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RESUMO 

A Cannabis sativa L., conhecida popularmente no Brasil como 

maconha, tem sido apontada como a droga de uso ilícito de maior consumo 

no mundo contemporâneo. As análises toxicológicas utilizadas para verificar 

o seu uso vem ganhando cada vez maior importância em diversos 

ambientes de trabalho, desportivos, prisões, clínicas para tratamento de 

farmacodependência, centros de emergência toxicológica, enfermarias de 

psiquiatria, entre outros. A presença de canabinóides na urina indica o uso 

de produtos derivados da planta Cannabis. A maioria dos estudos 

encontrados na literatura especializada se refere ao perfil de eliminação do 

11-nor-∆9-THC-COOH, principal produto de biotransformação do ∆
9-THC, 

que, dependendo da sensibilidade e especificidade da técnica analítica 

utilizada, poderá ser detectado a longo prazo na urina. Uma constante 

preocupação é determinar o período de detecção, ou seja, o tempo 

transcorrido desde a interrupção do uso da droga até a obtenção do primeiro 

resultado negativo na urina. Este trabalho teve como objetivo investigar o 

período de detecção de canabinóides urinários em uma população usuária 

de Cannabis, residentes em uma clínica de tratamento, pela técnica de 

imunofluorescência polarizada, considerando 50 ng/mL como valor de 

referência. Foi avaliada a influência do padrão de uso da droga no período 

de detecção de canabinóides. Entre os pacientes estudados, o período de 

detecção foi de grande variação: de 33 a 498 horas. Não houve correlação 

estatística relevante entre o período de detecção e as variáveis freqüência 

de uso, tempo total de utilização e quantidade de cigarros utilizada na última 

exposição. 



 

  

 

SUMMARY 

The marijuana, one of the products originated from the Cannabis 

sativa L., is the illicit used drug of major consume in the world. The 

toxicological analysis to verify the use of the drug are increasing importance 

in several workplaces drug-testing programs, sportive, prisions, drug 

treatment and rehabilitation clinics, emergency toxicology departments and 

other. The cannabinoids in urine indicates the exposition of products 

originated from the Cannabis. An important concern is to determine the 

detection times of cannabinoids in urine i.e. the time from the use of the drug 

until the first negative result. Most of the studies in the speciallized literature 

report the elimination profile of the 11-nor-9-carboxy-∆9-tetrahydrocannabinol 

(THCCOOH), which the primary cannabinoid metabolite. According to those 

studies, the urinary cannabinoids detection times can be made for a long 

time depending on the sensibility and accuracy of the methods used. The 

purpose of this work was estudy the detection time of the urinary 

cannabinoids in the marijuana users population after drug abstaining, by 

FPIA, using a 50ng/mL cutoff. The pattern in drug use influence on the 

urinary cannabinoids detection times was evaluated. The detection time in 

the studied population ranged from 33 to 498 hours. The statistic correlation 

between the detection time and the drug use pattern was not significant (p ≤ 

0,05).  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Maconha” é a denominação mais popular no Brasil para a 

Cannabis1, e comumente utilizada através de cigarros preparados com 

partes secas da planta: folhas, inflorescências, caule e frutos. 

A Cannabis é a droga ilícita mais consumida no mundo. Somente 

o álcool e o tabaco, que são drogas lícitas, apresentam maior consumo que 

a Cannabis (ADAMS & MARTIN, 1996). Em nosso país, sua utilização 

segue um perfil de consumo semelhante aos índices internacionais 

(CEBRID, 1997; MAGALHÃES, BARROS, SILVA, 1991; BARBOSA e cols., 

1988; CARLINI, 1980, 1981) 

Dentre os vários efeitos observados após a utilização da 

Cannabis é importante ressaltar aqueles que interferem no sistema nervoso 

central. Por possuir efeitos psicoativos potentes, esta droga é capaz de 

interferir no desempenho cognitivo e psicomotor alterando a coordenação 

motora, reflexo, tempo de reação, percepção espaço-temporal e estado de 

atenção. Mudanças comportamentais também são observadas em vários 

níveis, incluindo euforia, ansiedade, confusão mental e relaxamento. 

Estes efeitos podem implicar na ocorrência de diversos acidentes, 

pois dificultam a realização de trabalhos que exijam atenção e coordenação, 

como a operação de máquinas e a condução de veículos (PÉLISSIER e 

cols., 1997). 

                                                           
1 Cannabis: termo genérico que designa os vários produtos derivados da planta Cannabis sativa, utilizados com 
finalidade psicoativa, de acordo com a WHO. 
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As análises toxicológicas utilizadas para verificar o uso de 

fármacos vêm ganhando cada vez mais importância nos ambientes de 

trabalho e desportivos, prisões, clínicas para tratamento de 

farmacodependência, hospitais e serviços de emergências toxicológicas. 

