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RESUMO 
 

ALVES, M. N. R. Análise de canabinóides e cocaínicos em amostras de cabelo e sua 
correlação com sintomas psiquiátricos. 2015. 148 f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2015. 

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

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



 
 

ABSTRACT 

 

ALVES, M. N. R. Analysis of cannabinoids and cocainics in hair samples and correlation with 
psychiatric symptoms. 2015. 148 f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

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

 

Keywords: Cannabinoids, cocainics, hair analysis, column switching, DPX tips, LC-
MS/MS, GC-MS, psychiatric symptoms. 

	    



 
 

SUMÁRIO 
RESUMO .............................................................................................................. I	  
INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1	  
CONCLUSÕES ................................................................................................. 57	  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 60	  
 

 



1 
 

INTRODUÇÃO 
O Relatório Mundial sobre Drogas 2013, divulgado pelas Nações Unidas 

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

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

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

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

  O consumo dos diferentes tipos de drogas está associado a problemas 

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

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

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

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

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

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

significativamente (UNODC, 2013).  

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

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

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

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

2014). 

 

1. Aspectos toxicológicos das drogas analisadas 

1.1. Cannabis sativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Cannabis contém mais de 421 componentes químicos, incluindo 70 

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

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

classes de compostos químicos, entre eles os compostos nitrogenados, 

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

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

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

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

psicoativo, mas que apresenta inúmeras propriedades terapêuticas. O THC 

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

pode oxidar a CBN (HUESTIS, 2007). 

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

possibilitou avanços no estudo da farmacocinética. Contém uma estrutura tricíclica 

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

lipofilicidade (pka = 10,6).  

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

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

específicas com organelas e membranas celulares no cérebro (mecanismo de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estão presentes no cérebro, predominantemente em regiões anatômicas associadas 

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

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

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

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

entre outros (SVIZENSKA et al., 2008). 

O sistema endocanabinóide, além de ser composto pelos receptores 

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

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

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

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

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

manutenção da homeostase no organismo humano. Todas essas descobertas 

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

fisiológico e patofisiológico do sistema endocanabinóide, bem como desenvolver 

compostos que possam modular suas habilidades regulatórias, quando administrado 

exogenamente, e consequentemente atuar como agentes farmacoterapêuticos 

(SVIZENSKA et al., 2008).  

A Cannabis apresenta efeitos comportamentais e fisiológicos. Os efeitos 

comportamentais incluem sentimentos de euforia e relaxamento, percepção do 

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

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

efeitos fisiológicos podem ser alterações na frequência cardíaca e na pressão 

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

diminuição da frequência respiratória e alterações no sistema imune e endócrino 

(SHARMA et al., 2012). 

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

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

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

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

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

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

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

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

outros fatores (SHARMA et al., 2012).  

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

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

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

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

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

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

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

administração pulmonar e intranasal, resultando em uma concentração plasmática 

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

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

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

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

SHARMA et al., 2012). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

compartimentos que armazenam gordura e a significativa circulação enterohepática 

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

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

 

1.2. Cocaína 

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

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

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

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

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

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

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

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

intravenosamente (CHASIN; SILVA, 2003). 

A cocaína bloqueia os transportadores de dopamina, noradrenalina e 

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

3 neurotransmissores estão envolvidos em diferentes processos fisiológicos e, 

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

responsável pelas ações específicas dessa droga. A noradrenalina é responsável 

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

vasoconstricção, hipertensão, taquicardia e taquipnéia. As alterações 

comportamentais parecem ser mediadas pela dopamina, além de efeitos como 

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

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

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

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

razão da inibição dos transportadores de dopamina na membrana dos neurônios 

pré-sinápticos, as concentrações extracelulares elevadas desse neurotransmissor 

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

A administração crônica da cocaína altera a concentração de transportadores de 

dopamina na região mesolímbica cerebral. Densidades elevadas postmortem desses 

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

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

de doses adicionais para o usuário continuar experimentando os efeitos 

compensadores da droga (ISENCHMID, 1999). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da mesma durante a inalação (ISENCHMID, 1999). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrada juntamente com etanol, ocorre a transesterificação da cocaína 

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

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

por hidrólise espontânea em pH fisiológico e alcalino e por carboxilesterases 

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

presente em maior concentração em indivíduos que fazem uso concomitante de 

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

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

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

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

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

que a hidrólise em benzoilecgonina (ISENCHMID, 1999). 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

(ISENCHMID, 1999). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anos após seu consumo, dependendo do comprimento do cabelo. 

