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Resumo 

MANTOVANI, C.C. Uso da extração acelerada por solvente (ASE) para determinação 

cromatográfica de analitos de cocaína e tetraidrocanabinol em amostras de mecônio. 

2014. 97 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O consumo de drogas de abuso é grave problema de saúde pública em todo o mundo. No 

Brasil observa-se aumento no número de usuárias em idade fértil, levando a crescente 

preocupação com relação à exposição fetal. Efeitos deletérios como diminuição do peso e 

crescimento fetal, parto prematuro, déficits neurológicos e comportamentais estão associados 

ao uso de cocaína e cannabis durante a gestação. Portanto, é importante obter informações 

acerca do consumo de drogas durante a gravidez, permitindo intervenções médicas e 

psicológicas adequadas. Os relatos fornecidos pelas gestantes são relevantes, porém muitas 

vezes resultam em dados subestimados devido à omissão de informações por medo de ações 

punitivas. Desta forma, a confirmação por meio de análises toxicológicas em amostras 

biológicas se faz necessária. O mecônio, primeiras fezes do recém-nascido, tem sido proposto 

como matriz adequada para avaliação da exposição fetal, pois apresenta coleta não invasiva, 

fácil obtenção e fornece informações de longo prazo (2º e 3º trimestre de gestação). 

Entretanto, é uma matriz complexa, exigindo diversas etapas de purificação para posterior 

análise. No presente trabalho, métodos analíticos foram desenvolvidos visando à detecção dos 

biomarcadores da exposição fetal à cocaína e ao tetraidrocanabinol em amostras de mecônio 

por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). Para ambos os 

métodos, a extração acelerada por solvente (ASE) foi utilizada para o isolamento dos analitos 

de interesse de amostras de mecônio, já que esta apresenta vantagens frente às técnicas 

convencionais, devido sua maior eficiência e menor manipulação da amostra. Associada à 

ASE, a extração em fase sólida (SPE) foi empregada para purificação e concentração dos 

analitos de interesse. Na etapa de desenvolvimento, inicialmente foram estabelecidos os 

procedimentos de derivatização e as condições cromatográficas a serem empregadas nas 

análises. Posteriormente, realizou-se a otimização dos procedimentos empregados na ASE, 

através de análise de superfície de resposta. Os métodos foram validados de acordo com o 

preconizado por referências internacionais, estabelecendo-se os limites de detecção e 

quantificação, recuperação, linearidade, precisão intra e interensaio e exatidão. O método para 

detecção dos biomarcadores da cocaína foi aplicado em 342 amostras de mecônio, 

provenientes do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP). Destas, 19 

(5,6%) apresentaram resultado positivo para um ou mais biomarcadores da exposição fetal à 

cocaína. Além disto, foi observada redução estatisticamente significante do peso ao 

nascimento, comprimento e perímetro cefálico entre os recém-nascidos expostos à cocaína 

durante a gestação. O método para a detecção da exposição fetal ao tetraidrocanabinol foi 

aplicado em 6 amostras positivas, obtidas do HU-USP, mostrando a aplicabilidade da técnica 

desenvolvida. 

 

 

 

Palavras-chave: Extração acelerada por solvente, exposição fetal, cocaína, 

tetraidrocanabinol, mecônio, cromatografia gasosa, espectrometria de massas. 



 

 

Abstract 

MANTOVANI, C.C. Accelerated solvent extraction (ASE) for chromatographic analysis 

of cocaine and tetrahydrocannabinol analytes in meconium samples. 2014. 97 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2014. 

 

The use of illicit drugs is a relevant public health problem in the world. In Brazil, the number 

of women users in fertile age is increasing, which leads to a growing concern regarding fetal 

drug exposure. Adverse outcomes such as low birth weight, intra-uterine growth restriction, 

preterm birth, neurobehavioral and developmental deficits are associated with cocaine and 

cannabis use during pregnancy. Consequently, it would be important to obtain data related to 

drug misuse during gestation with the aim to plan medical and psychological interventions. 

Self-report drug use by pregnant women is often inaccurate due to feelings of guilt or fear of 

punitive actions. Therefore, confirmation by toxicological analysis in biological matrices must 

be accomplished. Meconium, the first stool of the newborn, has been proposed as a proper 

matrix to evaluate fetal exposure because it is collected by an easy and non-invasive way and 

enables the achievement of long-term information regarding fetal exposure. However, 

meconium is a complex matrix, which requires extensive sample cleaning previously to the 

analytes identification. In the present research, analytical methods were developed aiming the 

determination of cocaine and tetrahydrocannabinol biomarkers in meconium samples through 

gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Accelerated solvent extraction (ASE) was 

used for analytes isolation due to its advantages over conventional techniques, such as greater 

extraction efficiency and minor sample handling. In order to achieve proper analytes 

selectivity and detectability, solid phase extraction (SPE) was employed for post-extraction 

clean-up. Initially, the derivatization procedure and chromatographic parameters were 

established for the development of the methods. Afterwards, ASE procedure was optimized 

through response surface methodology. The analytical methods were validated in accordance 

to international references. Limits of detection and quantification, recovery, linearity, 

precision and accuracy were obtained. The developed method for cocaine was applied in 342 

meconium samples collected from the University Hospital of University of São Paulo (HU-

USP). Among them, 19 (5.6%) showed positivity result for cocaine biomarkers. Additionally, 

newborns from mothers exposed to cocaine exhibited statistical significant lower birth weight, 

length and head circumference when compared with newborns from non-consumer mothers. 

For the method of tetrahydrocannabinol, applicability and importance was demonstrated by 

analyzing 6 positive samples from HU-USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Accelerated solvent extraction, fetal exposure, cocaine, tetrahydrocannabinol, 

meconium, gas chromatography, mass spectrometry.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O consumo de substâncias ilícitas é grave problema de saúde pública que afeta 

milhares de pessoas em todo o mundo. De acordo com estimativas feitas pelo United Nations 

Office on Drugs and Crime, em 2010, 3,6% a 6,9% da população mundial na faixa etária de 

15 a 64 anos utilizaram substâncias ilícitas. Na América do Sul, os derivados da Cannabis são 

as drogas mais utilizadas pela população (5,6 a 5,7%), seguidas pela cocaína (1,2 a 1,3%) 

(UNITED NATIONS, 2013). Apesar da menor prevalência, se comparada com a Cannabis, a 

cocaína é a droga de abuso mais problemática na América do Sul, já que é responsável por 

aproximadamente 50% da demanda por tratamento de usuários (UNITED NATIONS, 2011). 

O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) realizou 

em 2001 e 2005, respectivamente, o I e II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de drogas 

Psicotrópicas no Brasil. De acordo com os resultados, em 2001, 1% da população brasileira 

com idade entre 12 e 65 anos utilizou maconha no ano anterior à pesquisa; no ano de 2005, 

esta porcentagem elevou-se para 2,6%. No que se refere à cocaína, em 2001, 0,4% da 

população brasileira utilizou esta droga de abuso no ano anterior à pesquisa, sendo esta 

porcentagem elevada para 0,7% em 2005. O crack, forma fumada da cocaína, apresenta 

prevalência de consumo consideravelmente menor, sendo a porcentagem de usuários em 2001 

e 2005 de 0,1% (CARLINI et al., 2002; CARLINI et al., 2006). Recentemente, o Instituto 

Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas 

(INPAD) divulgou os resultados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. No ano 

anterior à pesquisa, 2 e 3% dos adolescentes e dos adultos brasileiros utilizaram cocaína e 

maconha, respectivamente, enquanto 0,2% dos adolescentes e 1% dos adultos utilizaram 

crack (INPAD, 2012a; INPAD, 2012b). No Brasil há relativa escassez de informações acerca 

do consumo de drogas de abuso pela população. Apesar da reduzida disponibilidade de 

estudos epidemiológicos, é notável o aumento no número de usuários nos últimos anos. 

 Tendo em vista o panorama anteriormente apresentado, existe crescente preocupação 

com relação ao consumo de drogas por mulheres em idade reprodutiva, devido à possível 

exposição fetal a essas substâncias e suas consequências no desenvolvimento do concepto 

(BAUER et al., 2005). Nos EUA, de acordo com o National Survey on Drug Use and Health, 

realizado entre 2011 e 2012, estima-se que 5,9% das mulheres grávidas com idade entre 15 e 
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44 anos são usuárias de substâncias ilícitas (UNITED STATES, 2013). Entretanto, alguns 

estudos epidemiológicos apontam incidências ainda maiores, dependendo da população 

estudada (OSTREA et al., 1992; LEWIS et al., 1995a; LESTER et al., 2001; GARCÍA-

ALGAR et al., 2009; GREKIN et al., 2010). No Brasil, estudo com 1000 gestantes com idade 

entre 11 e 19 anos determinou o consumo de maconha e cocaína através de análise 

toxicológica de cabelo materno. Observou-se que 6% das pacientes utilizaram maconha e/ou 

cocaína durante o terceiro trimestre de gestação, dado alarmante tomando em conta que 

nenhuma das gestantes admitiu o uso de drogas quando entrevistada (BESSA et al., 2010).  

 Resultados adversos obstétricos e neonatais, tais como parto prematuro, baixo peso ao 

nascimento, retardo no crescimento intrauterino, síndrome de abstinência neonatal, déficits de 

atenção, alterações no desenvolvimento comportamental, do raciocínio e da linguagem, estão 

associados ao uso de drogas ilícitas durante a gestação (BADA et al., 2002; BAUER et al., 

2005; SCHILLER et al., 2005; SUNDRAM, 2006; EL MARROUN et al., 2009; GARCÍA-

ALGAR et al., 2009; LESTER et al., 2009; ACKERMAN et al., 2010; GRAY et al., 2010a; 

GOUIN et al., 2011; MORRIS et al., 2011). Desta forma, a identificação das crianças 

expostas in utero a drogas de abuso é essencial para melhor avaliação da natureza e 

magnitude dos efeitos. Intervenções médicas e psicossociais poderiam ser mais bem sucedidas 

se a rápida identificação da exposição fetal fosse realizada (HUESTIS et al., 1998). 

Entretanto, devido ao sentimento de culpa e medo de ações punitivas, as puérperas raramente 

admitem o consumo de droga de abuso durante a gestação (OSTREA et al., 2001, GRAY et 

al., 2007).  

Como alternativa ao relato materno, a detecção e identificação de biomarcadores em 

amostras biológicas tem se mostrado mais adequada na mensuração da exposição fetal 

(URSITTI et al., 2001). O mecônio, que consiste as primeiras fezes do recém-nascido, tem 

sido preconizado como a matriz de escolha neste contexto (GRAY et al., 2007). Este 

espécime apresenta coleta simples e não invasiva, disponibilidade de quantidade suficiente 

para as análises e permite avaliar longo período de exposição (OLIVEIRA et al., 2007; 

GALLARDO et al., 2008). Estudos identificaram a cocaína (COC), e seus produtos de 

biotransformação: benzoilecgonina (BE), ecgonina metil éster (EME) e m-

hidroxibenzoilecgonina (m-HBE), como biomarcadores úteis na avaliação da exposição pré-

natal à cocaína em amostras de mecônio, enquanto o cocaetileno (CE) indica consumo 

simultâneo de COC e etanol. Quando o crack é fumado, além dos biomarcadores descritos, é 

possível detectar a anidroecgonina metil éster (AEME), produto de pirólise da cocaína e 

indicador de sua exposição (ELSOHLY et al., 1999; XIA et al., 2000). Por sua vez, a 
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determinação do consumo de maconha e outros derivados da Cannabis sativa durante a 

gestação pode ser realizada através da análise de seu principal composto psicoativo, o delta-9-

tetraidrocanabinol (THC), e de seus produtos de biotransformação – 11-nor-9-carboxi-delta-9-

tetraidrocanabinol (THCCOOH) e 11-hidroxi-delta-9-tetraidrocanabinol (11-OH-THC) 

(ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 2000; COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; 

GRAY et al., 2010b).  

Por se tratar de uma matriz biológica complexa, o tratamento das amostras de 

mecônio, que objetiva a extração e concentração dos biomarcadores da exposição, é 

consideravelmente complexo do ponto de vista analítico. De maneira geral, os métodos se 

valem de uma extração inicial através da homogeneização da matriz em metanol (extração 

sólido-líquido – SLE), seguida de extrações convencionais como extração líquido-líquido 

(LLE) ou extração em fase sólida (SPE) (ABUSADA et al., 1993; ELSOHLY et al., 1998; 

ELSOHLY et al., 1999; FENG et al., 2000; XIA et al., 2000; PICHINI et al., 2003; COLES et 

al., 2005; PICHINI et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; LOPEZ et al., 2007; MARIN et al., 

2007; GRAY et al., 2009; GRAY et al., 2010b; RISTIMAA et al., 2010; ALVES et al., 2012). 

Estes procedimentos apresentam algumas desvantagens como utilização de grandes volumes 

de solventes orgânicos, formação de emulsões e extração em múltiplas etapas, além de baixa 

reprodutibilidade devido à grande manipulação da amostra e perdas durante a extração que 

resultam em baixa recuperação (HYÖTYLÄINEN, 2009). 

Como alternativa aos métodos descritos na literatura, no presente trabalho uma técnica 

de preparo de amostras relativamente nova foi utilizada, a extração acelerada por solvente 

(ASE). Na ASE, a fim de obter maior eficiência no processo de extração, amostras sólidas ou 

semissólidas são mantidas em contato com o solvente aquecido sob alta pressão 

(FLANAGAN, 2007; WANG et al., 1999). A elevação da temperatura aumenta a solubilidade 

dos analitos, diminui a viscosidade do solvente (permitindo melhor penetração na amostra), e 

também auxilia no rompimento de interações de van der Waals, ligações de hidrogênio e 

interação dipolo-dipolo, responsáveis pela ligação do analito à matriz. A pressão elevada é 

responsável por manter o solvente no estado líquido mesmo em temperaturas acima do seu 

ponto de ebulição (RICHTER et al., 1996). Estes fatores permitem a utilização de solventes 

não orgânicos nas extrações, assim como maior reprodutibilidade, eficiência e rapidez frente 

muitas técnicas convencionais de preparo de amostras (LAU et al., 2010).  

 Apesar de especialistas reconhecerem que a utilização da ASE é promissora, sua 

aplicação tem sido pouco explorada em análises toxicológicas (FLANAGAN, 2007; 

ROMANIK et al., 2007). Desta forma, a proposta do presente trabalho foi o desenvolvimento, 
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validação e aplicação de métodos analíticos para determinação dos biomarcadores da cocaína 

e o tetraidrocanabinol em amostras de mecônio, empregando a ASE para o isolamento dos 

analitos presentes na matriz. Tendo em vista que componentes da matriz como lipídeos e 

pigmentos podem ser co-extraídos na ASE, a SPE foi aplicada para purificação e 

concentração dos analitos de interesse, escolha esta direcionada pela compatibilidade entre as 

técnicas. A identificação e a quantificação dos biomarcadores foram realizadas através de 

cromatografia em fase gasosa acopladas à espectrometria de massas (GC-MS), já que esta 

apresenta resultados adequados para avaliação da exposição fetal à cocaína e ao 

tetraidrocanabinol durante a gestação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Aspectos toxicológicos 

 

2.1.1 Cocaína 

A cocaína é um dos alcaloides das folhas de duas espécies do gênero Erytroxylum (E. 

novogranatense e E. coca), cultivadas principalmente na Colômbia, Bolívia e Peru. Dados 

históricos mostram que as propriedades estimulantes da cocaína são conhecidas há muitos 

anos pela humanidade. Os indígenas da região dos Andes mantêm, há mais de três milênios, o 

hábito de mascar folhas de coca com o objetivo de aumentar a tolerância à fome e reduzir a 

fadiga nas elevadas altitudes (PROSSER et al., 2011). Apesar disto, este fármaco passou a ser 

utilizado com fins terapêuticos somente no final do século XIX, após ter sido isolado 

quimicamente em 1860 por Niemann (BORTOLOTTI et al., 2012). Durante muitos anos foi 

empregado no tratamento da asma, depressão, como anestésico local e princípio ativo de 

diversos medicamentos over-the-counter (OTC) (WILLS, 2005). O uso indiscriminado, 

devido à ausência de leis ou regulamentação específica, resultou em episódios de toxicidade, 

tolerância, dependência e até mesmo morte (SILVA et al., 2010). A partir da segunda década 

do século XX, medidas de controle foram implementadas por diversas nacionalidades, 

visando minimizar os efeitos negativos associados ao uso da cocaína (WILLS, 2005). 

O consumo recreacional da cocaína foi disseminado no Brasil a partir de 1980. 

Inicialmente, o cloridrato de cocaína, pó cristalino solúvel em água, consistia a forma mais 

empregada. Este é obtido através do tratamento da pasta de coca – composta por solvente e 

folhas de coca maceradas – em acetona e ácido clorídrico, podendo ser auto administrado pela 

via intranasal, oral ou intravenosa (BOGHDADI et al., 1997; CHASIN et al., 2008). O crack, 

por sua vez, tornou-se popular no país a partir de 1990. Nesta apresentação, a cocaína 

encontra-se na forma de base livre, obtida através do aquecimento da solução aquosa de 

cloridrato de cocaína com substâncias básicas (geralmente bicarbonato ou hidróxido de 

sódio). Após resfriamento e precipitação, obtêm-se cristais irregulares que podem ser 

fumados devido ao baixo ponto de ebulição (187 a 188 oC) (CHASIN et al., 2008). 

A cocaína é bem absorvida por todas as mucosas do organismo, entretanto, a absorção 

é dependente da via de administração. No caso da via intranasal, 80% da dose atinge a 
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circulação sistêmica. Em razão das propriedades vasoconstritoras do fármaco, este valor é 

inferior àquele obtido com as vias intravenosa e pulmonar (90%) (GOLDSTEIN et al., 2009; 

SILVA et al., 2010). A via oral, por sua vez, normalmente não é empregada já que parte 

considerável do fármaco sofre hidrólise no trato gastrointestinal (ISENSCHMID, 2010). De 

maneira geral, o pico plasmático é alcançado após 20 a 30 minutos pela via intranasal, 3 a 5 

minutos após a administração por via pulmonar e intravenosa, e 60 a 90 minutos no caso da 

via oral. Apesar de mais exacerbados, os efeitos decorrentes da administração pelas vias 

intravenosa e pulmonar têm duração inferior à intranasal, 30 a 60 minutos e 60 a 120 minutos, 

respectivamente (PROSSER et al., 2011). A distribuição do fármaco é consideravelmente 

rápida, sendo as maiores concentrações observadas no cérebro, baço, rins e pulmão, seguidas 

pelo sangue, coração e músculo (JENKINS, 2007). O tempo de meia vida varia de 4 a 5 

horas, dependendo da via administração (CONE, 1995). 

Quando administrada em seres humanos, a cocaína sofre rápida biotransformação 

através da hidrólise de seus dois grupamentos éster (BORTOLOTTI et al., 2012). A 

benzoilecgonina (BE), um dos principais produtos de biotransformação, é formada através de 

duas vias: hidrólise espontânea em pH fisiológico ou hidrólise enzimática pelas 

carboxilesterases. Outro mecanismo conhecido ocorre através das colinesterases plasmáticas e 

hepáticas. Estas enzimas são responsáveis pela hidrólise do grupo benzoato, biotransformando 

32 a 49% da cocaína plasmática a ecgonina metil éster (EME) (WILLS, 2005). Ambos os 

metabólitos citados anteriormente originam, em um segundo momento, ecgonina. 