Toxicologistas, médicos-legistas, farmacêuticos, médicos do trabalho, bem 

como, mais recentemente, as autoridades encarregadas da segurança do 

trânsito, enfatizam a necessidade de uma metodologia simples, rápida, 

sensível e específica frente a situações onde a verificação do uso de drogas 

se faz necessária (PÉLISSIER e cols., 1997). 

As primeiras bases técnico-científicas para a realização deste tipo 

de análise toxicológica foram lançadas em 1988 pelo National Institute for 

Drug Abuse (NIDA) nos Estados Unidos (NIDA, 1988), que propôs um 

protocolo de análise que prevê a utilização de uma técnica inicial, de 

triagem, seguida de uma confirmatória. Para interpretação dos resultados 

utilizam-se valores de referência − cutoff − para categorizá-los como 

positivos ou negativos para a substância. 

A amostra biológica mais utilizada para esta finalidade é a urina, 

onde é possível evidenciar o uso de Cannabis pela detecção dos 

canabinóides2 ou do principal produto de biotransformação do ∆
9-THC: o 

ácido 11-nor-∆9-THC-9-carboxílico (11-nor-∆9-THC-COOH ou THCCOOH), e 

que constitui evidência segura de uso recente da Cannabis (ADAMS & 

MARTIN, 1996; HUESTIS, MITCHELL, CONE, 1995 e 1996). 

A análise é realizada a partir de uma única amostra de urina. O 

resultado poderá ser qualitativo (positivo/negativo), na maioria dos casos, ou 

quantitativo. Em situações onde há possibilidade de realizar várias coletas, 

                                                           
2 Canabinóides: são compostos estruturalmente similares ao ∆9-THC 
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particularmente nos casos de tratamento e reabilitação de pacientes 

internados em clínicas, a análise quantitativa dará informações adicionais 

que podem ser úteis no acompanhamento da abstinência. 

O tempo transcorrido desde a última utilização da droga até a 

obtenção do último resultado positivo em uma amostra de urina, é chamado 

de “período de detecção”.  

No caso do uso da Cannabis, a indagação mais freqüente é: qual 

o tempo requerido para que concentrações urinárias de canabinóides caiam 

abaixo do valor de referência após a utilização de um único cigarro de 

maconha? A literatura relata que o principal produto de biotransformação, o 

11-nor-∆9-THC-COOH, pode facilmente ser detectado na urina de um a três 

dias após a utilização de um cigarro (ADAMS & MARTIN, 1996). O grande 

obstáculo, neste sentido, está relacionado à toxicocinética do ∆
9-THC, que 

apresenta grande variabilidade inter e intra individuais de eliminação. Um 

fator que os pesquisadores sustentam diz respeito à elevada 

lipossolubilidade do ∆9-THC (AGURELL, DEWEY, WILLETT, 1984), que se 

acumula no tecido adiposo, sendo liberado deste compartimento 

lentamente. Desta maneira, seus produtos de biotransformação poderiam 

ser encontrados na urina por dias ou semanas após cessado o uso da 

Cannabis (DACKIS e cols., 1982; JOHANSSON e cols., 1987; PÉLISSIER e 

cols., 1997; ADAMS & MARTIN, 1996). 

A interpretação de uma análise com resultado positivo para 

canabinóides em urina requer estudos aprofundados acerca do 

comportamento de eliminação dos produtos de biotransformação em 

humanos (HUESTIS e cols., 1995). A literatura especializada sobre a 

eliminação de canabinóides na urina deriva, em grande parte, de estudos 
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clínicos controlados, que utilizam alguns usuários ocasionais de Cannabis, 

Não há muitos estudos em populações de usuários crônicos.  

A maioria dos estudos sobre canabinóides em urina mostrou uma 

ampla variação do período de detecção: de dias a semanas (HUESTIS e 

cols., 1995). Outros estudos, realizados em populações que possuíam 

padrão de utilização crônico e intenso, evidenciaram longos períodos de 

detecção, de aproximadamente um mês (ELLIS e cols., 1985).  

A sensibilidade e especificidade das técnicas analíticas 

empregadas, o valor de referência, a intensidade e a freqüência no consumo 

(padrão de uso) e potência da Cannabis, entre outros, são fatores que 

também contribuem para esta variação (HUESTIS e cols., 1995). 

Uma avaliação do período de detecção em uma população que 

apresenta diferenciado padrão de uso permanece como uma questão 

metodológica atual e uma lacuna a ser preenchida através de estudos 

toxicológicos sobre as situações reais de uso de Cannabis. 