  

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

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

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

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

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

apresentavam sensibilidade suficiente para detecção de substâncias orgânicas 

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

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

de usuários de heroína, utilizando radioimunoensaio.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partir de células hermeticamente ligadas inseridas num centro germinativo 

denominado matriz, que está localizada na base do folículo capilar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1997). 

 

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

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

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

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

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

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

2012). 

Os mecanismos precisos envolvidos na incorporação de drogas no cabelo 

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

metabólitos penetram no cabelo por difusão passiva, através dos capilares 

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

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

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

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

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

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

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

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

mecanismo sozinho falha em explicar esses perfis.  

Portanto, outros possíveis mecanismos são propostos: difusão do suor 

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

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

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

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

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

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

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

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

A contaminação ambiental externa pode ocorrer quando o cabelo entra em 

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

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

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

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

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

A incorporação de drogas no cabelo pode ser influenciada por diversos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCOTT; NAKAHARA, 2003).  

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

tratamentos cosméticos como descoloração, tinturas e permanentes (BALIKOVÀ, 

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

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

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

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

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

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

(KINTZ et al., 2013).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deficiências nutricionais e desordens genéticas podem influenciar a taxa de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entre as concentrações das substâncias encontradas no cabelo da região pubiana 

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

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

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

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

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

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

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

tratamentos cosméticos (LEE et al., 2011).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

classificar uma amostra de cabelo como positiva ou negativa para determinada 

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

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

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

confirmação, que deve ser considerado pelos métodos cromatográficos de 

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

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

 

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

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

Anfetaminas 0,2 
Anfetamina, 

metanfetamina, MDA, 
MDMA 

0,2 

Canabinóides 0,1 
THC 

COOH-THC 
0,05 

0,0002 

Cocaína 0,5 
Cocaína 

BE, EME, CE 
0,5 
0,05 

Metadona 0,2 
Metadona 

EDDP 
0,2 
0,05 

Opiáceos 0,2 
Morfina, codeína, 6-

acetilmorfina 
0,2 

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

 

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

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

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

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

Crack, com intuito de minimizar interpretações errôneas dos resultados. Portanto, é 



15 
 

fundamental a detecção de metabólitos relevantes e a utilização dos valores de cut-

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

(TSANACLIS; WICKS, 2008). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando a importância da utilização do cabelo como matriz biológica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvido para análise de cocaínicos durante o estágio de Doutorado Sanduíche 

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

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

com os indicadores clínicos obtidos nos instrumentos de avaliação psiquiátrica. 
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CONCLUSÕES 
	  

A alta sensibilidade na detecção e o estabelecimento de um sistema de 

column switching de fácil utilização permitiu a injeção de pequeno volume de 

amostra (10 µl) de um extrato de cocaína e metabólitos no espectrômetro de massas 

(MS-MS) sem afetar significativamente a ionização dos analitos e o desempenho do 

sistema.  O método apresentou excelente sensibilidade e seletividade para os 

testes confirmatórios de cocaína e metabólitos em cabelo, utilizando apenas uma 

pequena quantidade da amostra (5 mg). Apresentou também boa correlação entre 

os resultados das análises obtidas com o método GC-MS de referência. 

Os resultados preliminares sugerem que as ponteiras DPX são uma 

alternativa viável aos cartuchos de extração em fase sólida convencionais para 

análise de canabinóides em amostras de cabelo, uma vez que os canabinóides 

encontram-se em pequenas concentrações nessa matriz biológica. 

Esse estudo possibilitou reconhecer as principais drogas consumidas pela 

população atendida no CAPS – AD, na cidade de Ribeirão Preto, bem como estimar 

a prevalência de comorbidades psiquiátricas apontadas pelos indicadores clínicos 

das escalas de avaliação psiquiátrica. 