Possivelmente, a formação deste último produto de biotransformação ocorre através de 

hidrólise espontâmea, dependente do pH, mecanismo este semelhante a formação de 

benzoilecgonina (BORTOLOTTI et al., 2012). Apesar da disponibilidade limitada de métodos 

analíticos para sua análise em matrizes biológicas, é sabido que este produto de 

biotransformação pode ser detectado em amostras de urina e sangue (ISENSCHMID, 2010).  

Além da ecgonina, a benzoilecgonina também pode dar origem a m- e p-

hidroxibenzoilecgonina (m-HBE e p-HBE, respectivamente) através de mecanismos de 

oxidação. O primeiro destes produtos de biotransformação (m-HBE) tem sido proposto como 

importante marcador da exposição fetal à cocaína (ELSOHLY et al., 1999; XIA et al., 2000; 

PICHINI et al., 2005). As diferenças entre o metabolismo fetal e materno, assim como a 

passagem de substâncias pela barreira placentária e subsequente acúmulo destas no mecônio e 

líquido amniótico, seriam alguns dos fatores responsáveis pelas diferenças no perfil de 

metabólitos presentes em amostras fetais e amostras maternas (OYLER et al., 1996). 
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Aproximadamente 5% da dose de cocaína sofre biotransformação hepática pelas 

enzimas do citocromo P450, gerando o metabólito ativo norcocaína. Quando fumada, a 

cocaína sofre pirólise originando anidroecgonina metil éster (AEME). Este é, portanto, um 

importante marcador da exposição ao crack (ISENSCHMID, 2010). 

A figura 1 ilustra as principais vias de biotransformação da cocaína, seu produto de 

pirólise, e o cocaetileno, formado por transesterificação hepática quando há administração 

concomitante de cocaína e álcool. Este último composto – cocaetileno – apresenta efeitos 

semelhantes ao da cocaína, entretanto mais prolongados (PROSSER et al., 2011). 

 

 

Figura 1. Estruturas químicas dos principais produtos de biotransformação da cocaína, cocaetileno (produto de 

transesterificação) e anidroecgonina metil éster (produto de pirólise). 

 

A eliminação da cocaína ocorre principalmente através da via urinária, sendo 1 a 9% 

da dose eliminada na forma inalterada, 35 a 54% na forma de benzoilecgnonina, 32 a 49% 

como ecgonina metil éster e ecgonina, em um período de 24 horas (BORTOLOTTI et al., 

2012). 

A cocaína é um estimulante psicomotor que produz sua principal atividade 

farmacológica através da inibição da recaptação pré-sináptica de serotonina, dopamina e 

noradrenalina. Consequentemente, o estímulo destes neurotransmissores nos receptores pós-

sinápticos é potencializado (BORTOLOTTI et al., 2012). Este efeito ocasiona no usuário 

sensação de euforia e prazer, assim como melhora das atividades motoras, intelectuais, e 

perda da sensação de cansaço e fadiga (SILVA et al., 2010). Ademais, efeitos indesejáveis 

como paranoia, alucinações e disforia também podem acontecer (ISENSCHMID, 2010). 
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Os efeitos adrenérgicos como midríase, vasoconstrição, hipertensão, taquicardia e 

taquipnéia estão correlacionados com o aumento na disponibilidade de noradrenalina nas 

fendas sinápticas (ISENSCHMID, 2010). Por sua vez, a ação da dopamina no sistema 

mesolímbico é responsável pelos efeitos positivos da droga, como euforia e prazer. Desta 

forma, este último neurotransmissor apresenta importante papel na dependência. Contudo, 

estudos mostram que a ação serotoninérgica também está correlacionada a muitos aspectos da 

síndrome de abstinência e dependência (PROSSER et al., 2011; SILVA et al., 2010; FILIP et 

al., 2010).  

As manifestações clínicas mais comuns da intoxicação aguda por cocaína incluem 

estimulação do sistema nervoso central com psicose e convulsões, acidente vascular cerebral, 

taquicardia e disfunção respiratória que pode evoluir para parada respiratória. Além destas, 

também são observadas midríase, hipertensão, hipertermia, infarto do miocárdio e coma. No 

que se refere aos efeitos em longo prazo, pode se citar distúrbios psiquiátricos e 

comportamentais, perda de peso, perfuração do septo nasal, cardiomiopatias e dependência 

(ISENSCHMID, 2010). 

 

2.1.2 Tetraidrocanabinol 

 A planta Cannabis sativa é utilizada pela humanidade há milhares de anos. Os 

primeiros registros históricos do uso da Cannabis datam de 4000 A.C. e relatam seu emprego 

medicinal pelos chineses. Entretanto, somente em meados do século XIX a planta passou a ser 

utilizada como droga de abuso nos Estados Unidos e Europa ocidental (MCMAGUIN, 2011). 

Em 1930, através da lei federal Marijuana Tax Act, os Estados Unidos determinaram a 

proibição da maconha devido ao seu potencial aditivo (GREYDANUS et al., 2013). 

 A Cannabis sativa contém mais de 400 compostos, dos quais, mais de 60 são 

canabinoides (GREYDANUS et al., 2013). Os canabinoides estão presentes nas folhas, caule, 

flores e resina secretada pela planta feminina, sendo o consumo da planta realizado 

principalmente através do fumo de cigarros de maconha (ASHTON, 2001; HALL et al., 

2009). Nesta apresentação, composta por folhas e flores secas da Cannabis sativa, a 

porcentagem do delta-9-tetraidrocanabinol (THC), principal composto psicoativo da planta, é 

de 0,5 a 5%. Em outras, entretanto, o conteúdo de THC pode ser consideravelmente maior. O 

haxixe, por exemplo, que compreende a resina seca das inflorescências da planta feminina, 

contem 2 a 20% de THC. Através de extração do haxixe obtém-se o óleo de haxixe, produto 

que apresenta 15 a 50% de THC (HALL et al., 2009). 
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 Quando fumada, a maconha libera mais de 2000 compostos, alguns dos quais 

produzidos através de pirólise. Apesar da complexa composição de canabinoides e outras 

substâncias químicas da planta, o THC, isolado quimicamente pela primeira vez em 1960, é o 

principal composto estudado devido à sua relevância para os efeitos da droga (HUESTIS, 

2007). Além deste, os canabinoides canabidiol, canabigerol e canabicromeno são 

quantitativamente os mais importantes da Cannabis sativa (GROTENHERMEN, 2003). 

 O THC sofre decomposição quando exposto ao ar, calor ou luz, enquanto a exposição 

a ácidos pode oxidá-lo a canabinol, composto este menos potente que seu precursor 

(GROTENHERMEN, 2003; HUESTIS, 2007). O THC e muitos dos seus produtos de 

biotransformação são altamente lipofílicos e insolúveis em água. Seu coeficiente de partição 

octanol/água é consideravelmente alto, entre 6x103 e 9,44x106, variação esta atribuída às 

diferenças nas metodologias de determinação (GROTENHERMEN, 2003). 

 O THC apresenta dois centros estereogênicos em configuração trans. Pode ser descrito 

através de dois tipos de numeração, o sistema monoterpênico (delta-1) ou dibenzopirano 

(delta-9), sendo este último utilizado na presente dissertação (GROTENHERMEN, 2003). De 

maneira geral, o THC presente na planta encontra-se na forma de uma mistura de ácidos 

monocarboxílicos, os quais são rapidamente descarboxilados quando aquecidos (HUESTIS, 

2007). Esta conversão a fenol é essencial para que o fármaco possa desencadear os efeitos 

característicos da droga (GROTENHERMEN, 2003). 

A Cannabis sativa é comumente auto administrada pela via pulmonar, através do 

fumo de cigarros de maconha (GREYDANUS et al., 2013). Neste caso, o THC é rapidamente 

absorvido e seus efeitos psicoativos podem ser percebidos pelo usuário em poucos minutos. 

Aproximadamente 10 a 35% da dose administrada é absorvida, sendo o pico plasmático 

detectado 3 a 10 minutos após o início da administração. A biodisponibilidade desta via 

apresenta variações de acordo com fatores correlacionados ao usuário. O número, duração e 

frequência das tragadas; volume de inalação e o tempo que a fumaça é mantida nos pulmões 

apresentam grande influência sobre a quantidade de THC absorvido (HUESTIS, 2007). 

Quando administrado por via oral, o THC apresenta absorção lenta e errática. A 

máxima concentração plasmática é obtida entre 60 e 120 minutos após a administração e a 

porcentagem da dose absorvida é consideravelmente reduzida se comparada com a via 

inalatória: somente 5 a 20% chegam à circulação sistêmica. Isto se deve especialmente à 

instabilidade do THC no conteúdo gástrico e ao efeito de primeira passagem, através do qual 

parte considerável da dose de THC é biotransformada pelo fígado antes de atingir os locais de 

ação (ASHTON, 2001; GROTENHERMEN, 2003; MCGUIGAN, 2011). 
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 O THC é rapidamente distribuído para tecidos altamente vascularizados como fígado, 

coração, pulmões e cérebro, acarretando rápido decréscimo da concentração plasmática 

(HUESTIS, 2007). Entretanto, devido sua alta lipofilicidade, após a etapa inicial de rápida 

distribuição ocorre acúmulo do THC em tecidos menos vascularizados como tecido adiposo, 

sendo este último o principal local de armazenamento (GROTENHERMEN, 2003). Grande 

parte do THC presente no plasma (95 a 99%) encontra-se ligado a proteínas plasmáticas, 

principalmente as lipoproteínas e, em menor extensão, albumina (GROTENHERMEN, 2003; 

HUESTIS, 2007). 

 A biotransformação do THC ocorre principalmente no fígado através de hidroxilação 

microssomal e oxidação, catalisadas pelas enzimas da família do citocromo P450 

(GROTENHERMEN, 2003). Entretanto, outros órgãos e tecidos do organismo, como 

intestino, pulmões e cérebro, também contribuem, embora com menor significância, para a 

biotransformação do THC (HUESTIS, 2007). 

 Ao todo mais de 100 produtos de biotransformação do THC já foram identificados, 

sendo os majoritários o 11-hidroxi-delta-9-tetrahidrocanabinol (11-OH-THC) e o 11-nor-9-

carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol (THCCOOH) (HUESTIS, 2007). Inicialmente, a 

hidroxilação do THC leva a produção do metabólito psicoativo 11-OH-THC (ASHTON, 

2001). Apesar de este ser o principal produto de hidroxilação, quantidades significativas de 8-

hidroxi-delta-9-tetraidrocanabinol (8-OH-THC) e 8,11-dihidroxi-delta-9-tetraidrocanabinol 

(diOH-THC), também são formadas. Posteriormente, ocorre a oxidação do 11-OH-THC, 

originando o produto de biotransformação inativo THCCOOH. Este último, por meio de 

reações de biotransformação de fase II, origina conjugado através de ligação com ácido 

glicurônico, sulfato, glutationa, aminoácidos ou ácidos graxos. O conjugado glicuronídeo do 

grupamento 11-COOH consiste o principal produto desta etapa de biotransformação, 

entretanto, além de outros tipos de conjugação do 11-COOH, a hidroxila fenólica também 

pode ser alvo de reações de fase II (GROTENHERMEN, 2003; HUESTIS, 2007). A figura 2 

ilustra o THC e seus principais produtos de biotransformação. 

A excreção do THC se dá majoritariamente através dos produtos de biotransformação 

hidroxilados e carboxilados. A eliminação ocorre principalmente nas fezes (mais de 65% da 

dose) e secundariamente na urina (aproximadamente 20%) (GROTENHERMEN, 2003; 

HUESTIS, 2007). Neste último espécime biológico, a exposição ao THC pode ser detectada 

através de seus produtos de biotransformação por 3 a 5 dias após a utilização de um único 

cigarro de maconha. A janela de detecção se deve, em grande parte, ao depósito de THC em 

tecido adiposo e à sua recirculação entero-hepática (GROTENHERMEN, 2003). 
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Figura 2. Estruturas químicas dos principais produtos de biotransformação do delta-9-tetraidrocanabinol. 

 

 O THC age no sistema nervoso central através de receptores canabinoides presentes 

em regiões específicas do cérebro. Os receptores canabinoides fazem parte do complexo 

sistema endocanabinoide, que apresenta importante papel no desenvolvimento e funções do 

sistema nervoso central (SNC).  

Existem pelo menos dois tipos de receptores canabinoides no SNC, os receptores CB1 

e CB2. Os receptores do tipo CB1 se encontram em nervos periféricos e em regiões do SNC 

envolvidas com funções como cognição, memória, recompensa, percepção da dor e 

coordenação motora (ASHTON, 2001). Este receptor responde aos ligantes endógenos 

anandamida e 2-araquidonil-glicerol, que produzem efeitos semelhantes ao THC, com menor 

potência e reduzido tempo de ação (HALL et al., 2009). Os receptores CB2, por sua vez, estão 

presentes em células do sistema imunológico (GROTENHERMEN, 2003). 

Apesar das ações do THC, casos letais de intoxicação aguda em humanos nunca foram 

reportados (GROTENHERMEN, 2003). Usuários relatam que o consumo de preparações 

derivadas da Cannabis ocasionam sensação de euforia, relaxamento e bem estar, que podem 

ser acompanhadas por efeitos como alteração das percepções sensoriais, do tempo, hilaridade, 

apetite aumentado e boca seca. Após a etapa de euforia, alguns consumidores relatam 

sonolência e depressão (NIDA, 2012). 

A exposição ao THC pode reduzir a capacidade de aprendizado e memória do usuário, 

além de afetar negativamente seu desempenho psicomotor e cognitivo (GROTENHERMEN, 

2003). O THC comumente induz taquicardia e dilatação dos vasos sanguíneos oculares 
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ocasionando vermelhidão dos olhos, característica do consumo recente do fármaco (NIDA, 

2012). Ocasionalmente ocorre a sensação desagradável de ansiedade que pode evoluir para 

pânico (GROTENHERMEN, 2003; HALL et al., 2009). Quando consumido em altas doses, 

episódios de psicose, com alucinações e perda do senso de identidade, podem ocorrer (NIDA, 

2012). 

Os efeitos crônicos da exposição à maconha incluem alterações da função respiratória 

e desordens psiquiátricas (HALL et al., 2009). A fumaça da maconha, de maneira análoga ao 

cigarro, é composta por mistura de gases e partículas, muitos deles tóxicos para os pulmões. 

Desta forma, usuários regulares podem desenvolver problemas respiratórios como tosse, 

infecções respiratórias e até mesmo câncer de pulmão (HALL et al., 2009; NIDA, 2012). 

Evidências correlacionam o consumo de maconha com o desenvolvimento de 

esquizofrenia em indivíduos susceptíveis (GROTENHERMEN, 2003). A quantidade de droga 

consumida, frequência, idade e fatores genéticos apresentam influência sobre esta correlação. 

Ademais, também existe associação entre o uso de maconha e depressão, ansiedade e 

distúrbios de personalidade (NIDA, 2012). 

O sistema endocanabinoide apresenta correlação com o sistema de recompensa do 

SNC, este último responsável pelo desenvolvimento de dependência das drogas de abuso 

(GREYDANUS et al., 2013). A dependência de maconha é definida pelo desenvolvimento de 

tolerância, uso compulsivo, redução do autocontrole e manutenção do consumo, mesmo que 

este ultimo esteja relacionado a problemas físicos e psicológicos. Ademais, a dependência é 

associada à síndrome de abstinência quando da interrupção do consumo. Neste caso, os 

usuários relatam irritabilidade, dificuldades para dormir, fissura e ansiedade (NIDA, 2012). 

 

2.2 Efeitos da exposição fetal à cocaína e à Cannabis 

A administração materna de substâncias lícitas e ilícitas durante a gestação pode 

acarretar exposição fetal devido à passagem destes compostos pela placenta através de difusão 

ou, em menor extensão, transporte ativo e pinocitose. Características como peso molecular, 

lipossolubilidade, pKa e ligação a proteínas plasmáticas determinam a difusão de substâncias 

pela placenta, e consequentemente a concentração sanguínea fetal. De maneira geral, 

moléculas lipofílicas e de baixo peso molecular atravessam facilmente a barreira placentária. 

Em contrapartida, a exposição do concepto é limitada no caso de substâncias altamente 

ligadas às proteínas plasmáticas já que, neste caso, apenas uma pequena porção encontra-se 

disponível para difusão pela membrana (MOORE, 2008). 
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Estudos farmacológicos in vivo e in vitro demonstram que a cocaína atravessa 

facilmente a barreira placentária e hematoencefálica, podendo ocasionar efeitos negativos 

sobre o feto por mecanismos diretos e indiretos (LESTER et al., 2009).  Os efeitos indiretos 

da cocaína sobre o concepto estão correlacionados à ação vasoconstritora do fármaco, que é 

responsável pela redução do fluxo sanguíneo placentário, levando a deficiência no aporte de 

oxigênio e nutrientes para o feto. Em decorrência, observa-se associação entre a exposição 

fetal e maior número de recém-nascidos com baixo peso ao nascimento e retardo no 

crescimento intrauterino (BADA et al., 2002; BAUER et al., 2005; SCHILLER et al., 2005 

GARCÍA-ALGAR et al., 2009; LESTER et al., 2009, GOUIN et al., 2011). Além disto, a 

vasoconstrição e contratilidade uterina, ocasionadas pelo fármaco, apresentam correlação com 

a maior incidência de descolamento prematuro da placenta, parto prematuro e aborto 

espontâneo (BHUVANESWAR et al., 2008). 

Devido a lipossolubilidade, baixo peso molecular, e baixa ionização em pH 

fisiológico, quantidades consideráveis de cocaína atravessam a placenta por difusão passiva, 

possibilitando sua ação direta no sistema nervoso central (SNC) do feto através do bloqueio 

na recaptação de monoaminas nas junções pré-sinápticas (GOUIN et al., 2011). 

Diferentemente de adultos, em que ocorre neuroadaptação, sob o concepto a cocaína pode 

alterar a organização do SNC em desenvolvimento, o que seria responsável por efeitos em 

longo prazo (LESTER et al., 2009). Evidências recentes demonstram que a exposição à 

cocaína durante a gestação está associada a déficits de atenção, alterações no 

desenvolvimento comportamental e da linguagem. Quanto à cognição de maneira geral, 

aparentemente a exposição per se não é responsável por alterações. Contudo, os resultados 

ainda são controversos, pois fatores de risco socioambientais, correlacionados à utilização de 

drogas de abuso por familiares e à assistência prestada durante o desenvolvimento da criança, 

dificultam a interpretação dos dados (SCHILLER et al., 2005; ACKERMAN et al., 2010). 

