22! 0,00! 0,35! 0,60! 0,0! 10,0! 2,0! 0,9! 0,7!

23! 0,00! 0,02! 0,04! 1,5! 46,3! 5,9! 5,3! 0,5!

24! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,5! 0,2! 0,1! 0,1!

25! 0,00! 0,00! 0,03! 0,0! 11,3! 2,8! 0,3! 0,3!

26! 0,00! 0,00! 0,00! 1,5! 22,4! 6,2! 0,1! 0,5!

27! 0,00! 0,04! 0,07! 0,0! 6,3! 1,2! 0,5! 0,1!

28! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 14,1! 3,8! 0,1! 0,5!

29! 0,00! 0,08! 0,10! 1,5! 22,5! 6,7! 0,0! 1,2!

30! 0,00! 0,13! 0,24! 2,3! 49,8! 12,7! 0,1! 0,4!

31!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 15,1! 7,9! 0,1! 0,5!

31!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 13,4! 10,1! 0,1! 0,3!

32! 0,00! 0,00! 0,00! 12,6! 119,2! 50,1! 0,2! 1,9!

33! 0,00! 0,00! 0,00! 6,2! 143,8! 58,3! 0,2! 1,5!

34! 0,00! 0,00! 0,01! 1,4! 44,3! 11,4! 0,6! 0,6!

35! 0,00! 0,01! 0,04! 0,0! 14,0! 6,5! 0,6! 0,2!

36! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 15,3! 5,6! 5,0! 0,4!

37! 0,00! 0,11! 0,15! 0,0! 0,2! 0,1! 0,0! 0,0!

38! 0,00! 0,00! 0,03! 2,0! 39,3! 14,0! 0,1! 1,3!

! ! ! ! ! ! ! ! Continua!
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Nº!Sujeito! CBD! CBN! THC! EMA! COC! BE! CE! NCOC!

39! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 9,7! 2,7! 0,1! 0,7!

40! 0,00! 0,00! 0,00! 0,9! 19,2! 7,6! 0,0! 0,4!

41! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 5,2! 1,9! 0,1! 0,1!

42! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 1,8! 0,9! 0,5! 0,1!

43! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 2,0! 0,7! 1,0! 0,1!

44! 0,00! 0,15! 0,26! 3,8! 51,6! 17,7! 0,1! 0,6!

45! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 1,5! 0,7! 0,1! 0,1!

46! 0,00! 0,00! 0,00! 2,3! 87,2! 23,0! 5,6! 0,8!

47! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 5,5! 1,1! 0,8! 0,0!

48! 0,00! 0,00! 0,03! 0,0! 12,7! 4,1! 0,2! 0,3!

49! 0,00! 0,03! 0,07! 2,0! 26,6! 9,0! 1,1! 0,5!

50! 0,00! 0,00! 0,04! 0,0! 4,1! 1,4! 0,4! 0,1!

51! 0,00! 0,00! 0,01! 7,0! 162,1! 50,9! 1,9! 2,3!

52! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 1,9! 0,7! 0,9! 0,1!

53! 0,00! 0,03! 0,04! 0,0! 6,9! 1,6! 0,1! 0,2!

54! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 14,7! 4,0! 2,2! 0,2!

55! 0,00! 0,00! 0,00! 0,6! 16,6! 2,8! 1,6! 0,3!

56! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 6,5! 1,9! 2,1! 0,1!

57! 0,00! 0,41! 0,52! 1,7! 45,0! 11,5! 0,1! 0,4!

58! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 5,3! 1,2! 0,6! 0,2!

59! 0,00! 0,35! 0,60! 0,0! 4,7! 0,9! 0,8! 0,1!

60! 0,00! 0,06! 0,04! 0,6! 8,7! 3,1! 0,2! 0,4!

61! 0,00! 0,03! 0,05! 0,0! 4,0! 2,5! 0,1! 0,2!

62! 0,00! 0,01! 0,00! 1,5! 16,1! 6,8! 0,1! 0,2!

63! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 10,3! 4,3! 0,6! 0,3!

64! 0,00! 0,00! 0,00! 1,4! 6,1! 3,0! 0,1! 0,1!

65! 0,00! 0,02! 0,01! 1,1! 32,1! 6,4! 1,6! 0,3!

66! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,6! 0,2! 0,1! 0,1!

67! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,5! 0,1! 0,2! 0,0!

68! 0,00! 0,00! 0,00! 1,3! 26,7! 7,2! 0,5! 0,3!

69! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,6! 0,3! 0,1! 0,0!

70! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 11,4! 3,4! 0,8! 0,2!

71! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 1,3! 0,4! 0,3! 0,1!

72! 0,00! 0,35! 0,35! 1,3! 27,1! 18,4! 0,1! 0,4!

73! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 5,0! 0,8! 0,2! 0,0!

74! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0! 0,0!

75! 0,00! 0,08! 0,04! 0,0! 2,3! 1,1! 0,2! 0,1!

76! 0,00! 0,13! 0,23! 0,0! 0,3! 0,1! 0,2! 0,0!

77! 0,00! 0,40! 0,50! 0,0! 27,3! 5,3! 0,2! 0,5!

78! 0,00! 0,09! 0,07! 0,0! 18,1! 2,8! 2,3! 0,2!

79!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 70,3! 28,1! 0,7! 2,2!

79!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 1,0! 43,0! 25,4! 0,4! 1,0!

80! 0,00! 0,00! 0,09! 1,1! 41,9! 12,4! 0,1! 0,5!

81!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 10,8! 3,6! 0,1! 0,2!

! ! ! ! ! ! ! ! Continuação!
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! ! ! ! ! ! ! ! !

Conclusão! ! ! ! ! ! ! ! !