Este trabalho foi proposto para investigar esta questão, através 

da verificação do período de detecção de canabinóides urinários em uma 

população usuária de Cannabis, e portanto, com um padrão de uso bastante 

diversificado. A partir do ingresso em uma clínica de tratamento para 

farmacodependentes, esta população aderiu a uma situação de abstinência, 

permitindo assim a abordagem do tema proposto. A técnica analítica 

utilizada foi imunofluorescência polarizada.  
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2. GENERALIDADES 

 

2.1. Aspectos gerais da Cannabis sativa L. 
 

Boa parte da polêmica atual sobre a utilização da Cannabis sativa 

L. decorre de uma confusão entre três diferentes formas de uso da planta. A 

primeira é sua utilização como fibra e outros componentes de transformação 

industrial. A segunda refere-se às qualidades medicinais de alguns de seus 

mais de 480 compostos químicos (VOTH & SCHWARTZ, 1997) e a terceira 

é sua utilização enquanto substância psicoativa.  

A planta Cannabis tem sido cultivada desde a Antigüidade, tanto 

para produção da fibra de cânhamo, quanto pelas suas propriedades 

medicinais e psicoativas. O cultivo da Cannabis para fins têxteis e 

industriais, que remonta a oito mil anos a.C., foi feito a partir da planta 

silvestre, proveniente da Ásia, e reproduzido há várias gerações por meio de 

sementes extremamente resistentes, que vêm se adaptando a novas 

condições climáticas, resultando numa progressiva diminuição de sua 

psicoatividade inicial. Paralelamente, houve a seleção de sementes que 

deram origem a plantas maiores, com fibras de melhor qualidade e de fácil 

cultivo, até chegar ao que hoje se denomina de cânhamo, variedade da 

espécie Cannabis sativa L. destinada a obtenção de fibras, matéria prima 

para a fabricação de tecidos, cordas, materiais de construção e papel (DE 

MEIJER, 1992). 
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Das sementes da planta Cannabis obtém-se óleo, que é 

incorporado a cosméticos, e processado para a utilização em produtos 

farmacêuticos e alimentícios, dentre outras utilizações (LEHMANN, SAGER, 

BRENNEISEN e cols., 1997). 

JULIEN (1995), em trabalho de revisão histórica a respeito do uso 

da Cannabis, ressalta a presença da planta no herbário do imperador chinês 

Shen Nung em 2727 a.C. Era usada como medicamento no tratamento da 

constipação, malária, dores reumáticas e cólicas menstruais. Suas 

propriedades euforizantes, descobertas na Índia, entre 2000 a.C. a 1400 

a.C., eram recomendadas terapeuticamente como antitérmico, indutor do 

sono, estimulante do apetite, no alívio de dores de cabeça e enxaquecas e 

na cura de doenças venéreas (ADAMS & MARTIN, 1996).  

Sua utilização esteve associada ainda a cerimônias religiosas. 

Entre os gregos, romanos e árabes, seu uso também era bastante difundido, 

sendo utilizada como medicamento para o tratamento de diversos males.  

A concentração dos canabinóides, que em parte determina as 

várias utilizações da planta, depende de fatores genéticos e ambientais, 

época da colheita e também dos processos de secagem e armazenamento 

após a colheita (REINHARDT, 1993; SÁ, 1989). 

As inflorescências e folhas da planta Cannabis sativa L. secretam 

uma resina contendo canabinóides. Suas maiores concentrações localizam-

se nas inflorescências, seguido pelas folhas. Pequenas quantidades estão 

contidas no caule e nas ramificações. Raízes e frutos não contêm 

canabinóides (REINHARDT, 1993). 



 

 7

As diferentes quantidades de ∆
9-THC e outros canabinóides na 

planta Cannabis levaram alguns autores a propor uma distinção entre duas 

espécies: a tipo-fibra e a tipo-droga. Na primeira, a concentração de ∆9-THC 

não excede a 0,4%, enquanto na tipo-droga usualmente passa de 5%, 

chegando, em alguns casos, a 10% (AVICO, PACIFICI, ZUCCARO, 1985). 

Para distinguir estes dois tipos, SMALL & BECKSTEAD (1973) propuseram 

o cálculo da seguinte proporção: a porcentagem de canabinol (CBN) 

somado à porcentagem de ∆
9-THC, divididos pela porcentagem de 

canabidiol (CBD). Se a proporção obtida for maior que a unidade, a planta é 

classificada como tipo-droga; se menor que a unidade, será tipo-fibra. 

Cannabis é uma planta complexa que contém aproximadamente 

480 substâncias químicas diferentes distribuídas em dezoito classes 

químicas (VOTH & SCHWARTZ, 1997). A atividade farmacológica da planta 

está associada à classe terpenofenólica, a qual é composta por sessenta e 

um canabinóides (MECHOULAN & GAONI, 1967). 