 Além das observações anteriormente citadas, existem evidências de que a cocaína 

apresenta efeitos teratogênicos, devido maior incidência de malformações visuais, auditivas, 

cardiovasculares e do trato geniturinário entre os recém-nascidos expostos (HUESTIS et al., 

2002; SCHILLER et al., 2005; MEYER et al., 2009; ROSE-JACOB et al., 2009; KEEGAN et 

al., 2010). Ao nascimento, estudos demonstram elevada ocorrência de irritabilidade, tremores 

e agitação, e a incidência de doenças infecciosas, como sífilis, hepatite e a imunodeficiência 

humana, é consideravelmente maior neste grupo (HUESTIS et al., 2002; BAUER et al., 

2005). 
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 No que se refere ao consumo de maconha e outros derivados da Cannabis, os efeitos 

sobre o desenvolvimento fetal ainda não estão totalmente esclarecidos. Existe limitado 

número de estudos epidemiológicos disponíveis na literatura e a interpretação de seus 

resultados consiste tarefa complexa. Isto se deve, em parte, ao uso concomitante de diferentes 

drogas ilícitas durante o período gestacional, e também à dificuldade em diferenciar com 

precisão as crianças expostas das não expostas, já que muitas vezes os dados são 

subestimados devido à omissão por parte das mães (SUNDRAM, 2006; GRAY et al., 2010a). 

Apesar disto, é crescente a associação entre a exposição fetal aos constituintes da Cannabis e 

efeitos deletérios sobre o feto em curto e longo prazo (HAYATBAKHSH et al., 2012). 

   O THC atravessa rapidamente a placenta alcançando níveis séricos fetais ligeiramente 

inferiores ao materno (GROTENHERMEN, 2003; HUESTIS, 2007). Desta forma, a 

exposição ao THC e outros canabinoides durante a gestação pode afetar o desenvolvimento 

fetal através de diferentes mecanismos. Estudos em animais mostram que o sistema 

endocanabinoide apresenta importante papel no desenvolvimento do sistema nervoso central, 

especialmente de funções como aprendizado, memória, emoções e atividades motoras 

(SUNDRAM, 2006). Os receptores endocanabinoides, presentes já no início da gestação, 

podem ser ativados pelos canabinoides presentes na maconha, afetando negativamente o 

desenvolvimento fetal (FRIDE, 2008; TREZZA et al., 2008; EL MARROUN et al., 2009). 

Além disto, o aumento de carboxiemoglobina sérica materna e a redução no aporte sanguíneo 

para a placenta diminuem o nível de oxigênio disponível para o feto, podendo alterar o 

crescimento do concepto (EL MARROUN et al., 2009). 

 Apesar de controverso, alguns estudos mostram que existe correlação significativa 

entre o consumo de maconha durante a gravidez e maior incidência de baixo peso ao 

nascimento, retardo no crescimento intrauterino e prematuridade (SUNDRAM, 2006; EL 

MARROUN et al., 2009; GRAY et al., 2010a). Ademais, os recém-nascidos expostos 

apresentam tremores, alterações no padrão de sono e estado de alerta exagerado e prolongado 

(FRIED, 1982; FRIED et al., 1987; TREZZA et al., 2008). 

 Estudos epidemiológicos demonstram que a exposição in utero aos canabinoides pode 

acarretar alterações comportamentais em longo prazo. Redução do desempenho verbal, 

alterações viso-espaciais, no raciocínio e memória, hiperatividade e déficits de atenção, assim 

como maior sensibilidade às drogas de abuso na adolescência e vida adulta, foram observados 

em filhos de mães usuárias de maconha durante a gestação (DAY et al., 1994; FRIED et al., 

2002; DAY et al., 2006; WILLFORD et al., 2010; HUIZINK, 2014). Além dos efeitos citados 
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anteriormente, também foi demonstrado maior risco de desordens neuropsiquiátricas – como 

depressão (MORRIS et al., 2011). 

 Apesar da relativa convergência entre os resultados dos estudos, fatores genéticos e 

ambientais podem apresentar influência sobre as alterações neurocomportamentais observadas 

(TREZZA et al., 2008). Desta forma, são necessárias avaliações adicionais para que a 

associação entre a exposição e os efeitos anteriormente citados seja cientificamente 

comprovada. 

 

2.3 Diagnóstico da exposição fetal à cocaína e ao tetraidrocanabinol 

 O desenvolvimento de estratégias voltadas para a prevenção do consumo de drogas de 

abuso durante a gestação requer, inicialmente, adequada compreensão do problema vigente 

(URSITTI et al., 2001). Além disto, tendo em vista os efeitos deletérios desta prática, o 

diagnóstico precoce da exposição fetal é importante, pois permite intervenção terapêutica 

tanto para o recém-nascido quanto para a mãe e possibilita o acompanhamento prospectivo 

das crianças, com o objetivo de esclarecer os efeitos em longo prazo da exposição (HUESTIS 

et al., 2002; GARCIA-BOURNISSEN et al., 2007).  

 Neste contexto, uma das ferramentas comumente empregadas baseia-se na obtenção 

de informações através de questionários maternos. Entretanto, mesmo com o aprimoramento 

desta técnica, a subnotificação é frequente. Devido ao sentimento de culpa e medo de ações 

punitivas muitas mulheres não admitem o uso de drogas de abuso durante a gestação, o que 

explica sua baixa sensibilidade (OSTREA et al., 2001; GRAY et al., 2007). Como alternativa 

aos questionários, a detecção de biomarcadores em amostras biológicas tem se mostrado mais 

adequada na mensuração da exposição fetal (URSITTI et al., 2001).  

 

2.3.1 Matrizes biológicas 

 Amostras de urina e sangue são amplamente empregadas nas análises toxicológicas. 

Entretanto, não são as mais indicadas para avaliação da exposição fetal às drogas de abuso. 

Estas fornecem informações somente sobre a exposição recente, aproximadamente três dias 

antes do parto, e apresentam procedimento de coleta invasivo em recém-nascidos (GRAY et 

al., 2007; OLIVEIRA et al., 2007; LOPEZ et al., 2009). Neste sentido, amostras de cabelo e 

mecônio tem sido preconizadas devido vantagens frente outras matrizes.  
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 A formação do cabelo fetal inicia-se aproximadamente no sexto mês de gravidez 

permitindo, portanto, a detecção da exposição a drogas de abuso no último trimestre da 

gestação. Apresenta coleta simples e não invasiva, entretanto, como desvantagem, muitas 

mães não consentem a coleta desta matriz devido aspectos estéticos e culturais. Além disso, 

em alguns casos a disponibilidade da amostra pode ser limitada, não havendo quantidade 

suficiente para as análises (BAR-OZ et al., 2003; GARCIA-BOURNISSEN et al., 2007; 

GRAY et al., 2007; LOZANO et al., 2007a).  

  O mecônio consiste nas primeiras fezes eliminadas pelo recém-nascido, sendo 

formado a partir da 12ª semana de gestação (HUESTIS et al., 1998). Apresenta coloração 

verde-escura, e é composto por água, mucopolissacarídeos, lipídeos, sais e ácidos biliares, 

células epiteliais e resíduos do líquido amniótico ingerido pelo feto (MADEJ, 2010). O 

acúmulo de substâncias químicas, como as drogas de abuso, na matriz ocorre através de 

deposição pela bile e/ou ingestão do líquido amniótico pelo feto. Esta amostra pode ser obtida 

entre o 1º e 3º dia de vida, momento no qual é excretado (GRAY et al., 2007). 

Semelhantemente ao cabelo, sua coleta é simples e não invasiva, entretanto, há maior 

facilidade no consentimento da coleta de mecônio já que este será descartado caso não seja 

utilizado para as análises. Ademais, este espécime apresenta sensibilidade ligeiramente 

superior na detecção da exposição fetal. Este último fator foi demonstrado em estudo 

comparativo das amostras e se deve, possivelmente, ao início anterior da formação do 

mecônio, fornecendo maior janela de detecção (BAR-OZ et al., 2003). 

 De maneira geral, amostras de mecônio consistem a matriz de escolha para a 

verificação do uso de cocaína, anfetaminas, maconha e opiáceos durante a gestação (GRAY et 

al., 2009). Estudos identificaram a cocaína, e seus produtos de biotransformação – 

benzoilecgonina, ecgonina metil éster e m-hidroxibenzoilecgonina – como biomarcadores 

úteis na avaliação da exposição pré-natal à cocaína, enquanto o cocaetileno indica consumo 

simultâneo de COC e etanol (GRAY et al., 2009; LOPEZ et al., 2009). Quando o crack é 

fumado, além dos biomarcadores anteriormente descritos, é possível detectar a 

anidroecgonina metil éster (AEME), produto de pirólise da cocaína e indicador de sua 

exposição. No que se refere à estabilidade da cocaína e seus biomarcadores em amostras de 

mecônio, em trabalhos anteriores não foi observada degradação significativa dos analitos após 

armazenamento em temperatura ambiente (24 horas), 4oC (72 horas), -20oC (por até 6 meses). 

Os analitos também se mostram estáveis à ciclos de congelamento e descongelamento 

(PICHINI et al., 2003; GRAY et al., 2009; ALVES et al., 2012).  
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 Quanto à exposição fetal ao THC, estudos mostram que os produtos de 

biotransformação 11-hidroxi-delta-9-tetraidrocanabinol (11-OH-THC), 8β,11-dihidroxi-

tetraidrocanabinol (diOH-THC) e o 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetrahidrocanabinol 

(THCCOOH) são os principais marcadores em amostras de mecônio (ELSOHLY et al., 

1998). Além destes, pequenas concentrações do delta-9-tetraidrocanabinol, 8-hidroxi-

tetraidrocanabinol e canabinol também podem ser detectadas em reduzido número de 

amostras.  

O THC e seus produtos de biotransformação são alvos de conjugação através de 

reações de biotransformação de fase II e a extensão destas pode variar de acordo com o 

analito. Diferentemente de sangue e urina, onde a excreção dos analitos conjugados é bem 

conhecida, no mecônio o perfil dos produtos conjugados não esta adequadamente 

caracterizado (GRAY et al., 2010b). Entretanto, é sabido que estes perfazem parte 

significativa dos biomarcadores presentes em mecônio, sendo essenciais para a adequada 

identificação de amostras positivas (MARCHEI et al., 2006). 

 Segundo Marchei et al. e Gray et al., os produtos de biotransformação THCCOOH e 

diOH-THC são estáveis (>85%) ao armazenamento em temperatura ambiente por 24 horas, a 

4oC por 72 horas, e a  três ciclos de congelamento e descongelamento (MARCHEI et al., 

2006; GRAY et al., 2010b). O 11-OH-THC apresenta menor estabilidade se comparados aos 

analitos anteriormente citados: em média 69,5% do analito permanece inalterado após 

armazenamento em temperatura ambiente por 24 horas, 79,6% a 4oC por 72 horas e 75,6% 

após três ciclos de congelamento e descongelamento. O THCCOOH conjugado mostra 

instabilidade de 25% em temperatura ambiente e 15% para três ciclos de congelamento; sob 

refrigeração, o conjugado é estável (>90%) (GRAY et al., 2010b). Além disto, o THC, 

THCCOOH e 11-OH-THC são estáveis em armazenamento à -20oC por 1 ano (MARCHEI et 

al., 2006). 

 

2.3.2 Métodos analíticos 

 Historicamente, diferentes técnicas de imunoensaios foram utilizadas para a detecção 

de biomarcadores da exposição fetal às drogas de abuso em amostras de mecônio 

(ABUSADA et al., 1993). Entretanto, devido à porcentagem significativa de falsos-positivos, 

o diagnóstico da exposição fetal baseado somente nos resultados de imunoensaios poderia 

levar a comunidade científica a superestimar a prevalência do consumo de drogas durante a 

gestação, mascarar os efeitos da exposição fetal em estudos epidemiológicos, assim como 
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direcionar erroneamente a abordagem clínica direcionada aos pacientes (MOORE et al., 1995; 

LESTER et al., 2001). Desta forma, ao longo dos anos, crescente importância foi dada à 

análise confirmatória, que é considerada, atualmente, essencial para a avaliação da exposição 

fetal (GRAY et al., 2007). 

 Os métodos analíticos aplicados para detecção dos biomarcadores da exposição fetal 

às drogas ilícitas em amostras de mecônio necessitam de mais de uma etapa de extração, já 

que este espécime biológico apresenta complexa composição. Os procedimentos baseiam-se 

na homogeneização da amostra em solvente orgânico para extração inicial dos analitos 

(extração sólido-líquido – SLE). Posteriormente, técnicas tradicionais de extração, como a 

extração líquido-líquido (LLE) e a extração em fase sólida (SPE), são utilizadas para 

purificação do extrato obtido na homogeneização, sendo os biomarcadores identificados por 

cromatografia gasosa ou líquida, ambas acopladas à espectrometria de massas (ABUSADA et 

al., 1993; ELSOHLY et al., 1998; ELSOHLY et al., 1999; FENG et al., 2000; XIA et al., 

2000; PICHINI et al., 2003; COLES et al., 2005; PICHINI et al., 2005; MARCHEI et al., 

2006; LOPEZ et al., 2007; MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2009; GRAY et al., 2010b; 

RISTIMAA et al., 2010; ALVES et al., 2012). 

 

2.3.2.1 Cocaína 

 Os métodos analíticos para detecção dos biomarcadores da exposição fetal à cocaína 

em amostras de mecônio consistem, resumidamente, de homogeneização da amostra em no 

mínimo 3 mL de metanol por 5 a 40 minutos. Posteriormente, o extrato é centrifugado por 10 

minutos e o sobrenadante é coletado para secagem sob fluxo de nitrogênio. Estes 

procedimentos levam, em média, 30 a 50 minutos para serem concluídos. O resíduo é então 

ressuspendido em solvente adequado para subsequente extração em fase sólida (ABUSADA 

et al., 1993; ELSOHLY et al., 1999; XIA et al., 2000; PICHINI et al., 2003; PICHINI et al., 

2005; LOPEZ et al., 2007; GRAY et al., 2009; ALVES et al., 2012). 

 A extração em fase sólida é utilizada em todos os métodos disponíveis na literatura, 

pois esta apresenta vantagens metodológicas frente à extração líquido-líquido. Características 

como: emprego reduzido de solventes orgânicos, menor tempo para execução do 

procedimento de extração, maior recuperação dos analitos, reduzidos limites de detecção e 

quantificação, compatibilidade com analitos que apresentam diferentes características físico-

químicas, e maior pureza dos extratos, tornam esta técnica atrativa, especialmente no caso de 

matrizes biológicas complexas como o mecônio (ABUSADA et al., 1993). 
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 As análises dos biomarcadores são realizadas por cromatografia gasosa ou líquida, 

acopladas à espectrometria de massas. Para os métodos que utilizam a cromatografia líquida, 

os limites de detecção e quantificação são inferiores àqueles com cromatografia gasosa. 

Apesar disto, métodos por GC-MS são utilizados atualmente, pois permitem a adequada 

identificação dos recém-nascidos expostos devido ao número de biomarcadores presentes nas 

amostras e suas concentrações normalmente aferidas nas mesmas (XIA et al., 2000; PICHINI 

et al., 2003; PICHINI et al., 2005). 

 Nos últimos anos, alguns métodos foram desenvolvidos para detecção dos indicadores 

biológicos da exposição fetal à cocaína em amostras de mecônio. Estes são listados na tabela 

1. 

 
Tabela 1. Principais métodos analíticos descritos na literatura científica para identificação dos biomarcadores da 

cocaína em amostras de mecônio. 

Analitos Extração Detecção 
LD 

(ng/g) 

LQ 

(ng/g) 

Recuperação 

(%) 
Referência 

EME 

BE 

COC 

CE 

SLE/SPE GC-MS 

23,4 

5,9 

6,5 

6,0 

72,0 

9,4 

26,8 

21,7 

74,5 

82,3 

88,7 

81,6 

Abusada et al. 

1993 

EME 

COC 

CE 

BE 

NC 

NBE 

o-HCOC 

o-HBE 

m-HCOC 

p-HCOC 

p-HBE 

SLE/SPE GC-MS - 

ND 

25 

25 

25 

25 

25 

10 

10 

10 

10 

10 

35,1 

65 

60 

50 

65,1 

25,1 

60 

95 

45 

50 

60 

ElSohly et al. 

1999 

AECG 

AEME 

ECG 

EME 

EEE 

NBE 

BE 

NC 

COC 

NCE 

m-HBE 

p-HBE 

CE 

m-HCOC 

p-HCOC 

CNO 

SLE/SPE LC-MS-MS - 1 a 5 36,86 a 59,11 
Xia et al.  

2000 
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COC 

BE 

CE 

SLE/SPE LC-MS 

0,9 

1,2 

1,2 

3 

4 

4 

82,7 

84,2 

87,6 

Pichini et al. 

2003 

m-HBE 

p-HBE 
SLE/SPE LC-MS 

0,4 

1,5 

1,3 

4,5 
60 a 65 

Pichini et al. 

2005 

COC 

BE 
SLE/SPE GC-MS 30 40 

60,6 

51,5 

Lopez et al. 

2007 

COC 

BE 

CE 

m-HBE 

SLE/SPE LC-MS-MS 

0,5 

1 

0,5 

2,5 

1 

1 

1 

5 

77,9 

57,1 

77,7 

50,9 

Gray et al. 

2009 

COC 

BE 
SLE/SPE GC-MS 

5 

10 

20 

20 

42,8 

41,2 

Lopez et al. 

2009 

AEME 

COC 

CE 

BE 

SLE/SPE GC-MS 

40 

10 

10 

30 

60 

20 

20 

40 

69,3 

97,3 

98,1 

103,5 

Alves et al. 

2012 

Anidroecgonina (AECG), anidroecgonina metil éster (AEME), benzoilecgonina (BE), cocaína (COC), cocaína-

N-óxido (CNO), cocaetileno (CE), ecgonina (ECG), ecgonina etil éster (EEE), ecgonina metil éster (EME), m-

hidroxibenzoilecgonina (m-HBE), p-hidroxibenzoilecgonina (p-HBE), o-hidroxibenzoilecgonina (o-HBE), m-

hidroxicocaína (m-HCOC), p-hidroxicocaína (p-HCOC), o-hidroxicocaína (o-HCOC), norbenzoilecgonina 

(NB), norcocaetileno (NCE), norcocaína (NC).  

SLE – extração sólido líquido  

SPE – extração em fase sólida 

GC-MS – cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

LC-MS – cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas 

LC-MS-MS – cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial 

LD – limite de detecção 

LQ – limite de quantificação 

 

Até a data de apresentação desta dissertação, os trabalhos publicados não relatam qual 

analito, ou combinação de analitos, permite a identificação inequívoca do consumo de cocaína 

durante a gestação (ELSOHLY et al., 1999; XIA et al., 2000). A cocaína e seu principal 

produto de biotransformação, a benzoilecgonina, são amplamente empregados como 

biomarcadores para determinação da exposição fetal (ABUSADA et al., 1993; ELSOHLY et 

al., 1999; XIA et al., 2000; PICHINI et al., 2003; LOPEZ et al., 2007; GRAY et al., 2009; 

ALVES et al., 2012). Além destes, a m-hidroxibenzoilecgonina também tem sido preconizada 

como importante marcador. Alguns estudos relatam que este analito isoladamente pode elevar 

em até 23% o número de amostras positivas (LEWIS et al., 1995b; ELSOHLY et al., 1999; 

LESTER et al., 2001). O cocaetileno e a anidroecgonina metil éster tem sido preconizados 

como marcadores adicionais que fornecem informações acerca do padrão de consumo da 

droga. O perfil de biomarcadores, assim como a presença destes em elevadas concentrações, 

(Tabela 1). Continuação... 
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pode indicar a magnitude da exposição e, consequentemente, orientar a abordagem clínica 

direcionada ao paciente (XIA et al., 2000). 