Em relação às informações sociodemográficas, a população estudada foi 

caracterizada como composta em sua maioria por sujeitos do sexo masculino, entre 

18 e 52 anos (média de idade de 31 anos), brancos, solteiros, com ensino 

fundamental ou médio e desempregados ou empregados no mercado informal. 

Fazem uso de múltiplas drogas, principalmente álcool, Cannabis, cocaína e crack. 

Mais da metade dos sujeitos fazem uso de medicamentos psicotrópicos, 

principalmente, benzodiazepínicos. 

A análise do cabelo mostrou que 22% dos sujeitos apresentaram resultados 

positivos para Cannabis; 99% para a cocaína e 31% para o crack, demonstrando a 

prevalência do consumo de cocaína entre os usuários de droga que buscam 

atendimento na rede pública de saúde no país. 

O estudo do teor de THC e CBD presente nas amostras de Cannabis planta 

apreendidas pela polícia na região de Ribeirão Preto revelou um aumento da 
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concentração desses canabinóides ao longo dos anos. Entretanto, a concentração 

de CBD é muito pequena ou até mesmo nula na Cannabis consumida na região de 

Ribeirão Preto. Portanto, mais estudos devem ser realizados para analisar o teor de 

THC e CBD na Cannabis comercializada no nosso país, uma vez que o número de 

amostras analisadas foi muito reduzido. 

O perfil dos usuários de Cannabis que buscam atendimento no CAPS – AD, 

obtidos através do Cannabis Research Questionnaire, foi de indivíduos do sexo 

masculino, que tiveram o primeiro contato com a droga aos 15 anos, em média. São 

usuários crônicos (usaram mais que 50 vezes e nos últimos 7 dias) e 

aproximadamente um terço apresentou bronquite crônica e dores de cabeça como 

problemas de saúde decorrentes do uso da droga. Metade dos usuários apresentou 

perda de memória sob influência da droga e um terço dos usuários já tiveram um 

episódio de ansiedade aguda, ataque do pânico ou sintoma psicótico. 

A prevalência de indicadores clínicos positivos para transtornos psiquiátricos 

entre a população usuária de drogas do CAPS – AD foi de transtornos mentais 

comuns, entre eles a ansiedade e depressão. A comparação da média de 

concentração de Cannabis, cocaína e crack no cabelo com os indicadores clínicos 

positivos para os transtornos não apresentou resultados estatisticamente 

significantes. Entretanto, podemos inferir que os sujeitos que apresentaram 

indicadores positivos para sintomas mentais comuns (SRQ), depressão maior (PHQ 

– 9) e transtorno de ansiedade social (SPIN) apresentaram maior concentração 

média de Cannabis no cabelo. Para a cocaína, podemos inferir que os sujeitos que 

possuíam indicadores clínicos para distúrbios mentais comuns (SRQ), depressão 

maior (PHQ – 9) e ansiedade (BAI) apresentaram maiores concentrações médias de 

cocaína no cabelo. E para o crack, os sujeitos que possuíam indicadores clínicos 

para distúrbios mentais comuns (SRQ) e ansiedade (BAI) apresentaram maiores 

concentrações médias de crack no cabelo. 

Os resultados obtidos a partir da correlação entre o nível de sintomas e a 

concentração de Cannabis, cocaína e crack no cabelo não foram estatisticamente 

significativos, ou seja, o aumento da concentração das drogas no cabelo não 

aumenta a quantidade de indicadores clínicos positivos para os sintomas 

psiquiátricos. 
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Apesar das variadas limitações do estudo, podemos concluir que ele 

possibilitou estimar a prevalência da morbidade entre abuso de drogas ilícitas e 

sintomas psiquiátricos na população atendida num centro de atenção psicossocial.  

Futuros estudos com um número amostral maior, diferentes populações 

(estudo clínico e não clínico) em diferentes estratos socioeconômicos, que avaliem o 

grau de pureza ou o teor dos componentes das substâncias utilizadas e estudos 

longitudinais se fazem necessários, para que políticas públicas mais eficazes e 

específicas sejam criadas na tentativa de auxiliar na melhora da qualidade de vida 

dessa população. 
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