VOTH & SCHWARTZ (1997) relataram a presença de sessenta e 

seis canabinóides na planta. O ∆9-THC é o principal componente psicoativo, 

porém outros canabinóides também são farmacologicamente importantes: 

canabinol (CBN), canabidiol (CBD), canabigerol (CBG), canabicromeno 

(CBC) e canabiciclol (CBL). O canabicromeno, ∆
9-THC, canabidiol e 

canabinol são os mais freqüentemente encontrados na planta e em maior 

concentração, sendo que na planta tipo-droga, recém colhida, o ∆9-THC e o 

canabicromeno são os mais abundantes e o canabinol é um produto de 

decomposição. (REINHARDT, 1993). 

Em 1960 foi isolado o ∆
9-THC, e mais tarde, em 1964, foram 

constatadas suas propriedades psicoativas (MECHOULAN & GAONI, 1967). 
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A atividade farmacológica do ∆
9-THC é estereo-seletiva, sendo que o 

isômero ( - ) -trans tem de seis a cem vezes mais potência que o isômero ( + 

) -trans. Um segundo composto psicomimético foi também identificado: o ∆8-

THC, um isômero de posição do ∆9-THC (ADAMS e MARTIN, 1996). 

O ∆9-THC é altamente psicoativo e, se considerar o seu efeito de 

euforia como sendo de 100%, o ∆8-THC apresentará uma psicoatividade de 

75% e o canabinol, cerca de 10%, quando administrados por via intravenosa 

(RAZDAN, 1987). O canabidiol não é psicoativo, mas apresenta significante 

efeito anticonvulsivante e sedativo (CARLINI, 1980). 

A concentração do ∆
9-THC é utilizada como parâmetro para as 

avaliações da psicoatividade (potência) da Cannabis (CHIANG & BARNETT, 

1989). Neste sentido, verifica-se que a Cannabis é hoje uma droga diferente 

daquela utilizada na década de 60 (INABA & COHEN, 1991). Este quadro 

mudou drasticamente no final dos anos 70, como resultado da produção 

“doméstica”, para burlar a repressão policial exercida nos cultivos ao ar livre. 

Frente à necessidade de se produzir a Cannabis clandestinamente, em 

pequenas áreas, os produtores desenvolveram técnicas de hidroponia, que 

resultaram em produtos com elevada potência, podendo chegar a 20% de ∆

9-THC (ADAMS & MARTIN, 1996; CLARKE, 1981)  

A concentração de ∆9-THC no cigarro de maconha varia bastante 

(0,5 a 5,0%), sua confecção poderá apresentar variadas proporções de 

caule, folhas e inflorescências e, geralmente, possui muito material fibroso. 

A quantidade do vegetal usada no cigarro é de aproximadamente 0,2 a 1,0 

grama (ADAMS & MARTIN, 1996). 
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Outras formas de consumo estão disponíveis no mercado, a 

resina ou haxixe, o óleo entre outras. O haxixe (hashishe), originário do 

Oriente Médio e norte da África, consiste da resina da planta Cannabis 

obtida das inflorescências das plantas femininas, que podem conter de 2 a 

10% de ∆
9-THC. Após a coleta da resina, esta é prensada ou enrolada na 

forma de pequenas bolinhas, que podem, então, ser fumadas com auxílio de 

cachimbos ou adicionada aos cigarros de maconha (REINHARDT, 1993). 

Um outro produto vindo da Cannabis é o hash oil, ou Cannabis 

líquida, o qual consta de um extrato líquido. Este extrato possui 

concentrações maiores dos compostos psicoativos e, quando diluído em 

solventes orgânicos, se converte em uma solução de cor verde-parda que 

pode ser adicionada a alimentos e bebidas. A concentração de ∆9-THC varia 

de 10 a 30% (PITTS, O’NEIL, LEGGO, 1990). 

A sinsemilla é resultante da planta feminina não polinizada. 

Possui em média 5% de ∆
9-THC (PITTS e cols., 1990; ELLENHORN & 

BARCELOUX, 1988). O AMP, como é conhecido popularmente nos Estados 

Unidos, é resultante da maceração da maconha com formaldeído e, após 

secagem, pode ser fumado. SPECTOR (1985) relatou que seu uso acarreta 

efeitos psíquicos bastante acentuados. NAHAS & GOLDFRANK (1994) 

descrevem a existência do super-grass como sendo uma mistura de 

fenciclidina (PCP ou “pó de anjo”) e Cannabis, que pode ser utilizada na 

forma de cigarros. 