 

2.3.2.2 Tetraidrocanabinol 

Relativamente poucos métodos analíticos foram desenvolvidos para a determinação de 

analitos do tetraidrocanabinol em amostras de mecônio (ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 

2000; COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2010b; 

RISTIMAA et al., 2010). Os primeiros trabalhos baseavam-se em triagem das amostras por 

imunoensaio, seguida por confirmação através de cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massas. Nestes trabalhos os procedimentos de confirmação perfazem 

homogeneização em metanol, seguida por hidrólise alcalina do THCCOOH conjugado ao 

ácido glicurônico, já que estudos prévios em urina e sangue mostravam a importância deste 

processo na detecção do biomarcador. Na etapa final, os métodos utilizam extração líquido-

líquido ou extração em fase sólida (WINGERT et al., 1994; MOORE et al., 1996).  

Em seu estudo, Wingert et al. relata que nenhuma das amostras apontadas como 

positivas na etapa de triagem foi confirmada por GC-MS, enquanto o método descrito por 

Moore et al. aponta 80% de confirmação (WINGERT et al., 1994; MOORE et al., 1996). 

Com base nestes dados pesquisadores passaram a questionar o perfil de biomarcadores 

presente nas amostras de mecônio, assim como o tipo de hidrólise empregada. Desta forma os 

trabalhos subsequentes avaliaram a prevalência do THC e seus produtos de biotransformação 

THCCOOH, 11-OH-THC, diOH-THC e 8-OH-THC, empregando para tanto hidrólise 

enzimática com β-glicuronidase (ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 2000; COLES et al., 

2005; MARCHEI et al., 2006; MARIN et al., 2007; RISTIMAA et al., 2010). Os resultados 

mostraram que a detecção do 11-OH-THC aumenta consideravelmente com a mudança no 

procedimento de hidrólise, tanto em concentração como em número de espécimes positivos. 

Entretanto, o THCCOOH continuava sendo o principal metabólito detectado nas amostras 

(COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006). 

Mais recentemente, a pesquisa realizada por Gray et al. objetivou a caracterização dos 

canabinoides presentes em amostras de mecônio e a avaliação da eficiência de diferentes tipos 

de hidrólise. Pela primeira vez na literatura científica a disponibilidade comercial de THC e 

THCCOOH conjugados permitiu a adequada otimização da etapa de hidrólise. Os resultados 

mostraram que a hidrólise alcalina a 60oC por 30 minutos apresenta eficiência de 89,3 ± 7,1% 

para o THCCOOH conjugado, enquanto a hidrólise enzimática é pouco eficiente para este 
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analito (15,5 ± 1,8%). O oposto é observado para o THC conjugado, que não foi detectado 

após hidrólise alcalina e apresentou eficiência de 97,9 ± 7,9% no caso da enzimática. Visando 

obter máxima eficiência, também foi avaliada a combinação em um único método de ambos 

os tipos de hidrólise. As amostras foram submetidas inicialmente à hidrólise enzimática, 

sendo incubadas com β-glicuronidase overnight, e posteriormente à hidrólise alcalina por 30 

minutos a 60oC. Neste caso, a eficiência foi maximizada para ambos THC (99,9 ± 9,0%) e 

THCCOOH (97,8 ± 4,7%). Quando da análise de amostras provenientes de recém-nascidos 

expostos aos canabinoides durante a gestação, quase o dobro de amostras positivas foi 

identificado utilizando-se hidrólise alcalina ou alcalina e enzimática, se comparado às análises 

sem hidrólise ou com hidrólise enzimática. Este achado deveu-se ao aumento na detecção do 

THCCOOH, levando os autores à conclusão de que a hidrólise alcalina é essencial para 

adequada identificação da exposição fetal (GRAY et al., 2010b). 

Neste trabalho, a real eficiência da hidrólise do 11-OH-THC não pode ser avaliada 

devido à indisponibilidade comercial do analito conjugado. Entretanto, nas análises de 

amostras positivas a incidência deste analito foi elevada de 4,8% para 57,5% no caso de 

hidrólise alcalina e hidrólise alcalina associada à enzimática, respectivamente. Com referência 

aos demais biomarcadores da exposição ao tetraidrocanabinol, a incidência em amostras de 

mecônio, frente ao THCCOOH e 11-OH-THC, foi pequena, o que também é observado em 

estudos anteriores (ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 2000; MARCHEI et al., 2006; 

LOZANO et al., 2007b; GRAY et al., 2010a; GRAY et al., 2010b). 

No que se refere à extração propriamente dita, como citado anteriormente, a etapa 

inicial consiste de homogeneização da amostra em metanol. Após as etapas de hidrólise 

enzimática, alcalina ou ambas, a purificação e concentração dos analitos são realizadas por 

LLE, extração por imunoafinidade e SPE. No caso da LLE, os métodos analíticos descritos 

são mais trabalhosos já que, devido às diferentes características físico-químicas dos 

biomarcadores, múltiplas etapas e solventes precisam ser utilizados (ELSOHLY et al., 1998; 

MARCHEI et al., 2006). A extração por imunoafinidade foi empregada em somente um dos 

trabalhos publicados e estudos subsequentes afirmam que sua aplicabilidade é reduzida 

devida complexidade do procedimento e seu alto custo (FENG et al., 2000). Os últimos 

métodos desenvolvidos fazem uso da SPE já que esta permite a extração dos diferentes 

biomarcadores da exposição fetal aos canabinoides de maneira mais prática e eficiente. 

Ademais, o volume de solventes orgânicos utilizado é reduzido, fator este importante do 

ponto de vista ambiental (COLES et al., 2005; MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2010b; 

RISTIMAA et al., 2010). 
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A tabela 2 descreve resumidamente os métodos analíticos disponíveis na literatura 

científica para avaliação da exposição fetal aos canabinoides. 

 

Tabela 2. Principais métodos analíticos descritos na literatura científica para identificação da exposição fetal aos 

canabinoides através de análises de amostras de mecônio. 

Analitos Hidrólise Extração Detecção 
LD 

(ng/g) 

LQ 

(ng/g) 

Recuperação 

(%) 
Referência 

THC 

11-OH-THC 

8-OH-THC 

THCCOOH 

diOH-THC 

β-glicuronidase 

(E. coli) 
SLE/LLE GC-MS 

50 

10 

15 

2 

5 

- 

39 

36 

41 

48 

78 

ElSohly et al. 

1998 

11-OH-THC 

THCCOOH 

diOH-THC 

β-glicuronidase 

(E. coli) 

SLE/ 

Extração por 

imunoafinidade 

GC-MS 

1 

1 

2,5 

- 

72 

52 

57 

Feng et al. 

2000 

11-OH-THC 

THCCOOH 

β-glicuronidase 

(H. pomatia) 
SLE/SPE GC-MS 

5 

5 

10 

10 

77,5 

62,8 

Coles et al. 

2005 

THC 

11-OH-THC 

THCCOOH 

β-glicuronidase 

(H. pomatia) 
SLE/LLE GC-MS 

7 

7 

7 

20 

20 

20 

55 a 60 

52 a 57 

52 a 56 

Marchei et al. 

2006 

11-OH-THC 

THCCOOH 
β-glicuronidase SLE/SPE 2D-GC-MS 

5 

5 

10 

10 

98 

100 

Marin et al. 

2007 

THC 

CBN 

11-OH-THC 

diOH-THC 

THCCOOH 

β-glicuronidase 

(E. coli) 

Alcalina 

SLE/SPE 2D-GC-MS 

5 

5 

10 

5 

5 

10 

10 

15 

10 

10 

50,3 

61,5 

64,6 

55,1 

70,8 

Gray et al. 

2010b 

THCCOOH 
β-glicuronidase 

(E. coli) 
SLE/LLE 

LC-TOF-

MS 
- 20 16 

Ristimaa et al. 

2010 

Delta-9-tetraidrocanabinol (THC), 11-hidroxi-delta-9-tetraidrocanabinol (11-OH-THC), 8-hidroxi-delta-9-

tetraidrocanabinol (8-OH-THC), 8,11-dihidroxi- delta-9-tetrahidrocanabinol (diOH-THC), 11-nor-9-carboxi- 

delta-9-tetraidrocanabinol (THCCOOH).  

SLE – extração sólido-líquido; LLE – extração líquido-líquido; SPE – extração em fase sólida 

GC-MS – cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

2D-GC-MS – cromatografia gasosa bidimensional acoplada à espectrometria de massas 

LC-TOF-MS – cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas por tempo de voo 

LD – limite de detecção 

LQ – limite de quantificação 
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Na grande maioria dos métodos, a detecção dos analitos é realizada por GC-MS 

(ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 2000; COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; 

MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2010b). Mais recentemente a cromatografia gasosa 

bidimensional foi utilizada em dois trabalhos visando com isto reduzir a influência de 

interferentes endógenos nas análises e melhorar a quantificação dos analitos (MARIN et al., 

2007; GRAY et al., 2010b). Até o momento da apresentação desta dissertação, somente um 

método empregando LC-MS foi publicado (RISTIMAA et al., 2010). 

 

2.3.2.3 Extração acelerada por solvente 

 A extração dos analitos da cocaína e tetraidrocanabinol de amostras de mecônio 

representa desafio do ponto de vista metodológico. Devido à complexidade da matriz, os 

métodos analíticos descritos na literatura se valem de múltiplas etapas a fim de obter 

adequada purificação e concentração dos analitos para posterior análise por cromatografia 

acoplada à espectrometria de massas.  

 Visando simplificar o preparo das amostras, no presente trabalho foi utilizada uma 

técnica relativamente nova, a extração acelerada por solvente (ASE). A extração acelerada por 

solvente tem sido aplicada com sucesso no preparo de amostras sólidas e semissólidas nos 

campos de análises de alimentos e poluentes ambientais. Entretanto, apesar de promissora, o 

emprego desta técnica nas análises toxicológicas de matrizes biológicas ainda é pouco 

explorado (FLANAGAN, 2007). 

 A ASE combina o aumento de temperatura e pressão a fim de obter maior rapidez e 

eficiência no processo de extração (WANG et al., 1999). As amostras são colocadas em uma 

célula, que por sua vez é preenchida pelo solvente pressurizado, enquanto o sistema é mantido 

sob aquecimento (FLANAGAN, 2007). A extração ocorre de forma estática, ou seja, o 

solvente permanece em contato com a amostra por um determinado período de tempo, o que 

aumenta a transferência de massas e com isto a recuperação dos analitos (ROMANIK et al., 

2007; CHO et al., 2008; LI et al., 2010). As características da ASE permitem que as extrações 

apresentem maior recuperação e reprodutibilidade, utilizem menores volumes de solvente e 

sejam mais rápidas do que as técnicas convencionais (LAU et al., 2010). Ademais, o 

procedimento é realizado de maneira automatizada, o que reduz a manipulação da amostra e, 

consequentemente, torna esta uma técnica atrativa para análises de rotina (SUN et al., 2012). 

Um esquema do sistema de extração acelerada por solvente pode ser visualizado na figura 3. 
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Figura 3.  Sistema de extração acelerada por solvente (ASE). (1) Célula de extração; (2) recipiente do solvente 

de extração; (3) frasco de coleta do extrato. 

  

 A eficiência da ASE é influenciada por diferentes parâmetros. A otimização do 

processo geralmente inicia-se com a seleção do solvente de extração mais adequado, que deve 

ser capaz de solubilizar os analitos de interesse sem que haja co-extração de interferentes 

presentes na matriz (CARABIAS-MARTÍNEZ et al., 2005). Também é importante avaliar a 

compatibilidade do solvente de extração com as etapas subsequentes de tratamento do extrato, 

no presente caso, a SPE. A ASE pode ser realizada com grande variedade de solventes, sendo 

a seleção determinada pela compatibilidade físico-química com o propósito da extração (SUN 

et al., 2012). Não obstante, atenção crescente tem sido dada ao emprego da água como 

solvente de extração, devido sua característica atóxica, disponibilidade e compatibilidade com 

a preservação ambiental. Quando aquecida sob pressão suficiente para que seja mantida no 

estado líquido, suas características físico-químicas mudam drasticamente e, 

consequentemente, suas propriedades de extração (DAWIDOWICZ et al., 2009). A elevação 

da temperatura acarreta aumento da constante dielétrica e taxa de difusão, e diminuição da 

tensão superficial e viscosidade. Acima da temperatura de ebulição atmosférica, a água pode 

atingir constante dielétrica semelhante à de solventes orgânicos, solubilizando grande número 

de compostos com baixa e média polaridade (RITCHER et al., 1996; GIERGIELEWICZ-

MOZAJSKA et al. 2001). 

 Além do solvente utilizado na extração, outras variáveis também apresentam relevante 

influência sobre a eficiência da ASE. A temperatura é um dos parâmetros mais importantes, 

1 

2 

3 
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pois afeta diretamente as características físico-químicas do solvente. A elevação da 

temperatura aumenta a taxa de difusão e solubilidade dos analitos no solvente. Também é 

responsável por reduzir a tensão superficial e viscosidade do solvente, o que permite melhor 

penetração do mesmo nos poros e partículas da matriz e, consequentemente, melhor 

transferência de massas (RITCHER et al., 1996; GIERGIELEWICZ-MOZAJSKA et al., 

2001). Além disso, temperaturas elevadas podem enfraquecer, e até mesmo romper, as fortes 

interações entre a matriz e os analitos, decorrentes de forças de van der Waals e ligações de 

hidrogênio (RITCHER et al., 1996). Portanto, este é um parâmetro essencial a ser avaliado 

durante o desenvolvimento do método. 

 Diferentemente da temperatura, que apresenta influência sobre diversos aspectos da 

extração, a elevação da pressão é importante principalmente para que o solvente seja mantido 

no estado líquido durante o procedimento, mesmo quando este é realizado em temperaturas 

acima do ponto de ebulição. A elevada pressão também facilita a extração já que força a 

penetração do solvente em áreas da matriz que não seriam alcançadas sob pressão 

atmosférica, tornando, desta forma, os analitos disponíveis para extração (RITCHER et al., 

1996; GIERGIELEWICZ-MOZAJSKA et al. 2001). Com exceção dos aspectos citados 

anteriormente, pouco ou nenhum efeito foi observado em decorrência de alterações na pressão 

empregada em diferentes aplicações, contanto que o solvente seja mantido no estado líquido 

(COSTA et al., 2010).  

 Em conjunto com a temperatura, a duração do ciclo estático e o número de ciclos 

também apresentam relevante influência sobre a eficiência da extração. O tempo de contato 

entre a matriz e o solvente – ciclo estático – consiste um dos fatores determinantes para a 

máxima extração dos analitos. Este pode ser repetido inúmeras vezes através da renovação do 

solvente na célula, melhorando a transferência de massas e aumentando a taxa de extração 

(RITCHER et al., 1996; SUM et al., 2012). Desta forma, a duração do ciclo estático e o 

número de ciclos, associados à temperatura, consistem os parâmetros mais importantes a 

serem avaliados durante a otimização do procedimento. 
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3. OBJETIVO E PLANO DE TRABALHO 

 

 

O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento, validação e aplicação dos métodos 

analíticos para identificação dos biomarcadores da exposição fetal à cocaína e 

tetraidrocanabinol em amostras de mecônio. Para tanto, a técnica de extração acelerada por 

solvente e extração em fase sólida foram empregadas, sendo os analitos identificados e 

quantificados por cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas.   

Para contemplação deste objetivo, o seguinte plano de trabalho foi seguido: 

- Realização de pesquisa bibliográfica referente às técnicas de extração e identificação 

dos biomarcadores de exposição fetal à cocaína e ao tetraidrocanabinol em amostras de 

mecônio. 

- Desenvolvimento e otimização dos métodos analíticos. 

- Validação dos métodos através dos parâmetros: seletividade/especificidade, limite de 

detecção (LD), limite de quantificação (LQ), linearidade, precisão intra e interensaio, exatidão 

e recuperação. 

- Aplicação dos métodos em amostras de mecônio coletadas de recém-nascidos do 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP). 

- Avaliação e interpretação dos resultados. 



 
 

 

MATERIAL 
 



32 
 

 

 

4. MATERIAL 

 

 

4.1 Soluções-padrão 

Soluções-padrão de cocaína (COC), benzoilecgonina (BE), ecgonina metil éster 

(EME), m-hidroxibenzoilecgonina (m-HBE), cocaetileno (CE), anidroecgonina metil éster 

(AEME), 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol (THCCOOH), 11-nor-9-carboxi-delta-

9-tetraidrocanabinol conjugado com ácido glicurônico, e seus respectivos deuterados 

(cocaína-d3, benzoilecgonina-d3, ecgonina metil éster-d3, cocaetileno-d3 e 11-nor-9-carboxi-

delta-9-tetraidrocanabinol-d3) foram obtidos da Cerilliant Corporation (Round Rock, Texas, 

EUA). 

A partir dessas soluções foram preparadas soluções de trabalho na concentração de 1,0 

µg/mL, utilizando-se o mesmo solvente de origem (metanol para BE, m-HBE, THCCOOH e 

THCCOOH conjugado; e acetonitrila para COC, EME, CE e AEME). 

 

4.2 Reagentes e outros materiais 

Os reagentes metanol, ácido acético glacial, diclorometano, isopropanol, hidróxido de 

amônia, hidróxido de potássio, fosfato de potássio monobásico, hidróxido de sódio, ácido 

clorídrico, acetonitrila, acetona, acetato de etila e hexano foram obtidos da Merck (Darmstadt, 

Alemanha). 

Terra diatomácea (material inerte utilizado para preenchimento da célula de extração 

do equipamento ASE 100) foi obtida da DIONEX Corporation (Sunnyvale, CA, EUA). 

Papel indicador de pH (0-14) foi obtido da Merck (Darmstadt, Alemanha). 

Cartuchos de extração em fase sólida Bond Elut Certify I (130mg, 3 mL), com 

adsorvente de fase mista composto por octil (C8) ligados a grupamentos de ácido 

benzenosulfônicos (trocador forte de cátions), obtidos da Agilent Techonologies (Lake Forest, 

CA, EUA). 

Cartuchos de extração em fase sólida Bond Elut Certify II (130mg, 3 mL), com 

adsorvente de fase mista composto por octil (C8) ligados a grupamentos de amina quaternária 

(trocador forte de anions), obtidos da Agilent Technologies (Lake Forest, CA, EUA). 
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Os agentes derivatizantes bis-trimetil-sililtrifluoroacetamida com trimetilclorosilano 

1% (BSTFA/TCMS 1%), pentafluoropropanol (PFP), anidrido pentafluoropropiônico (PFPA) 

e N-tert-butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida com tert-butildimetilclorosilano 1% 

(MTBSTFA) foram obtidos da Sigma (St. Luis, EUA). 

 

4.3 Equipamentos 

-Equipamento de extração acelerada por solvente modelo ASE 100 da DIONEX 

Corporation (Sunnyvale, CA, EUA). 

-Sistema de extração em fase sólida automatizado GX-274 ASPEC equipado com 

duas 406 Dual Syringe Pumps e software Trilution LH da Gilson (Middleton, WI, EUA). 

-Termobloco com função de aquecimento e secagem de amostras Reacti-Therm III da 

Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, EUA). 