Nº!Sujeito! CBD! CBN! THC! EMA! COC! BE! CE! NCOC!

81!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 16,1! 3,2! 0,1! 0,1!

82! 0,00! 0,10! 0,09! 1,1! 45,8! 11,8! 0,2! 0,8!

83! 0,00! 0,06! 0,02! 1,3! 34,3! 5,9! 0,2! 0,3!

84! 0,00! 0,00! 0,00! 2,5! 70,1! 15,3! 0,1! 0,4!

85! 0,00! 0,05! 0,21! 0,0! 21,3! 3,2! 0,9! 0,4!

86! 0,00! 0,00! 0,08! 0,0! 13,8! 7,3! 0,2! 0,4!

87! 0,00! 0,00! 0,10! 1,3! 68,6! 8,4! 7,3! 0,3!

88! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 20,9! 7,7! 0,1! 0,2!

89!prox! 0,00! 0,03! 0,04! 0,0! 17,0! 6,5! 0,5! 0,3!

89!distal! 0,00! 0,02! 0,04! 0,0! 3,7! 1,3! 0,2! 0,1!

90!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,3! 12,1! 2,9! 0,1! 0,2!

90!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 6,7! 1,8! 0,1! 0,2!

91! 0,00! 0,00! 0,00! 2,0! 50,7! 9,8! 2,5! 0,6!

92! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,5! 0,1! 0,2! 0,0!

93!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 2,1! 1,0! 0,5! 0,1!

93!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 2,7! 1,8! 0,4! 0,1!

94! 0,00! 0,03! 0,04! 0,0! 9,4! 1,9! 0,6! 0,2!

95! 0,00! 0,00! 0,01! 0,0! 30,2! 5,7! 0,1! 0,2!

96! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 19,7! 2,7! 0,9! 0,2!

97! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,6! 0,1! 0,2! 0,1!

98!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,7! 0,1! 0,2! 0,0!

98!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,8! 0,1! 0,1! 0,0!

99!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 37,9! 5,9! 1,3! 0,4!

99!distal! 0,00! 0,00! 0,00! 0,7! 46,9! 6,1! 1,0! 0,3!

100! 0,00! 0,00! 0,00! 1,1! 77,3! 5,0! 2,6! 0,6!
1Prox. = Proximal (6 cm próximos a raiz do cabelo); 2Distal = Maior que 6 cm; CBD = canabidiol; CBN = 
canabinol; THC = tetrahidrocanabinol;; EMA = éster metilanidroecgonina; COC = cocaína; BE = benzoilecgonina; 
CE = cocaetileno e NCOC = norcocaína. 

 

!  
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Anexo 11 – Tabela 18 

Tabela 18 - Resultado da análise por LC-MS/MS para benzodiazepínicos e anfetaminícos 
(ng/mg) 

Nº!
amostra! Clonazepam! Diazepam! Lorazepam! MDMA! MET! Midazolam! Nordiaz! Oxaz!

1! 0,00! 0,28! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,22! 0,00!

2! 0,00! 0,28! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,70! 0,00!

4! 0,04! 0,62! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 1,61! 0,00!

5! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

7! 0,00! 7,83! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,35! 0,00!

16! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

18! 0,00! 0,63! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 1,57! 0,00!

21! 0,00! 0,16! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,18! 0,00!

22! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

23! 0,00! 0,14! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

24! 0,00! 0,60! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 1,37! 0,00!

27! 0,00! 0,05! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

28! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

29! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

31!prox! 0,07! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

33! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

35! 0,00! 0,13! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,13! 0,00!

36! 0,00! 0,23! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,14! 0,00!

38! 0,00! 0,26! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,33! 0,00!

40! 0,00! 0,03! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

42! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

44! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

45! 0,17! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

48! 0,04! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

49! 0,05! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

50! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

52! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

59! 0,00! 0,12! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,19! 0,00!

60! 0,00! 0,00! 0,00! 0,4! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

61! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

62! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

63! 0,00! 0,06! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,11! 0,00!

65! 0,01! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

69! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,00!

70! 0,00! 0,17! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,27! 0,00!

71! 0,00! 0,56! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,56! 0,00!

72! 0,00! 5,13! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,57! 0,00!

73! 0,00! 0,22! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,35! 0,00!

74! 0,00! 0,10! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,22! 0,00!

! ! ! ! ! ! ! ! Continua!
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Nº!
amostra! Clonazepam! Diazepam! Lorazepam! MDMA! MET! Midazolam! Nordiaz! Oxaz!

75! 0,00! 0,05! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,06! 0,00!

79!prox! 0,18! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,03! 0,00!

81!prox! 0,16! 0,03! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,06! 0,00!

82! 0,00! 0,25! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,56! 0,00!

83! 0,00! 0,03! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,02!

84! 0,00! 0,15! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,08! 0,03!

85! 0,00! 0,03! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,03!

86! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,03!

87! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,03!

88! 0,05! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,02!

89!prox! 0,04! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,02!

90!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,02!

92! 0,00! 0,02! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,03!

93!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,03!

94! 0,00! 0,11! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,22! 0,03!

95! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,05! 0,00! 0,03!

96! 0,00! 0,14! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,13! 0,03!

97! 0,00! 0,15! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,14! 0,04!

98!prox! 0,00! 0,00! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,03!

99!prox! 0,17! 0,01! 0,00! 0,0! 0,1! 0,00! 0,00! 0,07!

100! 0,00! 0,01! 0,00! 0,0! 0,0! 0,00! 0,00! 0,03!
Prox = proximal; MDMA= Metilenodioximetanfetamina; MET =Metanfetamina; NORDIAZ = Nordiazepam e OXAZ 
= Oxazepam. 

 