Além da potência, outras características botânicas têm sofrido 

alterações. As novas espécies são bem menores (ao redor de 70cm), 

enquanto as originais atingem de dois a cinco metros de altura. As folhas 

são mais fechadas e agregadas em cachos da cor de ferrugem, ou verde 
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bem escuro. Algumas espécies chegam a completar um ciclo inteiro de 

floração em apenas dois meses. Estas mutações são resultados de misturas 

de espécies desenvolvidas dentro de estufas climatadas (ADAMS & 

MARTIN, 1996). 

O skunk é um dos resultados deste tipo de cultivo. Desenvolvido 

na Holanda, nos anos 80, a partir de híbridos da Cannabis sativa L. e 

Cannabis indica, que, sob condições controladas de luz, temperatura e 

umidade, resulta em uma planta de elevada concentração de ∆9-THC, entre 

10 a 15%. No, Brasil é conhecida como “supermaconha” (MOREAU, 1996). 

 
2.2. Uso terapêutico 

 

A Cannabis foi introduzida na medicina ocidental logo após a 

publicação de um tratado, em 1839, pelo médico irlandês W. B. 

O’Shaughnessy. Atuando a serviço do exército inglês na Índia, o médico 

avaliou cuidadosamente os 900 anos de literatura médica indiana sobre as 

propriedades terapêuticas da Cannabis, e considerou que se tratava de uma 

droga de uso seguro. Suas pesquisas fizeram da Cannabis um 

medicamento aprovado na Europa e Estados Unidos. A partir de então, a 

Cannabis passou a ser comercializada na forma de extratos por algumas 

das maiores companhias de medicamentos, chegando a figurar entre os três 

medicamentos de maior prescrição ao longo do século XIX (ADAMS & 

MARTIN, 1996). 

Até os anos 30, a Cannabis fazia parte da farmacopéia norte-

americana, sendo recomendada para mais de 100 doenças, dentre elas a 

asma, fadiga, enxaqueca, depressão pré-menstrual, gota, tétano, 
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convulsões, delirium tremens entre outros. Seu uso medicinal, no entanto, 

foi proibido nos anos 30 e substituído por outras substâncias como os 

opiáceos injetáveis e, posteriormente, por drogas sintéticas como a aspirina 

e barbitúricos. Em 1937, o plantio da Cannabis foi proibido nos Estados 

Unidos, dificultando a sua obtenção para propósitos médicos e industriais 

(GOLD, 1989).  

O uso medicinal do ∆9-THC começou a ser rediscutido nos anos 

80. A moderada eficácia e segurança do ∆
9-THC no controle da náusea 

provocada pela quimioterapia no tratamento do câncer foi provada em 

estudos experimentais no final dos anos 70 e início dos 80. Desde então, o 

dronabinol (nome não patenteado para o ∆
9-THC) tem sido utilizado em 

alguns países para auxiliar no tratamento daquela doença (GRUNBERG & 

HESKETH, 1993). 

O dronabinol (−) – trans-delta-9-tetraidrocanabinol sintético 

também foi aprovado em 1987 pelo US Food and Drug Administration 

(FDA), para tratamento de náusea e vômitos induzidos pela quimioterapia. O 

dronabinol mostrou-se eficiente, ainda que, em alguns pacientes, tenha 

desencadeado efeitos psicoativos e sonolência (ADAMS & MARTIN, 1996) 

Nos Estados Unidos, especificamente no Arizona e na Califórnia, 

o uso medicinal da Cannabis, em sua forma in natura, foi legalmente 

autorizada para finalidades específicas: adjuvante no tratamento de 

pacientes portadores do vírus HIV que sofrem de uma progressiva anorexia 

e perda de peso, sendo prescrito como ansiolítico e estimulante do apetite a 

partir de novembro de 1996 (VOTH & SCHWARTZ, 1997).  
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Também é bastante conhecida a ação do ∆
9-THC em reduzir a 

pressão intra-ocular no tratamento do glaucoma. Entretanto, sua indicação 

terapêutica para esta patologia não tem sido sustentada, devido aos efeitos 

não desejados e o tempo de tratamento prolongado, especialmente em 

idosos, que são as principais vítimas do glaucoma (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1997). 

 
2.3. Efeitos Tóxicos da Cannabis  

 

Apesar da longa história do uso da Cannabis, as investigações 

científicas mais objetivas a respeito dos seus efeitos na saúde de usuários 

somente foram iniciadas no início da década de 70. Diversas metodologias 

já foram aplicadas para estimar os efeitos e muito do que se sabe a respeito 

da farmacologia da Cannabis vem de experimentos clínicos controlados. 