-Equipamento de cromatografia em fase gasosa modelo 6850 acoplado a 

espectrômetro de massas quadrupolo modelo 5975, ambos da Agilent Technologies (Santa 

Clara, CA, EUA). 

 

4.4 Amostras 

Após consentimento, as amostras de mecônio foram obtidas de recém-nascidos 

procedentes do Berçário HU-USP pela farmacêutica Cínthia de Carvalho Mantovani ou outro 

profissional da saúde do HU-USP, sob responsabilidade da Profa. Dra. Edna Maria de 

Albuquerque Diniz (colaboradora do projeto e responsável técnica pelo setor de Neonatologia 

do HU-USP). As amostras foram coletadas durante as primeiras 24 horas de vida, de forma 

aleatória, sem restrição quanto ao sexo e idade gestacional. Uma vez excretado pela criança, o 

material foi recolhido da fralda com auxílio de espátula e colocado em frasco plástico sem 

conservante, sendo encaminhado ao Laboratório de Análises Toxicológicas da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas – USP, onde foi mantido sob refrigeração (-20oC). A farmacêutica 

Cínthia de Carvalho Mantovani também foram responsável pela aplicação de questionário 

ASSIST adaptado (Henrique et al., 2004) (ANEXO A) para a mãe com o objetivo de obter as 

seguintes informações: idade, padrão de uso de drogas de abuso antes e durante a gestação. 

Informações a respeito do recém-nascido também foram obtidas: gênero, idade gestacional, 

peso, estatura, perímetro cefálico, ocorrência de complicação perinatal e defeitos congênitos. 

As amostras foram divididas nos grupos a seguir: 
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- GRUPO A (não-expostos): Amostras de recém-nascidos cujas mães relataram ser 

não-consumidoras de drogas de abuso. As informações a respeito do recém-nascido também 

não acusavam qualquer anormalidade. Essas amostras foram testadas e, se negativas, 

utilizadas como matriz biológica para o desenvolvimento e validação dos métodos.  

- GRUPO B (exposição à cocaína e/ou ao tetraidrocanabinol): Amostras de recém-

nascidos cujas mães relataram no questionário “ASSIST” exposição às substâncias de abuso 

supracitadas (antes e/ou durante a gestação).  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Bioética em Pesquisa do Hospital Universitário 

da Universidade de São Paulo – CEP HU/USP 1036/10 (ANEXO B), e também pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

– CEP/FCF/130/2010 (ANEXO C).  
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 A partir deste momento, visando facilitar a apresentação dos dados, a presente 

dissertação foi dividida em partes:  

 PARTE I: onde serão abordados os métodos, resultados e discussão do método 

analítico para detecção de analitos da cocaína em amostras de mecônio; 

 PARTE II: onde serão abordados os métodos, resultados e discussão do método 

analítico para detecção do 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol em amostras de 

mecônio. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I



 
 

 

MÉTODOS 
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5. MÉTODOS 

 

 

5.1 Método analítico para detecção de analitos da cocaína em amostras de mecônio 

 

5.1.1 Extração acelerada por solvente 

Uma alíquota de 500 mg (± 20 mg) de amostra de mecônio, 2,4g de terra diatomácea e 

50 µL de solução 1,0 µg/mL dos padrões internos deuterados (EME-d3, COC-d3, BE-d3 e 

CE-d3) foram inseridos na célula extratora, que foi então colocada no equipamento de ASE, 

aquecido à temperatura de 120ºC. Para a extração, inicialmente a célula foi preenchida com o 

solvente e, após estabilização da temperatura por 5 minutos, seguiu-se o ciclo estático de 2 

minutos. O extrato foi então retirado do interior da célula através de injeção contínua de 

nitrogênio sob alta pressão por 60 segundos (tempo de purga). Todo processo foi realizado a 

pressão de 1500 psi. O tampão fosfato 0,1 mol/L pH 6,0 foi utilizado como solvente e, ao 

todo, 10 a 12 mL de extrato foram coletados ao final do procedimento.  

 

5.1.2 Extração em fase sólida 

O extrato obtido na ASE foi submetido à extração em fase sólida com cartuchos Bond 

Elut Certify I (Agilent Technologies). Os cartuchos foram inicialmente condicionados com 2 

mL de metanol e 2 mL de tampão fosfato pH 6,0 0,1 mol/L, sendo o extrato adicionado 

posteriormente. Foram utilizados 3 mL de água deionizada e 2 mL de ácido acético 1 mol/L e 

para retirada de impurezas e interferentes adsorvidos ao cartucho. Realizou-se a secagem dos 

cartuchos sob vácuo (15 psi) por 7 minutos e 3 mL de metanol foram adicionados para etapa 

final de lavagem. Os analitos de interesse foram eluídos utilizando-se 3 mL de solução 

recentemente preparada de diclorometano/isopropanol/hidróxido de amônio (12:3:0,3). Após 

secagem do solvente do eluato sob fluxo de nitrogênio à temperatura de 40ºC, os analitos 

foram derivatizados com PFP (35 µL) e PFPA (50 µL) por 30 minutos a 70ºC. 

Posteriormente, realizou-se a secagem do agente derivatizante sob fluxo de nitrogênio e 

ressuspensão do resíduo com 50 µL de acetato de etila, sendo 1,0 µL da solução final injetada 

no equipamento de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas. 
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5.1.3 Condições do GC-MS 

Para análise de AEME, EME, BE, m-HBE, COC e CE em mecônio, foi utilizado o 

equipamento de cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas 

anteriormente citado. A separação cromatográfica foi realizada utilizando-se coluna capilar de 

sílica fundida HP-5MS (Agilent Technologies), composta por (5%-fenil)-metilpolisiloxano, 

com dimensões 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm. As condições cromatográficas são descritas 

abaixo: 

-Temperatura do injetor: 250ºC, modo splitless. 

-Gás de arraste: hélio, fluxo constante de 0,6 mL/min. 

-Temperatura do forno: 70ºC (1 min); 10ºC/min até 180 ºC; 15ºC/min até 250ºC; 8 

ºC/min até 260ºC (1 min). 

-Temperatura da linha de transferência: 280ºC. 

-Espectrômetro de massas: ionização por impacto de elétrons e monitoramento 

seletivo de íons (SIM – Selective Ion Monitoring). 

Na tabela 3 são apresentados os íons utilizados nas análises quantitativas e qualitativas 

de AEME, EME, BE, m-HBE, COC, CE, e seus respectivos deuterados, após a derivatização 

com PFP/PFPA. 

 

Tabela 3. Íons utilizados na qualificação e quantificação dos biomarcadores da cocaína e de e seus respectivos 

deuterados por GC-MS, após derivatização com pentafluoropropanol (PFP) e anidrido pentafluoropropiônico 

(PFPA). 

Analitos Derivatizante Íons (m/z) 

AEME - 181, 166, 152 

EME PFPA 182, 314, 345 

EME-d3 PFPA 185, 317, 348 

BE PFP 300, 421, 316 

BE-d3 PFP 303, 424, 319 

m-HBE PFP/PFPA 300, 585, 434 

COC - 182, 272, 303 

COC-d3 - 185, 275, 306 

CE - 196, 272, 317 

CE-d3 - 199, 275, 320 

* Os íons sublinhados foram utilizados na quantificação dos analitos 
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Os critérios de aceitação para a identificação e quantificação dos analitos em amostras de 

mecônio foram: (1) tempo de retenção dos analitos com variação máxima de ±2% quando 

comparado àquele da curva de calibração; (2) intensidade relativa dos íons qualificadores com 

similaridade de no mínimo ±20%, se comparado à curva de calibração. 

 

5.2 Otimização do método 

 Anteriormente a validação do método acima descrito, realizou-se a otimização da 

extração acelerada por solvente. No que se refere à extração em fase sólida, esta foi realizada 

com base no procedimento descrito pelo fabricante (VARIAN, 2008). 

 

5.2.1 Extração acelerada por solvente 

A otimização da extração acelerada por solvente foi realizada através da análise de 

superfície de resposta, empregando-se o software Design Expert versão 8 e o modelo 

experimental Box-Behnken. Os parâmetros avaliados foram: temperatura (60, 90 e 120oC), 

tempo estático (2, 5 e 8 minutos) e número de ciclos (1, 2 e 3). Anteriormente à ASE, 

alíquotas de mecônio negativo (500 mg, ± 20 mg) foram adicionadas de 50 µL de solução-

padrão de cocaína na concentração de 10 µg/mL. Posteriormente, visando minimizar a 

influência da SPE nos resultados, foram adicionados 50 µL de solução-padrão de cocaína-d3 

(1,0 µg/mL) ao extrato obtido na ASE. A SPE foi realizada de acordo com o descrito no item 

5.1.2, sendo o extrato final analisado por GC-MS. Ao todo, 17 amostras foram avaliadas 

através de área relativa.  

 

5.3 Validação do método 

O desenvolvimento adequado de métodos analíticos envolve diferentes etapas de 

validação, que têm como principal objetivo garantir estatisticamente a aplicabilidade do 

método. No presente trabalho, a validação foi realizada de acordo com o preconizado pelo 

trabalho de Peters et al. e pelo Guidance for the validation of analytical methodology and 

calibration of equipment used for testing of illicit drugs in seized material and biological 

specimens da UNODC (PETERS et al., 2007; UNITED NATIONS, 2009). Seguem os 

parâmetros avaliados e a descrição dos procedimentos. 
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O efeito carryover foi investigado analisando-se amostras de mecônio negativas 

imediatamente após a injeção de amostras adicionadas dos analitos na concentração de 1500 

ng/g (limite superior da faixa de linearidade). As amostras negativas e as amostras fortificadas 

também foram adicionadas dos padrões internos (50 µL de solução 1 µg/mL). O 

procedimento anteriormente descrito foi repetido 6 vezes. 

A seletividade do método foi determinada através da análise de 20 amostras de 

mecônio negativas. A presença de interferentes endógenos nas amostras foi avaliada através 

da comparação dos picos presentes no tempo de retenção dos analitos com àqueles obtidos 

através da análise de amostras negativas adicionadas dos analitos na concentração do limite de 

quantificação. Ademais, amostras contendo os analitos nas concentrações de 90 ng/g para o 

AEME e 60 ng/g para COC, EME, CE e BE, foram adicionadas de 1000 ng/g de anfetamina, 

metanfetamina, efedrina, delta-9-tetraidocanabinol, 11-nor-9-carboxi-delta-9-

tetraidrocanabinol, diazepam, lorazepam, clonazepam, oxazepam, morfina, codeína, ácido 

acetilsalicílico, cafeína e nicotina a fim de avaliar a possível interferência destes compostos 

nas análises. 

O limite de detecção (LD), determinado experimentalmente através de análises de 

amostras negativas adicionadas de padrão interno, foi estabelecido como sendo a menor 

concentração com área relativa igual a três vezes a relação sinal/ruído. O limite inferior de 

quantificação (LQ) foi determinado por meio de análises de amostras contendo quantidades 

decrescentes dos analitos, sendo o coeficiente de variação entre as replicadas inferior a 20%.  

A linearidade foi avaliada entre o LQ e 1500 ng/g para todos os analitos. Foram 

analisadas 6 concentrações diferentes ao longo da faixa (LQ, 300, 600, 900, 1200, e 1500 

ng/g) em triplicata. A área relativa entre os analitos e os padrões internos foi utilizada para o 

cálculo da regressão linear, expressa através do coeficiente de correlação linear (r2). O 

coeficiente de variação máximo aceitável entre as replicadas do LQ foi de 20%; para as 

concentrações superiores ao LQ, o limite estabelecido foi de 15%. Ademais, a 

homoscedasticidade da regressão linear foi avaliada através da relação entre a variância das 

replicatas da concentração baixa (LQ) e a variância das replicatas da concentração alta (1500 

ng/g) – teste F. Nos casos em que os valores de Fexp foram superiores ao valor de Ftab, a 

regressão dos mínimos quadrados ponderados foi utilizada (ALMEIDA et al., 2002; MILLER 

et al., 2005). 

A recuperação do método analítico foi determinada comparando-se os resultados 

analíticos de amostras negativas adicionadas dos analitos e submetidas ao processo de 
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extração, e amostras negativas submetidas ao processo de extração e adicionadas dos analitos 

anteriormente à etapa de derivatização. Foram analisadas 6 replicatas para cada um dos 

grupos e os padrões internos foram adicionados após as etapas de extração. Três diferentes 

concentrações foram avaliadas, sendo elas: controle baixo (CQB): 90 ng/g (AEME), 60 ng/g 

(COC, EME, CE e BE); controle médio (CQM): 600 ng/g; e controle alto (CQA): 1200 ng/g. 

O coeficiente de variação máximo aceitável para as replicatas do CQB foi de 20%, e para o 

CQM e CQA, 15%. 

As precisões intra e interensaio foram avaliadas através do desvio padrão relativo 

(RSD%), calculado pela ANOVA fator único. Foram avaliadas três concentrações diferentes 

(CQB, CQM, CQA), utilizando-se 6 replicatas, em três dias consecutivos. O critério de 

aceitação do RSD% foi de no máximo 20% para o CQB e 15% para o CQM e CQA. 

 A exatidão foi determinada através do cálculo da diferença entre a concentração 

aferida pelo método analítico em questão e a concentração nominal da amostra analisada. Para 

tanto, foram analisadas 6 replicatas, em três diferentes níveis (CQB, CQM, CQA), sendo a 

variação aceitável de 80 a 120% para o nível baixo, e 85 a 115% para os níveis médio e alto.  



 
 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nesta seção serão apresentados, inicialmente, cromatogramas obtidos em análises dos 

biomarcadores da exposição fetal à cocaína em amostras de mecônio. Posteriormente, serão 

apresentados os resultados da otimização e validação da metodologia, e sua aplicação em 

amostras provenientes de recém-nascidos do Hospital Universitário – USP.  

 

6.1 Cromatogramas obtidos nas condições padronizadas 

 Na figura 4 são apresentados cromatogramas de amostra negativa de mecônio 

adicionada de 30 ng/g de AEME e m-HBE, e 20 ng/g de EME, BE, COC e CE (1a); amostra 

negativa adicionada dos padrões internos deuterados na concentração de 100 ng/g (1b); e 

amostra de mecônio positiva (2) obtida no HU-USP (AEME: 99,7 ng/g; EME: 915,6 ng/g; 

COC: 107,0 ng/g; BE: 183,4 ng/g; CE: 113,3 ng/g). Ambas foram submetidas ao método 

proposto na presente dissertação. 

 A GC-MS foi empregada para identificação e quantificação dos analitos de interesse 

em amostras de mecônio, já que esta apresenta especificidade e sensibilidade adequada para 

análises confirmatórias de drogas de abuso em matrizes biológicas. Os parâmetros 

cromatográficos utilizados permitiram obter resolução e separação dos analitos de interesse. 

Para tanto, os compostos ecgonina metil éster, benzoilecgonina e m-hidroxibenzoilecgonina 

foram derivatizados, visando com isto à obtenção de derivados com características adequadas 

para análise por GC e o aumento da detectabilidade destes analitos. Inicialmente o agente 

derivatizante BSTFA/TMCS 1% foi testado, contudo, observou-se sobreposição dos picos 

cromatográficos de benzoilecgonina e cocaetileno. Para a obtenção de um composto final com 

características físico-químicas diferentes do derivado sililado da benzoilecgonina, foram 

empregados PFP/PFPA. Estes, através de reações de acilação e alquilação, mostraram-se 

eficientes na derivatização dos analitos de interesse e permitiram a adequada separação 

cromatográfica da benzoilecgonina e cocaetileno. 
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Figura 4. Cromatogramas obtidos com análise de amostra negativa de mecônio adicionada de 30 ng/g de AEME 

e m-HBE, e 20 ng/g de EME, BE, COC e CE (1a); amostra negativa adicionada dos padrões internos deuterados 

na concentração de 100 ng/g (1b); e amostra de mecônio positiva (2) obtida no HU-USP (AEME: 99,7 ng/g; 

EME: 915,6 ng/g; COC: 107,0 ng/g; BE: 183,4 ng/g; CE: 113,3 ng/g). A – anidroecgonina metil éster; B – 

ecgonina metil éster; B1 – ecgonina metil éster-d3; C – benzoilecgonina; C1 – benzoilecgonina-d3; D – m-

hidroxibenzoilecgonina, E – cocaína; E1 – cocaína-d3; F – cocaetileno; F1 – cocaetileno-d3. 

  

  A estabilidade dos analitos derivatizados foi determinada através do monitoramento da 

razão entre a resposta analítica dos derivados e COC-d3, já que este último não apresenta 

grupos funcionais passíveis de reação. O extrato, mantido em temperatura ambiente, foi 

reanalisado através de 30 injeções consecutivas por um período total de 10 horas. Todos os 

analitos mostraram-se estáveis, com exceção da m-HBE. Este composto apresentou 

decaimento de 25% de sua resposta inicial após 5 horas no injetor automático do GC-MS. Nas 

análises subsequentes os extratos foram mantidos no autoinjetor por tempo inferior a 4 horas. 

 O aquecimento da base livre de cocaína acarreta formação da anidroecgonina metil 

éster, produto de pirólise da cocaína. A detecção deste analito em amostras biológicas tem 

1a 

1b 

2 
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sido proposta como marcador específico da exposição ao crack. Entretanto, estudos mostram 

que o AEME também pode ser formado no injetor do cromatógrafo gasoso, devido à alta 

temperatura do mesmo. Desta forma, faz-se necessário avaliar a conversão de COC à AEME 

por decomposição térmica. Para tanto, foram realizadas 6 injeções consecutivas de padrão de 

referência de cocaína, na concentração de 15 µg/mL. Esta concentração é correspondente à 

análise de uma amostra de mecônio contendo 1500 ng/g do analito, sendo este o ponto 

máximo do estudo de linearidade. A porcentagem de conversão, obtida através do 

monitoramento do íon m/z 181 da anidroecgonina metil éster, foi de 1,1 ± 0,1%, valor este 

condizente com artigos científicos previamente publicados (LEWIS et al., 2004). Ademais, a 

quantidade de AEME formada no injetor do cromatógrafo foi inferior ao LQ deste analito. 

 

6.2 Resultados da otimização 

 

6.2.1 Extração acelerada por solvente 

De maneira geral, nos casos em que solventes orgânicos não são utilizados na ASE, 

água destilada ou deionizada são empregadas isoladamente na maioria dos trabalhos 

publicados. Entretanto, o pH consiste em variável que pode ser controlada caso seja 

necessário. No presente método, tampão fosfato 0,1 mol/L pH 6,0 foi utilizado como solvente 

na ASE com o objetivo de reduzir o consumo de solventes orgânicos e também devido sua 

adequada eficiência e compatibilidade com a etapa seguinte do preparo das amostras, a SPE. 

Os tampões acetato 1 mol/L pH 5,0 e 0,1 mol/L pH 4,0 também foram avaliados em estudos 

preliminares. Contudo, a eficiência da extração com o emprego destes tampões foi inferior se 

comparados ao tampão fosfato, especialmente na SPE. 