Muitos desses estudos visam a simular o uso rotineiro através da 

administração em humanos de extratos puros de ∆
9-THC − na forma de 

cigarros ou por via intravenosa − com concentrações (ao redor de 2% ou 

menos) e pureza previamente conhecidas. Outros utilizam equipamentos 

para reproduzir o ato de fumar, controlando a inalação da fumaça com 

auxílio da informática, também na tentativa de padronizar a dose e reduzir 

as variações individuais na maneira de fumar (HUESTIS e cols., 1995). 

Alguns experimentos com a planta Cannabis baseiam-se 

somente na concentração de ∆9-THC contida na planta; as quantidades de 

canabidiol e outros canabinóides também variam, e não levam em conta que 

podem ocorrer interações farmacológicas que modificam os efeitos do ∆
9-

THC. Relatos sugerem que os efeitos farmacológicos do ∆
9-THC isolado, 
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embora similares, nem sempre  são iguais àqueles obtidos com a Cannabis 

fumada com a mesma quantidade de ∆9-THC (GRAHAN, 1976). 

É preciso considerar que, além dos canabinóides, outros 

compostos identificados na planta também podem acarretar efeitos nocivos 

à saúde, como por exemplo, esteróides, terpenos, flavonóides, derivados 

furânicos e alcalóides (REINHARDT, 1993). Além disso, a fumaça do cigarro 

de maconha contém, em sua fase gasosa, monóxido de carbono, 

acetaldeído, acroleína, tolueno, nitrosaminas e cloreto de vinila. Entre as 

partículas que acompanham a fase gasosa, encontram-se fenol, cresol, 

naftaleno e substâncias cancerígenas como o benzoantraceno, 

benzopireno, cuja concentração chega a ser duas vezes maior do que 

aquela verificada em um cigarro de tabaco com o mesmo peso. Cada 

cigarro de maconha produz alcatrão numa quantidade equivalente a 14 ou 

16 cigarros de tabaco com filtro (REINHARDT, 1993; INABA & COHEN, 

1991). Sabe-se que a fumaça produzida pelo cigarro de maconha − o 

alcatrão − possui 50% a mais de alguns carcinógenos do que quando 

comparada ao cigarro de tabaco sem filtro (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1997). 

Contudo, os riscos à saúde em usuários crônicos continuam 

incertos. Existe considerável dificuldade em se estudar os efeitos da 

Cannabis a longo prazo (GOLD, 1989). Além disso, a grande maioria de 

usuários de maconha também utiliza outras drogas (tabaco, álcool, cocaína) 

e o padrão de uso da Cannabis  em cada usuário é difícil de ser 

estabelecido com precisão.  

A intensidade dos efeitos agudos depende de outros fatores 

inerentes à potência da maconha e a maneira de fumar, como por exemplo, 
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a experiência adquirida com uso prolongado e freqüência, a existência de 

doença psiquiátrica pré-mórbida, a expectativa do usuário, o ambiente sócio-

cultural e, finalmente, e desenvolvimento da tolerância.  

A Cannabis quando fumada leva o composto psicoativo na 

fumaça inalada até o cérebro em segundos, como esperado para as drogas 

altamente lipossolúveis. Contudo, os efeitos dependerão da quantidade 

inalada de ∆
9-THC do cigarro, que por sua vez estão relacionados aos 

hábitos individuais de inalação. Um usuário experiente consegue regular a 

dose para a obtenção dos efeitos psicoativos agudos que deseja e evitar 

uma dose excessiva e/ou minimizar os não desejados (AGURELL e cols., 

1984; PÉLLISSIER, 1997) 

Estima-se que a dose mínima eficaz fumada seja de 25 a 50 

microgramas de ∆
9-THC/kg (PÉLLISSIER, 1997). Os efeitos mentais e 

comportamentais observados mais freqüentemente após doses baixas − 

menos de 25 mg de ∆
9-THC − consistem de uma sensação de bem-estar, 

denominada de euforia ou high, relaxamento, alteração da percepção de 

tempo e distância, os sentidos sensoriais são intensificados. Podem ocorrer 

risos incontroláveis, eloquência, aumento da sociabilidade na presença de 

um grupo de pessoas; diminuição da memória para eventos recentes, 

dificuldade de concentração, acentuação da imaginação, dificuldade de 

coordenação motora e redução do reflexo. (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 1997). 

Altas doses fumadas ou ingeridas, ou mesmo doses baixas 

utilizadas por pessoas sensíveis, inexperientes, ou portadoras de 

psicopatologias, poderão produzir transtornos psicóticos agudos 

passageiros como ansiedade, pânico, depressão e outras alterações de 
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humor, comportamento bizarro, desilusões, ilusões ou alucinações (ADAMS 

& MARTIN, 1996; PÉLLISSIER, 1997). Este conjunto de sintomas e 

alterações de comportamento tem sido denominado de reação aguda de 

pânico, delírio tóxico, paranóia aguda, ou mania; uma dose subsequente e 

menor poderá ser melhor tolerada. 

Um efeito consistente, proeminente e dose dependente é a 

taquicardia. Os mecanismos simpatomiméticos e parasimpatomiméticos 

parecem estar envolvidos na indução da taquicardia; o aumento do ritmo 

cardíaco se correlaciona com o efeito subjetivo high. 

O aumento do ritmo cardíaco leva ao aumento do débito cardíaco 

em até 30% e pode durar de duas a três horas. Após altas doses, observa-

se hipotensão ortostática e tontura, ocorre um modesto aumento da pressão 

sangüínea quando em posição supina. Também verifica-se diminuição da 

resistência vascular periférica, com a queda da resistência dos músculos 

esqueléticos, ocorre diminuição da temperatura da pele e aumento da 

norepinefrina plasmática (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997). 

Não têm sido observados efeitos nocivos no sistema 

cardiovascular por utilização da Cannabis, por via inalatória ou oral, em 

usuários saudáveis e jovens. Entretanto, os efeitos da utilização por 

indivíduos com algum grau de doença coronária arterial ou cerebrovascular, 

os riscos existem, e podem ser exacerbados devido ao aumento do tônus 

cardíaco, das catecolaminas, carboxiemoglobina e hipotensão postural. 

Embora a aceleração dos batimentos cardíacos seja preocupante para 

indivíduos com doenças cardiovasculares, reações físicas importantes são 

desconhecidas. 
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Embora a absorção pulmonar de monóxido de carbono do 

fumante de maconha seja relativamente alta quando comparada àqueles 

que utilizam somente tabaco, o impacto disto nos consumidores habituais é 

modesto. Isto provavelmente reflete a curta meia-vida de eliminação do 

monóxido de carbono, e aos longos intervalos entre uma utilização e outra. 

De qualquer modo, os níveis de carboxiemoglobina em fumantes de 

maconha são mais elevados do que nos não fumantes desta droga; a 

conseqüência disto é uma leve interferência na oxigenação tecidual 

(TASHKIN, 1988).  

Não há registro de óbito provocado por superdose de maconha. 

Em usuários inexperientes, a aceleração dos batimentos cardíacos poderá 

dar a sensação de pânico, e o medo da morte pode gerar uma intensa 

ansiedade ou psicose temporária. 

Com exceção à nicotina no tabaco e mais de 60 canabinóides na 

Cannabis, as duas drogas possuem compostos em comum que são 

irritantes e carcinogênicos para o sistema respiratório. Bronquite, faringite e 

aumento da freqüência de doenças pulmonares estão associadas a usos 

repetidos. O consumo intenso de Cannabis por longos períodos poderá 

levar à obstrução das vias aéreas, reações inflamatórias e diminuição das 

defesas contra infecções (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997). 

Em pacientes com câncer e portadores de AIDS, os problemas 

respiratórios são freqüentes. Fumar a maconha expõe estes pacientes a 

níveis do carcinógeno (benzopireno) 50% maiores do que fumar tabaco 

(HOFFAMN e cols., 1975). Também os níveis de carboxiemoglobina e 

alcatrão são cinco e três vezes maiores, respectivamente, do que aqueles 

produzidos quando se fuma tabaco (WU e cols., 1988). 
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 Além disto, existem relatos de sérias infecções por fungos 

causadas por maconha contaminada, que foram observadas em indivíduos 

imunodeprimidos, incluindo vários portadores de Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (DENNING, FOLLANSBEE, SCOLARO, 1991). 

Estudos de caráter epidemiológico, que levaram em consideração 

dados tais como sexo, idade, raça, escolaridade e consumo de álcool, 

sugerem que os usuários frequentes de Cannabis, na forma de cigarros, 

apresentam um risco ligeiramente elevado de doenças respiratórias, 

comparativamente a não fumantes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1997). 

Em animais machos de laboratório tratados com ∆
9-THC 

observou-se moderada depressão dos níveis de testosterona e hormônio 

luteinizante (LH) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997), mas os efeitos 

em indivíduos do sexo masculino ainda não são claros. Alguns estudos 

mostraram que os níveis de LH em homens não se modificaram após a 

utilização de um ou dois cigarros de Cannabis contendo 2,8% de ∆
9-THC 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997). Em relação aos hormônios do 

sistema reprodutor feminino, existem poucos estudos que verificaram 

alterações hormonais em usuárias de Cannabis. Em um estudo com relato 

de utilização crônica, não foram encontradas mudanças nos níveis 

circulantes de hormônio luteinizante (LH), hormônio folículo-estimulante 

(FSH) e prolactina quando comparados com não usuárias (BLOCK, 

FARINPOUR, SCHLECHTE, 1991). 