A análise de superfície de resposta foi utilizada para otimização da ASE através do 

software Design Expert versão 8 e modelo experimental Box-Behnken. Avaliando-se os 

resultados apresentados na figura 5 pode se concluir que o maior rendimento é obtido 

empregando-se 120oC, 2 minutos de ciclo estático e 1 ciclo, tendo o procedimento duração de 

11,3 minutos. Métodos descritos na literatura baseados na homogeneização das amostras em 

metanol, centrifugação e evaporação levam 30 a 50 minutos para serem concluídos, tempo 

este consideravelmente maior do que o obtido com a ASE (ABUSADA et al., 1993; 

ELSOHLY et al., 1999; XIA et al., 2000; PICHINI et al., 2003; PICHINI et al., 2005; LOPEZ 

et al., 2007; GRAY et al., 2009; ALVES et al., 2012). O modelo da superfície de resposta 
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mostrou-se significante na análise de variância (p = 0,0239) e não foi observada falta de ajuste 

(p > 0,05). 

Como pode ser inferido ainda da figura 5, a temperatura é, aparentemente, o parâmetro 

mais relevante para a eficiência da extração. Selecionando-se 120oC para o procedimento, não 

foi necessário realizar mais de um ciclo estático, e a duração deste pôde ser 

consideravelmente reduzida quando comparado com temperaturas inferiores. Estas 

observações podem ser justificadas pela considerável mudança das características físico-

químicas do solvente quando do aumento da temperatura. 

 

Figura 5. Superfície de resposta para número de ciclos versus temperatura (oC), com ciclo estático de 2 minutos 

(gráfico superior). Superfície de resposta para temperatura (oC) versus tempo do ciclo estático (min), 

empregando-se 1 ciclo (gráfico inferior).   
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A cocaína sofre hidrólise em pH ácido ou básico, o que pode ser exacerbado elevando-

se a temperatura do meio. Tendo em vista que a ASE foi realizada utilizando-se tampão pH 

6,0 e temperatura elevada, fez-se necessário avaliar a conversão de cocaína à benzoilecgonina 

durante o procedimento. Este estudo foi realizado através da extração de 6 replicatas de 

amostra negativa adicionadas de cocaína. Após a SPE, estas foram analisadas por GC-MS. A 

concentração empregada neste teste de 1500 ng/g, sendo a produção de benzoilecgonina 

determinada através do monitoramento do pico de m/z 300, no tempo de retenção da 

benzoilecgonina. A conversão estimada foi de 4,4%, valor este considerado baixo e aceitável 

do ponto de vista metodológico.  

 

6.3 Validação do método 

 No que se refere à seletividade, não foi observada interferência de compostos 

endógenos ou exógenos nos tempos de retenção dos analitos de interesse. Além disto, não 

houve efeito carryover nas injeções de amostras negativas após as análises dos analitos no 

limite superior de quantificação. 

 Os limites de detecção e quantificação obtidos na metodologia estudada são 

apresentados na tabela 4. Se comparados aos métodos descritos na literatura, os LDs e LQs do 

presente trabalho apresentam sensibilidade adequada para detecção da exposição fetal à 

cocaína. Utilizando extração em fase sólida e posterior detecção por GC-MS os trabalhos 

publicados, de maneira geral, apresentam limites superiores ao obtido com o emprego da 

ASE. ElSohly et al. obtiveram LQ de 25 ng/g para cocaína, benzoilecgonina e cocaetileno, e 

10 ng/g para m-hidroxibenzoilecgonina (ELSOHLY et al., 1999). Lopez et al., por sua vez, 

apresentaram método para análise de cocaína e benzoilecgonina em amostras de mecônio com 

LDs e LQs de 30 ng/g e 40 ng/g, respectivamente, para ambos analitos (LOPEZ et al., 2007). 

Posteriormente, o mesmo grupo de pesquisadores desenvolveu metodologia com LDs e LQs 

inferiores aos anteriormente citados. Para tanto, o volume de metanol empregado na 

homogeneização foi aumentado e o cartucho de extração em fase sólida, assim como as etapas 

da extração, foram alterados. Com estas modificações obtiveram um LQ de 20 ng/g, 

entretanto, para número reduzido de analitos da cocaína (COC e BE) (LOPEZ et al., 2009). 

Mais recentemente, Alves et al. descreveram procedimento para análise de COC, CE, AEME 

e BE que, com exceção dos dois primeiros analitos que apresentaram resultado equiparável, 

tiveram LD e LQ superiores àqueles obtidos com a ASE (ALVES et al., 2012). Além da 

comparação dos LDs e LQs, vale ressaltar que a maioria dos métodos por GC-MS analisaram 
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número relativamente reduzido de biomarcadores da exposição fetal. Por exemplo, a m-HBE - 

preconizada como importante marcador em amostras de mecônio - foi determinada em 

somente um dos métodos anteriormente citados, o que poderia acarretar estimativa 

subestimada da exposição. 

 Os métodos disponíveis na literatura que descrevem o emprego da LC-MS apresentam 

limites inferiores aos anteriormente descritos. Isto se deve às características da técnica em 

questão, sendo que métodos por GC-MS dificilmente apresentam sensibilidade comparável. 

Apesar disto, com base nos resultados quantitativos disponíveis na literatura científica, o 

número de analitos detectados pelo método desenvolvido no presente trabalho, assim como 

seus limites, permitem a identificação adequada dos recém-nascidos expostos à cocaína 

durante a gestação (XIA et al., 2000; PICHINI et al., 2003; PICHINI et al., 2005; GRAY et 

al., 2009). 

 No que se refere à linearidade, uma ampla faixa de concentrações foi avaliada (LQ a 

1500 ng/g), contemplando os valores comumente aferidos em amostras de mecônio de recém-

nascidos expostos à cocaína durante a gestação (XIA et al., 2000). O método demonstrou-se 

linear na faixa de concentrações do LQ a 1500 ng/g para todos os analitos estudados, com 

exceção da m-HBE (tabela 4). De maneira geral, os métodos descritos na literatura científica 

para quantificação da m-HBE empregam LC-MS. De acordo com a tabela 1, o método 

desenvolvido por ElSohly et al. é o único que emprega cromatografia gasosa e permite a 

quantificação de m-HBE (ELSOHLY et al., 1999). Este utiliza padrão interno deuterado do 

analito, o que pode justificar o enquadramento nos requisitos de validação. Devido à 

indisponibilidade comercial deste analito e, mesmo com repetição do experimento, à 

inadequação dos resultados do estudo da linearidade (coeficiente de variação superior ao 

aceitável e coeficiente de correlação linear inferior a 0,99), concluiu-se que a metodologia 

desenvolvida permite somente qualificar a m-HBE, sem que seja realizada sua quantificação 

nas amostras. 

 O estudo da homoscedasticidade foi realizado, inicialmente, através da avaliação do 

valor de Fexp. Tendo em vista que este foi superior ao valor de Ftab para todos os analitos, foi 

possível concluir que o método desenvolvido é heteroscedástico. A linearidade foi então 

avaliada empregando-se a regressão dos mínimos quadrados ponderados. Foram estudados os 

coeficientes de ponderação (wi) 1/x1/2, 1/x, 1/x2, 1/y1/2, 1/y e 1/y2. A escolha de wi foi realizada 

tomando-se em conta a somatória dos erros relativos (%RE). Para todos os analitos, a menor 
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somatória foi obtida com o modelo de regressão linear ponderada (wi) 1/x2. Desta forma, esta 

ponderação foi utilizada nos ensaios subsequentes. 

Para cada um dos analitos, as curvas de calibração e seus respectivos coeficientes de 

correlação linear podem ser visualizados na tabela 4.  

 

Tabela 4. Limites de detecção (LD), quantificação (LQ), curvas de calibração e coeficientes de correlação linear 

para os biomarcadores da cocaína em amostras de mecônio. 

Analitos 
LD 

(ng/g) 

LQ 

(ng/g) 
Curva de calibração 

Coeficiente de 

correlação linear (r2) 

AEME 12 30 y = 0,0658x – 5.3836 0,994 

EME 17 20 y = 0,0127x – 0.3054 0,991 

BE 11 20 y = 0,0146x – 0.3999 0,999 

m-HBE 16 - y = 0,0041x – 0.4811 0,941 

COC 16 20 y = 0,0089x – 0.1749 0,998 

CE 12 20 y = 0,0118x – 0.5690 0,996 

 

O método desenvolvido apresentou valores de recuperação variáveis para os diferentes 

analitos. Os resultados são apresentados na tabela 5, sendo a média dos valores: 67% para 

AEME; 17,4% para EME; 84,1% para BE; 46,1% para COC e 56% para CE. Como pode ser 

concluído, a recuperação da EME pode ser considerada baixa para a metodologia. A EME é 

um produto de biotransformação formado através de hidrólise do grupo benzoato da cocaína. 

Isto pode ocasionar reduzida interação apolar da molécula com a fase sólida do cartucho de 

extração, justificando a baixa recuperação do analito. Não obstante, a recuperação dos 

biomarcadores da cocaína foi considerada satisfatória já que os LD e LQ são adequados para 

o propósito do trabalho.  

Na tabela 5 também são apresentados os resultados da precisão inter e intra-ensaio, 

assim como os valores de exatidão. Para todos os analitos, a precisão interensaio e intra-

ensaio encontra-se dentro dos critérios aceitáveis, ou seja, abaixo de 20% para os níveis 

baixos, e 15% para os níveis altos e médios. Além disto, o método também se demonstrou 

exato, sendo neste caso a variação aceitável de 80 a 120% para o nível baixo, e 85 a 115% 

para os níveis médio e alto. 
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Tabela 5. Precisão, exatidão e recuperação dos biomarcadores da exposição fetal à cocaína em amostras de mecônio. 

Analito 
Concentração 

(ng/g) 

Precisão 
Exatidão 

(%, n = 6) 

Recuperação  

(%) 
Interensaio 

(RSD%, n = 6, dias = 3) 

Intra-ensaio 

(RSD%, n = 6) 

AEME 90 18,1 8,9 86,3 60,2 

 600 9,1 12,7 89,3 67,1 

 1200 3,2 7,3 114,2 73,7 

EME 60 13,2 7,9 91,7 18,8 

 600 6,4 8,7 89,8 17,3 

 1200 9,4 9,1 91,0 16,2 

BE 60 10,9 9,8 84,5 82,1 

 600 14,4 10,0 85,3 84,5 

 1200 14,3 7,8 105,1 85,9 

COC 60 13,5 10,9 92,8 49,6 

 600 11,3 9,4 86,5 47,5 

 1200 12,6 5,7 97,7 41,3 

CE 60 5,0 10,2 85,4 56,2 

 600 12,3 10,8 92,5 58,7 

 1200 12,4 8,4 97,5 53,0 
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6.4 Análises toxicológicas em amostras de mecônio 

O método analítico desenvolvido foi aplicado em 342 amostras de mecônio 

provenientes de recém-nascidos do Hospital Universitário. Destas, 19 (5,6%) apresentaram 

resultado positivo para um ou mais dos biomarcadores da exposição fetal à cocaína. A tabela 

6 detalha os resultados quantitativos e qualitativos das análises. 

Tabela 6. Concentração dos biomarcadores da exposição fetal à cocaína em 19 amostras de mecônio 

provenientes do Hospital Universitário – USP, São Paulo, 2014. 

Amostra 
Analito (ng/g) 

AEME EME COC BE CE m-HBE 

20 ND 45,3 + 30,0 ND D 

31 ND + ND ND ND D 

34 57,5 105,4 21,4 + ND D 

63 28,3 31,2 64,7 51,9 56,7 D 

137 ND ALSQ 434,9 ALSQ ND D 

138 99,7 915,6 107,0 183,4 113,3 D 

152 ND ND ND ND ND D 

160 ND 110,7 44,0 27,8 + D 

163 ND 529,5 193,2 225,2 ND D 

171 ND 118,1 40,6 ND ND D 

172 ND ND 219,7 56,3 ND D 

178 ND 1076,0 233,0 853,9 ND D 

183 ND 21,0 ND 49,7 ND D 

208 ND 717,3 43,3 321,4 ND ND 

237 ND ND ND ND ND D 

268 ND 54,8 ND 56,3 ND D 

343 ND 298,3 41,5 191,5 ND D 

410 + 278,6 83,2 328,0 ND D 

420 181,6 ALSQ ALSQ ALSQ ND D 

AEME – anidroecgonina metil éster; EME – ecgonina metil éster; COC – cocaína; BE – benzoilecgonina; CE – 

cocaetileno; m-HBE – m-hidroxibenzoilecgonina. 

ND – não detectado; D – analito detectado; ALSQ – Concentração acima do limite superior de quantificação. 

+ –  analito detectado em concentração inferior ao limite de quantificação. 
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Os resultados epidemiológicos demonstram prevalência de consumo de cocaína 

durante a gestação superior àquela reportada para a população Brasileira em geral (INPAD, 

2012a). Estes resultados podem estar correlacionados a especificidades socioeconômicas da 

população estudada. Apesar da necessidade de maior número de análises para confirmação da 

prevalência aferida, é digno de nota o substancial consumo de cocaína durante a gestação. 

Os analitos mais frequentemente identificados nas amostras de mecônio foram m-

hidroxibenzoilecgonina (94,7%), ecgonina metil éster (84,2%), benzoilecgonina (78,9%) e 

cocaína (73,7%). Adicionalmente, a identificação de cocaetileno e anidroecgonina metil éster, 

apesar da menor incidência, fornecem informações importantes acerca do padrão de uso das 

drogas de abuso. A presença de anidroecgonina metil éster nas amostras demonstra a 

utilização de cocaína na forma de crack. No presente estudo, 26,3% das mães que fizeram uso 

de cocaína durante a gestação, utilizaram esta forma de apresentação da droga. A detecção de 

cocaetileno nas amostras, por sua vez, demonstra administração concomitante de cocaína e 

álcool, sendo este analito detectado em 15,8% das amostras analisadas. Vale ressaltar que 

apenas 43,8% das mulheres que consumiram cocaína durante a gestação admitiram o uso 

quando entrevistadas. 

 A tabela 7 apresenta as informações obtidas a respeito das mães e recém-nascidos, 

obtidas através dos questionários. Apesar de no total terem sido analisadas 342 amostras, não 

foi possível coletar dados maternos e dos recém-nascidos de todas elas. Assim sendo, para 

cada parâmetro avaliado, a tabela apresenta o número total de amostras avaliadas para a 

correspondente informação. 

No que se refere às mães, são dignas de nota as diferenças no padrão de uso de tabaco 

e álcool durante a gestação. Entre as amostras negativas, 10,5 e 5,8% das mães admitiram ter 

feito uso de tabaco e álcool, respectivamente, durante a gestação, frente 57,1 e 42,9% entre as 

amostras positivas. A cocaína isoladamente é responsável por diversos efeitos deletérios ao 

feto. Em associação com outras drogas de abuso, os efeitos podem ser exacerbados, o que 

torna a problemática ainda mais preocupante do ponto de vista de saúde pública (SINGER et 

al., 2002). 

Quanto às características dos recém-nascidos, foram avaliados: peso ao nascimento, 

comprimento fetal, perímetro cefálico e duração da gestação. O teste t Student foi empregado 

na análise estatística dos grupos expostos e não expostos, sendo o intervalo de confiança 

empregado de 95%. Para todas as variáveis analisadas, com exceção da duração da gestação, 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos (p < 0,05). Além disso, a 
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porcentagem de recém-nascidos de baixo peso (< 2500g) e pré-termos (duração gestacional 

inferior a 37 semanas) é maior entre as crianças expostas. Apesar dos efeitos deletérios 

anteriormente citados terem sido observados em outros estudos epidemiológicos, a 

interpretação dos resultados aqui apresentados deve ser feita com cautela já que o presente 

trabalho não foi ajustado para variáveis de confusão correlacionadas a fatores 

socioeconômicos e utilização de mais de uma droga de abuso (BADA et al., 2002; GARCÍA-

ALGAR et al., 2009; GOUIN et al., 2011). 

 

Tabela 7. Descrição das características maternas e de recém-nascidos expostos (ntotal = 19) e não expostos (ntotal 

= 323)  à cocaína no período fetal, provenientes do Hospital Universitário – USP, São Paulo, 2014. 

 Mecônio negativo Mecônio positivo 

Características maternas   

Idade (anos), média ± DP 
25,9 ± 6,1 

(n = 292) 

22,7 ± 2,6 

(n = 15) 

Tabaco, % 
10,5 

(n = 295) 

57,1 

(n = 14) 

Álcool, % 
5,8 

(n = 295) 

42,9 

(n = 14) 

Características do recém-nascido   

Peso (g), média ± DP 
3277,8 ± 422,5 

(n = 300) 

2855,3 ± 431,9 * 

(n = 15) 

Peso ao nascer < 2500 gramas, % 
3,0 

(n = 300) 

26,7 

(n = 15) 

Comprimento fetal (cm), média ± DP 
49,0 ± 2,1 

(n = 274) 

47,1 ± 2,3 * 

(n = 16) 

Perímetro cefálico (cm), média ± DP 
34,4 ± 1,4 

(n = 279) 

33,3 ± 1,7 * 

(n = 15) 

Duração da gestação (semanas), média ± DP 
38,8 ± 1,4 

(n = 293) 

38,3 ± 1,8 

(n = 15) 

Pré-termo (idade gestacional <37 semanas), 

% 

6,5 

(n = 293) 

23,1 

(n = 15) 

DP – desvio padrão. 

* p < 0,05 em relação às amostras de mecônio negativas (teste t Student de comparação das médias). 
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7. MÉTODOS 

 

 

7.1 Método analítico para detecção de analito do tetraidrocanabinol em amostras de 

mecônio 

 

7.1.1 Extração acelerada por solvente  

Uma alíquota de 500 mg (± 20 mg) de amostra de mecônio, 2,4g de terra diatomácea e 

50 µL de solução 1,0 µg/mL do padrão interno deuterado (THCCOOH-d3) foram inseridos na 

célula extratora. O sistema foi colocado no equipamento, onde a extração iniciou-se com o 

preenchimento da célula com o solvente. Após 5 minutos de aquecimento a 120ºC seguiu-se 2 

minutos de ciclo estático. O extrato foi então retirado da célula através de injeção contínua de 

nitrogênio por 60 segundos (tempo de purga). A pressão empregada foi de 1500 psi e, o 

solvente de extração, solução aquosa 0,4 mol/L de hidróxido de sódio. Ao todo foram 

coletados 10 a 12 mL de extrato. O pH do extrato foi então ajustado para 7,0 utilizando-se 

aproximadamente 1,5 mL de solução aquosa 6 mol/L de ácido clorídrico. 

 

7.1.2 Extração em fase sólida - SPE 

O extrato obtido na ASE, após ajuste do pH, foi submetido à extração em fase sólida 

com cartuchos Bond Elut Certify II (Agilent Technologies), utilizando-se o sistema de 

extração em fase sólida automatizado GX-274 ASPEC. O GX-274 ASPEC foi programado 

para realizar inicialmente o condicionamento dos cartuchos com 2 mL de metanol e 2 mL da 

solução 0,4 mol/L de NaOH, neutralizada para pH 7,0. O fluxo empregado foi de 4 e 3 

mL/min, respectivamente. Após o condicionamento, o extrato da ASE foi adicionado aos 

cartuchos sob fluxo de 1,5 mL/min. A retirada de impurezas e interferentes adsorvidos ao 

cartucho foi realizada utilizando-se 2 mL de solução acetonitrila/água destilada/hidróxido de 

amônio (85:15:1) sob fluxo de 4 mL/min. Em sequência foi realizada a secagem dos cartuchos 

sob fluxo de nitrogênio a pressão de 10 psi, por 10 minutos. O analito de interesse foi eluído 

utilizando-se 3 mL de solução hexano/acetato de etila/acetona/ácido acético glacial 

(60:20:30:1) sob fluxo de 1,5 mL/min. O eluato foi seco sob fluxo de nitrogênio à temperatura 

de 40ºC, sendo o analito derivatizado com 50 µL de N-tert-butildimetilsilil-N-
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metiltrifluoroacetamida com tert-butildimetilclorosilano 1% por 30 minutos a 70ºC. A análise 

foi realizada em aparelho de cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

através da injeção de 2 µL da solução final. 

  

7.1.3 Condições do GC-MS 

A detecção e quantificação do THCCOOH em amostras de mecônio foi feita 

utilizando-se o equipamento de cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de 

massas citado na seção 3.3 (Equipamentos). A separação cromatográfica foi realizada 

utilizando-se coluna capilar de sílica fundida HP-5MS (Agilent Technologies), composta por 

(5%-fenil)-metilpolisiloxano, com dimensões 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm. As condições 

cromatográficas são descritas abaixo: 

-Temperatura do injetor: 260ºC, modo splitless. 

-Gás de arraste: Hélio, em fluxo constante de 1,0 mL/min. 

-Temperatura do forno: 100ºC (1 min); 25ºC/min até 300ºC (3 min). 

-Temperatura da linha de transferência: 280ºC. 

A ionização dos analitos no espectrômetro de massas foi feita através de impacto de 

elétrons e o monitoramento dos íons através do monitoramento seletivo de íons (SIM -

Selective Ion Monitoring). Na tabela 8 são apresentados os íons utilizados nas análises 

quantitativas e qualitativas do THCCOOH e seu deuterado, após derivatização com N-tert-

butildimetilsilil-N-metiltrifluoroacetamida com tert-butildimetilclorosilano 1%. 

 

Tabela 8. Íons utilizados na qualificação e quantificação do THCCOOH e seu deuterado por GC-MS, após 

derivatização com MTBSTFA. 

Analito Íons (m/z) 

THCCOOH 515, 557, 572 

THCCOOH-d3 518, 560, 575 

* Os íons sublinhados foram utilizados na quantificação dos analitos 

 

Os critérios de aceitação para a identificação e quantificação dos analitos em amostras de 

mecônio foram: (1) tempo de retenção do analito com variação máxima de ±2% quando 

comparado àquele da curva de calibração; (2) intensidade relativa dos íons qualificadores com 

similaridade de no mínimo ±20%, se comparado à curva de calibração. 
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7.2 Otimização do método 

Anteriormente aos ensaios de validação, foram otimizadas a hidrólise alcalina do 11-

nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol conjugado com ácido glicurônico e a extração do 

THCCOOH na ASE. O procedimento de extração em fase sólida empregado no presente 

trabalho tomou como base métodos anteriormente publicados na literatura científica, com 

mínimas modificações (MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2010b). Desta forma, este último 

não é abordado na seção de otimização do método. 

 

7.2.1 Hidrólise alcalina e extração acelerada por solvente 

A otimização da extração acelerada por solvente do THCCOOH foi realizada, 

indiretamente, de maneira concomitante à otimização da hidrólise alcalina do 11-nor-9-

carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol conjugado, através da análise de superfície de resposta, 

empregando-se o software Design Expert versão 8 e o modelo experimental Box-Behnken. 

Para tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros: tempo estático (2, 6 e 10 minutos); 

molaridade da solução aquosa de NaOH (0,01, 0,2 e 0,4 mol/L), empregada para a hidrólise e 

como solvente de extração; e temperatura (40, 80 e 120oC). As alíquotas de mecônio negativo 

(500 mg, ± 20 mg) foram adicionadas de 151 µL de solução-padrão 1 µg/mL do THCCOOH 

conjugado com ácido glicurônico, quantidade esta equivalente à concentração de 200 ng/g de 

THCCOOH na amostra. Posteriormente, visando minimizar a influência da SPE nos 

resultados, foram adicionados 75 µL de solução-padrão de THCCOOH-d3 (1,0 µg/mL) ao 

extrato obtido na ASE. A SPE foi realizada de acordo com o descrito anteriormente no item 

7.1.2, sendo o extrato final analisado por GC-MS. Ao todo, 17 amostras foram avaliadas 

através de área relativa.  

 

7.3 Validação do método 

De maneira análoga ao desenvolvimento do método analítico para análise dos 

biomarcadores da cocaína em amostras de mecônio, a validação foi realizada de acordo com o 

preconizado pelo trabalho de Peters et al. e pelo Guidance for the validation of analytical 

methodology and calibration of equipment used for testing of illicit drugs in seized material 

and biological specimens da UNODC (PETERS et al., 2007; UNITED NATIONS, 2009). 

Abaixo seguem os parâmetros avaliados e a descrição dos procedimentos. 
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A eficiência da hidrólise alcalina foi avaliada através da comparação da resposta 

analítica entre amostras negativas adicionadas de THCCOOH e amostras negativas 

adicionadas de THCCOOH conjugado. Ao todo, 6 replicatas com concentração equivalente de 

200 ng/g foram analisadas para cada um dos grupos. De maneira análoga à otimização, 75 µL 

de solução-padrão de THCCOOH-d3 (1,0 µg/mL) foram adicionados ao extrato obtido na 

ASE, a fim de minimizar a influência da SPE nos resultados. 

O efeito carryover foi avaliado através da extração e análise de amostras negativas 

adicionadas de THCCOOH na concentração do limite superior de quantificação (500 ng/g), e 

subsequente extração e análise de amostras de mecônio negativas. Ambos os grupos foram 

adicionados de padrão interno deuterado (100 ng/g). 

A seletividade do método foi avaliada através da análise de 20 amostras de mecônio 

negativas, a fim de determinar a presença de interferentes endógenos. Para tanto, o resultado 

das amostras foi comparado àquele obtido com a análise de amostra negativa de mecônio 

adicionada de THCCOOH (10 ng/g), no tempo de retenção do analito. Além disto, foi 

avaliada a possível interferência de substâncias exógenas através da análise de amostras 

adicionadas de anfetamina, metanfetamina, efedrina, cocaína, diazepam, lorazepam, 

clonazepam, oxazepam, morfina, codeína, ácido acetilsalicílico, cafeína e nicotina, na 

concentração de 1000 ng/g, e fortificadas com 10 ng/g de THCCOOH. 

O limite de detecção (LD) foi estabelecido como 3 vezes a relação sinal/ruído de 

amostras negativas adicionadas de padrão interno. O limite inferior de quantificação (LQ) foi 

determinado experimentalmente por meio da análise de amostras contendo quantidades 

decrescentes do analito. O critério de aceitação para este último parâmetro foi o coeficiente de 

variação entre as replicatas inferior a 20%.  

A linearidade foi determinada através de análises de 6 replicatas de amostras negativas 

adicionadas do analito de interesse em 5 diferentes concentrações, espaçadas igualmente 

dentro da faixa avaliada (LQ a 500 ng/g). A área relativa entre o THCCOOH e seu padrão 

interno deuterado foi utilizada para o cálculo da regressão linear, expressa através do 

coeficiente de correlação linear (r2). A homoscedasticidade foi avaliada através do teste F, e a 

regressão dos mínimos quadrados ponderados utilizada se Fexp > Ftab. 

A recuperação do método analítico foi determinada comparando-se a resposta analítica 

de amostras negativas adicionadas do analito e submetidas ao processo de extração, e 

amostras negativas submetidas ao processo de extração e adicionadas do analito anteriormente 

à derivatização. Para ambos os grupos foram avalidas 5 replicatas às quais o padrão interno 
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deuterado foi adicionado após a SPE. A recuperação foi aferida em três concentrações, a 

saber: 30 ng/g (CQB), 200 ng/g (CQM) e 400 ng/g (CQA). O coeficiente de variação máximo 

aceitável entre as replicatas do CQB foi de 20%, e entre as replicatas do CQM e CQA, 15%. 

As precisões intra e interensaio foram avaliadas através do desvio padrão relativo 

(RSD%), calculado pela ANOVA fator único. Foram avaliadas 5 replicatas para cada uma das 

três concentrações analisadas (CQB, CQM e CQA), em três dias consecutivos. O critério de 

aceitação do RSD% foi de no máximo 20% para o CQB e 15% para o CQM e CQA. 

 A exatidão foi determinada através do cálculo da diferença entre a concentração 

aferida pelo método analítico em questão e a concentração nominal da amostra analisada. Para 

tanto, 5 replicatas em três diferentes níveis (CQB, CQM, CQA) foram estudadas. Para o 

CQB, a variação aceitável foi de 80 a 120%, e 85 a 115% para o CQM e CQA. 

 



 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

Nesta seção serão apresentados e discutidos os resultados obtidos com as condições 

cromatográficas padronizadas para o método analítico para detecção do THCCOOH em 

amostras de mecônio, assim como os resultados da otimização, validação e aplicação da 

metodologia em amostras provenientes de recém-nascidos do Hospital Universitário – USP.  

 

8.1 Cromatogramas obtidos nas condições padronizadas 

 Na figura 6 são apresentadosos cromatogramas: (1a) amostra negativa de mecônio 

adicionada de THCCOOH (30 ng/g) e seu padrão interno deuterado (100 ng/g); (1b) amostra 

negativa adicionada de padrão interno deuterado (100 ng/g); e (2) cromatograma de amostra 

de mecônio positiva (43,1 ng/g) obtida no HU-USP. 
 

  

Figura 6. Cromatogramas obtidos com análise de (1a) amostra negativa de mecônio adicionada de THCCOOH 

(30 ng/g) e seu padrão interno deuterado (100 ng/g); (1b) amostra negativa adicionada de padrão interno 

deuterado (100 ng/g); e (2) cromatograma de amostra de mecônio positiva (43,1 ng/g) obtida no HU-USP. A – 

11-nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol, A1 – 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol-d3. 

 

 Assim como nos métodos já descritos na literatura científica, a identificação do 

THCCOOH em amostras de mecônio foi realizada através de GC-MS. Com base em trabalhos 

publicados, nas etapas preliminares do estudo foram estabelecidas as condições 

1a 

2 
A 

A1 

A1 

A 

A1 

1b 
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cromatográficas mais adequadas para as análises, assim como testados os agentes 

derivatizantes BSTFA/TMCS 1%, PFP/PFPA e MTBSTFA. 

 A análise de canabinoides em amostras de mecônio consiste tarefa desafiadora devido 

ao efeito carryover e grande número de interferentes que comprometem a quantificação dos 

analitos. Métodos anteriormente publicados valeram-se de técnica cromatográfica 

relativamente nova, a cromatografia gasosa bidimensional (2D-GC), para sobrepor os 

problemas supracitados (MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2010b). Os autores relatam 

resultados adequados, entretanto, esta técnica apresenta desvantagens por ser relativamente 

trabalhosa e, em muitos casos, demorada. Gray et al., por exemplo, relatam que uma limitação 

de seu trabalho para aplicação em larga escala é o tempo de análise da 2D-GC de 35 minutos 

(GRAY et al., 2010b). 

 No presente trabalho, apesar da cromatografia gasosa convencional ter sido empregada 

nas análises das amostras, foi possível obter resolução cromatográfica e sensibilidade 

adequadas, além de não ter sido observada interferência de compostos endógenos nas 

análises. Isto pode ser atribuído, em parte, aos estudos preliminares acerca da derivatização, 

que direcionaram a pesquisa para a utilização de MTBSTFA no procedimento. Inicialmente 

os agentes BSTFA/TMCS 1% e PFP/PFPA foram avaliados. Entretanto, a presença de 

interferentes no tempo de retenção do analito inviabilizou o emprego destes nas análises. A 

aplicabilidade do MTBSTFA foi então avaliada pois este acarreta formação de derivados que 

apresentam massa superior àquela obtida com os outros derivatizantes. Com esta mudança no 

procedimento não foram observados interferentes nas análises. Além disto, o tempo da corrida 

cromatográfica é consideravelmente menor (12 minutos), o que é importante para a aplicação 

da metodologia em laboratórios de análises toxicológicas de rotina. 

 

8.2 Resultados da otimização 

 

8.2.1 Hidrólise alcalina e extração acelerada por solvente 

Visando simplificar o preparo de amostras, a hidrólise alcalina do THCCOOH 

conjugado ao ácido glicurônico foi executada de maneira concomitante à extração acelerada 

por solvente. Tendo em vista que a hidrólise do analito conjugado é essencial para adequada 

identificação da exposição fetal, sua otimização foi realizada através da análise de superfície 

de resposta, que indiretamente também reflete a eficiência da extração do THCCOOH nas 

condições estudadas. A análise de superfície de resposta permitiu avaliar a interação e 



65 
 

 
 

influência dos parâmetros na eficiência da hidrólise e na extração, o que reduziu 

consideravelmente o número de experimentos e tempo dispensados para a otimização. 

A figura 7 mostra os resultados da análise de superfície de resposta. O modelo 

mostrou-se significante na análise de variância (p = 0,0162) e não foi observada falta de ajuste 

(p > 0,05). Avaliando-se a figura, é possível concluir que a configuração de maior rendimento 

consiste de um ciclo estático de 2 minutos a 120oC, sendo a solução de NaOH 0,4 mol/L o 

solvente mais adequado. O procedimento tem duração aproximada de 11,3 minutos, tempo 

este significativamente inferior aos procedimentos de homogeneização descritos na literatura 

(ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 2000; COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; 

MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2010b; RISTIMAA et al., 2010). 

 

Figura 7. Superfície de resposta para molaridade (mol/L) versus tempo (min), com temperatura de 120oC 

(gráfico superior). Superfície de resposta para temperatura (oC) versus molaridade (mol/L), empregando-se 2 

minutos de ciclo estático (gráfico inferior). 

 

Diferentemente do método para os biomarcadores da cocaína em amostras de mecônio 

em que a temperatura mostrou-se o parâmetro mais relevante na análise de superfície de 

resposta, no caso do THCCOOH a molaridade da solução aquosa de NaOH foi a variável 
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mais importante na otimização. Analisando-se a figura 7, observa-se que mudanças na 

temperatura e tempo resultam em pequenas variações na resposta, enquanto o aumento da 

molaridade acarreta elevação significativa da resposta, mostrando sua importância na 

hidrólise do conjugado, e também na extração do THCCOOH. 

 

8.3 Validação do método 

O enfoque do presente trabalho foi a simplificação dos métodos analíticos para 

identificação da exposição fetal ao tetraidrocanabinol disponíveis na literatura científica. 

Desta forma, a hidrólise alcalina do THCCOOH conjugado foi realizada durante a ASE. A 

eficiência da hidrólise, obtida com o procedimento otimizado de ASE, foi de 97,6 ± 1,9%. 

Inicialmente, os trabalhos publicados para identificação da exposição fetal ao 

tetraidrocanabinol empregavam triagem por imunoensaio, seguida por análises confirmatórias 

por GC-MS direcionadas para a detecção do THCCOOH, principal produto de 

biotransformação do THC presente em amostras de urina e sangue. Devido à baixa 

confirmação dos resultados em amostras de mecônio, os pesquisadores passaram a questionar 

quais biomarcadores seriam relevantes nesta matriz biológica, sugerindo perfil diferente 

daquele observado em outros espécimes. Desta forma, os estudos subsequentes incluíram nas 

análises a detecção dos metabólitos hidroxilados, a saber, o 11-OH-THC, 8-OH-THC e diOH-

THC, e passaram a utilizar a hidrólise enzimática dos conjugados (ELSOHLY et al., 1998; 

FENG et al., 2000; COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; MARIN et al., 2007). Assim 

como o THCCOOH, estes analitos também são alvo de conjugação com o ácido glicurônico. 

Entretanto, para os produtos hidrolixados a eficiência da hidrólise alcalina é baixa, o que 

direcionou os trabalhos para a utilização da β-glicuronidase (FENG et al., 2000). 

 ElSohly et al. foi o primeiro grupo de pesquisadores a estudar o perfil dos produtos de 

biotransformação do THC em amostras de mecônio utilizando hidrólise enzimática. Para 

tanto, foi desenvolvido método analítico para detecção do THC, THCCOOH, 11-OH-THC, 8-

OH-THC e diOH-THC, e foram analisadas sete amostras provenientes de recém-nascidos 

cujas mães admitiram o consumo de maconha durante a gestação. Os principais 

biomarcadores, presentes em 100% das amostras, foram o THCCOOH e o 11-OH-THC, 

seguidos pelo di-OH-THC (86% de positividade). O THC e o 8-OH-THC foram detectados 

em número reduzido de amostras (29 e 14%, respectivamente). Além destas amostras, 

também foram analisados nove espécimes que, em trabalho anterior, haviam apresentado 

resultado positivo na etapa de triagem, sem que, entretanto, estes fossem confirmados por 
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GC-MS. Com base na confirmação destas pelo método proposto, os autores concluem que a 

hidrólise enzimática é importante nas análises de mecônio, e que o 11-OH-THC, em conjunto 

com diOH-THC, estão presentes em quantidade significativa nesta matriz biológica 

(ELSOHLY et al., 1998). 

 Nos anos seguintes, foram publicados artigos descrevendo procedimentos de extração 

distintos daqueles disponíveis na literatura, visando a simplificação da metodologia 

(ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 2005). O primeiro deles, utilizou hidrólise enzimática e 

extração por imunoafinidade para tratamento das amostras, e posterior detecção do 

THCCOOH, 11-OH-THC e diOH-THC por GC-MS. As análises de 20 amostras tiveram 

como principal biomarcador o 11-OH-THC (90%), seguido pelo THCCOOH (75%) e, em 

menor proporção, o diOH-THC (15%). Além disto, o 11-OH-THC foi o único analito 

presente em 25% das amostras, enquanto o THCCOOH foi detectado isoladamente em 10% 

das amostras (ELSOHLY et al., 1998). Diferentemente, Coles et al. foram os primeiros a 

utilizar hidrólise enzimática e SPE no tratamento das amostras, seguido por detecção em GC-

MS. Neste trabalho, 246 amostras positivas na etapa de triagem foram submetidas ao método 

de confirmação, das quais 86,6% mostraram resultado positivo para o THCCOOH e/ou 11-

OH-THC. O primeiro destes foi o principal analito identificado em 80,1% das amostras, 

seguido pelo 11-OH-THC, presente em 67,5% dos casos positivos. Além de ser o mais 

prevalente, o THCCOOH também foi responsável por identificar, isoladamente, maior 

porcentagem de amostras (19,1%) frente o 11-OH-THC (6,5%) (COLES et al., 2005). 

 Tendo em vista que a prevalência do THCCOOH nas amostras de mecônio é superior 

ao 11-OH-THC, assim como aos outros metabólitos hidroxilados e o THC em si, os trabalhos 

passaram a sugerir que a identificação deste analito isoladamente seja adequada para a 

identificação da exposição fetal ao tetraidrocanabinol. Em artigo publicado por Marchei et al., 

27 amostras positivas foram analisadas, sendo que destas, 88,9% foram positivas para o 

THCCOOH e 85,2% para o 11-OH-THC (MARCHEI et al., 2006). No caso de Lozano et al., 

80,8% das 52 amostras positivas apresentavam THCCOOH, frente 69,2% para o 11-OH-THC 

(LOZANO et al., 2007b).  

Mais recentemente, devido a disponibilidade comercial do THC e THCCOOH 

conjugados, o trabalho publicado por Gray et al. mostrou que a hidrólise alcalina é essencial 

para identificação do THCCOOH em mecônio, já que sua eficiência (89,3 ± 7,1%) para este 

marcador é superior à hidrólise enzimática (15,5 ± 1,8%). Esta última, por sua vez, mostrou-

se eficiente para o THC (97,9 ± 7,9%), enquanto o emprego de base não permite a hidrólise 



68 
 

 
 

deste analito conjugado. No caso do 11-OH-THC, análises em amostras positivas mostram 

que a hidrólise enzimática faz-se necessária para detecção deste biomarcador já que a 

porcentagem de positivos aumenta substancialmente quando esta é empregada. Com base nas 

diferentes eficiências das hidrólises para os indicadores da exposição ao tetraidrocanabinol, o 

trabalho citado avaliou também a eficiência da realização da hidrólise enzimática seguida por 

hidrólise alcalina. Neste caso, foi obtida eficiência máxima tanto para o THC (99,9 ± 9,0%), 

como para o THCCOOH (97,8 ±7,9%). Novamente, a porcentagem de amostras positivas 

para o 11-OH-THC aumentou consideravelmente com este procedimento, sendo, entretanto, 

comparável àquela obtida quando a hidrólise enzimática é realizada isoladamente (GRAY et 

al., 2010b). 

 O trabalho de Gray et al. acrescenta informações importantes no meio científico para o 

desenvolvimento de métodos analíticos visando a identificação da exposição fetal ao 

tetraidrocanabinol. Com a disponibilidade comercial dos analitos conjugados e a análise de 

amostras positivas foi possível otimizar adequadamente o procedimento de hidrólise a ser 

empregado em amostras de mecônio. Entretanto, a metodologia descrita é consideravelmente 

trabalhosa. Além das etapas de homogeneização, centrifugação e secagem do metanol, é 

necessário realizar incubação das amostras por período overnight para hidrólise enzimática e 

subsequente incubação por 30 minutos para hidrólise alcalina. Só então a extração em fase 

sólida pode ser realizada para purificação e concentração dos analitos. A complexidade da 

matriz e as múltiplas etapas do processamento também influenciam as análises, que foram 

conduzidas em equipamento de 2D-GC-MS, tendo a corrida cromatográfica duração de 35 

minutos. A eficiência da hidrólise para o THCCOOH conjugado, realizada de maneira 

concomitante à ASE (97,6 ± 1,9%), apresentou valor similar ao obtido por Gray et al. com a 

realização da hidrólise enzimática e alcalina (GRAY et al., 2010b). O procedimento 

desenvolvido no presente trabalho é consideravelmente mais rápido (11,3 minutos) e barato, 

já que não necessita da enzima β-glicuronidase. 

Mesmo com todos os esforços, o THCCOOH, em consonância com trabalhos 

anteriores, continuou sendo o principal marcador da exposição fetal. Gray et al. aplicaram o 

método anteriormente descrito em 20 amostras positivas de mecônio. Todas apresentaram 

resultados positivo para o THCCOOH, frente 45% de positividade para o 11-OH-THC. 

Mesmo com a inclusão do THC, diOH-THC e canabinol nas análises, 35% das amostras 

foram identificadas pelo THCCOOH isoladamente (GRAY et al., 2010a). Além disto, 

diferentemente da cocaína em que a concentração e o perfil de analitos presentes nas amostras 
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podem gerar informações acerca do tipo de exposição e gravidade da mesma, estudos 

mostram que aparentemente isto não ocorre para o tetraidrocanabinol. A concentração e perfil 

dos marcadores não podem ser correlacionados à gravidade dos efeitos e à quantidade de 

droga administrada pela gestante. Esta última observação provavelmente está associada a 

diferenças no consumo da droga (número de tragadas, volume de inspiração e período no qual 

a fumaça é mantida nos pulmões), assim como a composição da apresentação consumida 

(GRAY et al., 2010a). Estes fatores justificam o direcionamento da presente pesquisa, que 

teve enfoque na detecção do biomarcador mais importante da exposição, o THCCOOH 

conjugado. 

 Com referância à seletividade, não foi observada presença de interferentes endógenos 

e exógenos nos ensaios realizados. Ademais, não houve efeito carryover tanto no 

procedimento de extração, como nas análises cromatográficas. 

 Os limites de detecção e quantificação foram, respectivamente, 5 e 10 ng/g (tabela 9), 

valores estes condizentes com os trabalhos previamente publicados e apresentados na tabela 2 

(COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; MARIN et al., 2007; GRAY et al., 2010b; 

RISTIMAA et al., 2010). Além disto, o método mostrou-se linear na faixa de concentração 

estudada (LQ a 500 ng/g), contemplando os valores normalmente aferidos em amostras de 

mecônio (GRAY et al., 2010a). Através do teste F para análise de variâncias foi possível 

concluir que o método desenvolvido é heteroscedástico. Desta forma a linearidade foi então 

avaliada empregando-se a regressão dos mínimos quadrados ponderados, sendo o coeficiente 

de ponderação (wi) 1/x2 selecionado devido sua menor somatória de erros relativos. Esta 

ponderação foi utilizada nos ensaios subsequentes. 

Os limites de detecção, quantificação, a curva de calibração e seu respectivo 

coeficiente de correlação linear para o THCCOOH podem ser visualizados na tabela 9.  

 

Tabela 9. Limite de detecção (LD), quantificação (LQ), curva de calibração e coeficiente de correlação linear 

para o 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol em amostras de mecônio. 

Analitos 
LD 

(ng/g) 

LQ 

(ng/g) 
Curva de calibração 

Coeficiente de 

correlação linear (r2) 

THCCOOH 5 10 y = 0,0099x + 0,0375 0,991 

 

Na tabela 10 são apresentados os valores recuperação, precisão e exatidão para o 

THCCOOH em amostras de mecônio. A recuperação média do analito foi de 60,3%, havendo 

consistência entre as diferentes concentrações estudadas. Além disto, o coeficiente de 
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variação entre as replicatas enquadrou-se no preconizado pelos guias de validação, sendo 

inferior a 20% para o CQB e 15% para os CQM e CQA. A recuperação do presente método é 

equivalente à dos trabalhos disponíveis na literatura (ELSOHLY et al., 1998; FENG et al., 

2000; COLES et al., 2005; MARCHEI et al., 2006; MARIN et al., 2007; GRAY et al., 

2010b). Desta forma, os resultados da ASE e SPE foram avaliados como adequados, 

principalmente tendo-se em conta o LD e LQ do método apresentado.   

  

Tabela 10. Precisão, exatidão e recuperação do 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol em amostras de 

mecônio. 

Analito 
Concentração 

(ng/g) 

Precisão 

Exatidão 

(%, n = 5) 

Recuperação  

(%) 
Interensaio 

(RSD%, n = 5  

dias = 3) 

Intra-ensaio 

(RSD%, n = 

5) 

THC-COOH 30 8,4 7,9 101,7 63,8 

 200 1,5 5,9 108,9 61,8 

 400 4,5 3,0 104,7 55,3 

  

 Os resultados da tabela 10 também mostram que o método é preciso e exato. A 

precisão interensaio apresentou valores de RSD% inferiores a 8,4%, e a precisão intra-ensaio 

inferiores a 7,9%. No que se refere à exatidão, o intervalo compreendido pelos resultados foi 

de 101,7 a 108,9%. Todos os resultados apresentados estão de acordo com os guias de 

validação, que preconizam precisão com valor de RSD% inferior a 20% para o CQB e 15% 

para o CQM e CQA; e exatidão com variação de 80 a 120% para a concentração baixa, e 85 a 

115% para as concentrações média e alta. 

 O enquadramento do método analítico nos critérios de validação tem importante 

relação com o tipo de procedimento empregado. Como citado anteriormente, a ASE minimiza 

consideravelmente a manipulação da amostra, reduzindo erros e problemas de 

reprodutibilidade. Além disto, sua associação com a SPE automatizada tornou o método ainda 

mais preciso. A ASE e o SPE reduziram consideravelmente o tempo dispensado para o 

preparo das amostras, e gastos com reagentes e com mão de obra qualificada. 

 

8.4 Análises toxicológicas em amostras de mecônio 

O método analítico desenvolvido foi aplicado em 6 amostras de mecônio provenientes 

de recém-nascidos do Hospital Universitário – USP. Destas, 5 foram provenientes de recém 

nascidos cujas mães admitiram o consumo de maconha durante a gestação. Para uma das 
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amostras, a mãe negou o consumo de drogas de abuso durante a gestação, entretanto, foram 

identificados THCCOOH e biomarcadores da exposição à cocaína no mecônio do recém-

nascido. Além desta, os analitos da cocaína estavam presentes em outras três amostras 

analisadas. Estes resultados são importantes, pois, o consumo concomitante destas drogas de 

abuso durante a gestação pode acarretar efeitos deletérios ainda maiores para o 

desenvolvimento fetal e da criança. Na tabela 11 são apresentados os resultados quantitativos 

das análises. 

 

Tabela 11. Concentração do 11-nor-9-carboxi-delta-9-tetraidrocanabinol em 6 amostras de mecônio 

provenientes do Hospital Universitário – USP, São Paulo, 2014. 

Amostra 

Concentração 

THCCOOH 

(ng/g) 

130 64,5 

138 + 

163 11,7 

187 14,8 

268 43,1 

410 + 

+ –  analito detectado em concentração inferior ao limite de quantificação. 

 

 As análises anteriormente citadas demonstram a aplicabilidade do método e sua 

eficiência na identificação de recém-nascidos expostos in utero ao tetraidrocanabinol. Em um 

dos casos analisados, a gestante não admitiu o consumo de THC durante a gestação, todavia, 

foi adequadamente identificada. Desta forma, pretende-se analisar maior número de amostras 

de mecônio com objetivo de se obter dados epidemiológicos sobre o consumo de THC 

durante a gestação. 



 
 

 
 

CONCLUSÕES 
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9. CONCLUSÕES 

 

 

No presente trabalho foram desenvolvidos métodos analíticos para detecção dos 

biomarcadores da exposição fetal à cocaína e ao tetraidrocanabinol em amostras de mecônio. 

Para tanto, foi empregada a ASE, em substituição à homogeneização em metanol descrita na 

literatura científica. O uso da ASE no isolamento dos analitos de interesse representa 

inovação metodológica na toxicologia analítica, já que esta é uma técnica pouco explorada no 

tratamento de amostras biológicas complexas. Com a ASE foi possível reduzir 

consideravelmente o volume de solventes orgânicos utilizados, o que é um benefício do ponto 

de vista ambiental. Ademais, frente às técnicas disponíveis, o tempo dispensado com o 

preparo das amostras foi reduzido consideravelmente, e o procedimento simplificado, o que 

facilita a ampla aplicação do método para avaliação da exposição fetal e representa redução 

geral dos gastos com as análises. No que se refere especificamente às análises do THCCOOH 

em amostras de mecônio, os benefícios foram ainda mais pronunciados, devido à otimização 

da hidrólise alcalina do seu conjugado e simultânea extração do analito. Neste caso, também 

foi possível associar à ASE a automatização da etapa subsequente, a extração em fase sólida. 

O equipamento GX-274 ASPEC, que havia sido recentemente adquirido pelo laboratório de 

pesquisa onde o trabalho foi realizado, apresenta inúmeras vantagens frente ao procedimento 

realizado em cubas de vácuo: o trabalho do analista é notavelmente reduzido; o procedimento 

é realizado com maior precisão e padronização; o consumo de reagentes é otimizado; e, se 

comparados às técnicas em que grande manipulação da amostra é realizada pelo analista, os 

resultados são mais satisfatórios. 

Os resultados da validação mostraram que os métodos desenvolvidos apresentam 

seletividade, precisão, exatidão, recuperação, linearidade e limites adequados, estando em 

conformidade com os pré-requisitos inerentes de sua aplicação. A sensibilidade obtida 

permite identificar adequadamente a exposição fetal às drogas de abuso (cocaína e derivados 

da Cannabis), o que possibilitou a aplicação dos mesmos em amostras de mecônio obtidas do 

Hospital Universitário – USP. A importância do método para avaliação da exposição fetal à 

cocaína foi demonstrada através da análise de 342 amostras, das quais 5,6% foram positivas 

para um ou mais dos biomarcadores estudados. Estes resultados, por sua vez, permitiram o 

delineamento do padrão de uso de cocaína entre as mães desta população, e a análise dos 
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efeitos observados entre os recém-nascidos expostos. Também foi demonstrada a relevância 

da problemática estudada, já que: (1) a porcentagem de mães usuárias é relativamente alta – 

superior àquela aferida para a população brasileira em estudos epidemiológicos; (2) muitas 

mães não admitem a utilização de drogas de abuso durante a gestação; e (3) a exposição fetal 

à cocaína acarretou maior incidência de efeitos deletérios nos os recém-nascidos. 

No que se refere ao tetraidrocanabinol, apesar da análise de reduzido número de 

amostras, foi possível demonstrar a aplicabilidade do método para avaliação da exposição 

fetal. Além disso, as inovações tecnológicas podem ser empregadas de maneira mais ampla, 

permitindo a adequada compreensão do padrão de uso dos derivados da Cannabis durante a 

gestação no Brasil, e a realização de estudos epidemiológicos visando a compreensão dos 

efeitos em longo prazo da exposição, os quais ainda não são bem compreendidos pela 

comunidade científica. 

Com os resultados apresentados, o presente trabalho vai ao encontro das atuais 

políticas públicas de enfrentamento ao crack e outras drogas (Decreto 7179/2010 e Decreto 

7637/2011), que visam, de maneira integrada, a prevenção do uso, tratamento e reinserção 

social dos usuários. Com a contribuição científica, no que se refere ao desenvolvimento 

tecnológico de ferramentas diagnósticas, e possíveis dados epidemiológicos inferidos com as 

análises toxicológicas de cocaína e dos derivados da Cannabis, espera-se que o presente 

estudo auxilie o direcionamento de políticas públicas adequadas para as mães usuárias e seus 

recém-nascidos.  
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ANEXOS 

ANEXO A         ASSIST 2.0 ADAPTADO 

 

Identificação no.: ___________       Idade: ________________       Data da internação: ______________ 

 

Alcohol Smoking Substance Involvement Test – ASSIST   

Teste para triagem do envolvimento com o fumo, álcool e outras drogas 

 

1- Na sua vida, qual (is) dessas substâncias você já usou? (SOMENTE USO NÃO-MÉDICO) Não Sim 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 

 

2- Alguma vez você já usou drogas por injeção (Apenas uso não-médico)? 
NÃO, 

nunca 

SIM, mas não 

durante a 

gravidez 

SIM, mas não 

nos últimos 3 

meses 

SIM, nos últimos 

3 meses 

 0 1 1 2 

 

 

3A- Durante os três últimos meses, com que frequência você utilizou essas(s) 

substâncias? (Primeira droga, depois a segunda droga, etc) 

Nunca 1 ou 2 

vezes 

Todo mês Toda 

semana 

Todo dia (ou 

quase todo) 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2 3 4 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 2 3 4 
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3B- Durante a gravidez, com que frequência você utilizou essas(s) substâncias? 

(Primeira droga, depois a segunda droga, etc) 
Nunca 

1 ou 2 

vezes 
Todo mês 

Toda 

semana 

Todo dia (ou 

quase todo) 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2 3 4 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 2 3 4 

      

 

4- Durante os três últimos meses, com que frequência você teve forte desejo ou 

urgência em consumir? (Primeira droga, depois a segunda droga, etc) 
Nunca 

1 ou 2 

vezes 
Todo mês 

Toda 

semana 

Todo dia (ou 

quase todo) 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2 3 4 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 2 3 4 

 

 

5- Durante os três últimos meses, com que frequência o seu consumo de (Primeira 

droga, depois a segunda droga, etc) resultou em problemas de saúde, social, legal 

ou financeiro? 

Nunca 
1 ou 2 

vezes 
Todo mês 

Toda 

semana 

Todo dia (ou 

quase todo) 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2 3 4 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 2 3 4 
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6- Durante os três últimos meses, com que frequência por causa do seu uso de 

(Primeira droga, depois a segunda droga, etc) você deixou de fazer coisas que 

eram normalmente esperadas por você? 

Nunca 
1 ou 2 

vezes 
Todo mês 

Toda 

semana 

Todo dia (ou 

quase todo) 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2 3 4 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 2 3 4 

 

7- Há amigos, parentes ou outra pessoa que tenha demonstrado preocupação com 

o seu uso de (Primeira droga, depois a segunda droga, etc)? 
Nunca 

1 ou 2 

vezes 
Todo mês 

Toda 

semana 

Todo dia (ou 

quase todo) 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2 3 4 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 2 3 4 

 

8- Alguma vez você já tentou controlar, diminuir ou parar o uso de  (Primeira 

droga, depois a segunda droga, etc)? 
Nunca 

1 ou 2 

vezes 
Todo mês 

Toda 

semana 

Todo dia (ou 

quase todo) 

a. Derivados do tabaco (cigarros, charuto, cachimbo, fumo de corda...) 0 1 2 3 4 

b. Bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, pinga, uísque, vodka, vermutes...) 0 1 2 3 4 

c. Maconha (baseado, erva, haxixe...) 0 1 2 3 4 

d. Cocaína, crack (pó, pedra, branquinha, nuvem...) 0 1 2 3 4 

e. Estimulantes como anfetaminas ou ecstasy (bolinhas, rebites...) 0 1 2 3 4 

f. Outras, Especificar: _____________________________
 0 1 2 3 4 
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Informações a Respeito da Mãe e do Recém-nascido (RN) 

 

Identificação no.:__________ 

Peso: ________ 

Comprimento fetal: _________ 

Perímetro cefálico:___________ 

Sexo: 

(   ) Masculino                 (   ) Feminino                 (   ) Indefinido 

Etnia/Raça: 

(   ) Asiático         (    ) Branco        (    ) Negro     (    ) Indígena 

(    ) Outra (especificar): ___________________ 

Duração da gestação (em semanas): ______________ 

Tipo de parto: ________________________________ 

Data da coleta das amostras de mecônio: __________ 

 

1. Mãe apresentou pré-eclâmpsia ou eclâmpsia? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2. Alguma anomalia ou malformação observadas no RN? 

(  ) Não 

(  ) Sim.  Qual (is)?  

(  ) Cardíaca 

(  ) Sistema Nervoso Central 

(  ) Óssea 

(  ) Respiratória 

(  ) Outras. Especificar: _______________________________ 

 

3. RN apresentou alguma infecção durante a hospitalização? 

(  ) Não 

(  ) Sim.  Especificar: _______________________________________ 

 

4. RN e/ ou mãe apresentaram algum problema pós-parto?  

(  ) Não 

(  ) Sim.  Especificar: _______________________________________ 

 

5. RN e/ ou mãe apresentaram sintomas de síndrome de abstinência? 

(  ) Não 

(  ) Sim.  Especificar: _______________________________________ 
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ANEXO B - Aprovação do Comitê de Bioética em Medicina do Hospital Universitário-USP  
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ANEXO C - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas-USP 
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