Pesquisas a respeito da utilização da Cannabis e efeitos no 

sistema imunológico têm sido publicadas nos últimos anos (WALLACE, 

1994; DENNING e cols., 1991; BARBERS, 1987; DAVIS, BRODY, ADLER, 
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1979). Os canabinóides, especialmente o ∆
9-THC, parecem modificar a 

função de uma variedade de células imunológicas, aumentando algumas 

respostas e diminuindo outras; os tipos de células e as funções estudadas 

são bastante variados: morfologia, bioquímica e atividades fagocitárias de 

macrófagos em humanos e outras espécies, ambos in vitro e in vivo; 

produção e liberação de citocinas, prostaglandinas e outros mediadores da 

resposta imunológica; formação de anticorpos e resistência a infecções 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997). 

O resultado destas pesquisas indicam que os canabinóides são 

imunomoduladores − capazes de perturbar a homeostase do sistema 

imunológico quando administrado em organismos vivos ou em cultura de 

células − embora seja evidente que o sistema imunológico seja 

relativamente resistente a estas drogas. Muitos desses efeitos 

imunomoduladores parecem relativamente pequenos e são totalmente 

reversíveis após remoção dos canabinóides, sendo produzidos em 

concentração ou doses maiores que aquelas necessárias para a obtenção 

da psicoatividade (maior que 10µM in vitro, ou 5mg/kg in vivo) (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1997). 

É difícil determinar os efeitos dos canabinóides no sistema 

imunológico, por vários fatores. Primeiro, a maioria dos estudos tem sido 

conduzida in vitro utilizando células de cultura de animais ou humanos, e a 

projeção destes resultados para a população apresenta limites 

metodológicos, uma vez que utilizam altas doses de canabinóides. Segundo, 

os estudos realizados in vivo apresentaram resultados conflitantes. Terceiro, 

são poucas as pesquisas de caráter epidemiológico que verificaram a 

susceptibilidade a doenças em populações que utilizam a Cannabis 
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cronicamente ou que são debilitadas imunológicamente (ADAMS & 

MARTIN, 1996). 

 
2.4. Interação da Cannabis com outras drogas 

 

O tabaco, álcool, outras drogas psicoativas e também 

medicamentos, que são comumente associados com a maconha, podem 

utilizar a mesma via de biotransformação da Cannabis. Verificou-se que o ∆

9-THC e o CBD inibem a biotransformação de drogas que utilizam o sistema 

de enzimas microssômicas hepáticas (BENOWITZ e cols, 1980). 

A absorção e a eliminação de outras drogas utilizadas 

concomitantemente com a Cannabis poderão ser diminuídas ou 

aumentadas, dependendo do momento e seqüência da utilização. Por 

exemplo, consumo de álcool, logo após fumar a maconha, resultará em 

concentração plasmática máxima de etanol bem menores do que a mesma 

dose ingerida uma hora depois de fumar, pois o ∆9-THC retarda o tempo de 

esvaziamento gástrico, diminuindo assim a absorção do álcool (ADAMS & 

MARTIN, 1996). 

O ∆
9-THC liga-se amplamente a proteínas plasmáticas (97 a 

99%); assim, é possível que uma interação resulte em competição com os 

sítios de ligação das proteínas, deslocando o ∆
9-THC, podendo provocar 

aumento dos efeitos da maconha. Uma utilização recente ou concomitante 

da maconha com álcool, cocaína, nicotina, anfetaminas, barbitúricos, 

fenciclidina, opiáceos, atropina e clomipramina poderá alterar a 

toxicocinética destes, por algum dos mecanismos anteriormente citados ou 

por outros. Esta associação também poderá alterar a cinética de 
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medicamentos como: agentes quimioterápicos e anticonvulsivantes (FEHR 

& KALANT, 1983). 

As alterações motoras provocadas pelo uso da maconha são 

similares às observadas ao uso de álcool. A associação de álcool e 

maconha é muito freqüente, e o sinergismo entre estas duas substâncias já 

foi comprovado em vários estudos, inclusive sobre queda do desempenho 

para a condução de veículos (ADAMS & MARTIN, 1996). O ∆
9-THC ou 

outros canabinóides, quando encontrados no sangue ou urina de motoristas 

envolvidos em acidentes fatais, quase sempre estão associados ao álcool. 

As concentrações plasmáticas de THC encontradas são geralmente baixas, 

freqüentemente menores que 5 µg/L (JONES, 1987). 

MASON & McBAY (1985) concluíram que a Cannabis pode 

prejudicar a habilidade do motorista no trânsito, sendo este efeito dose-

dependente. Acidentes fatais ocorrem em pequeno número, e, geralmente, 

nestes casos o álcool está presente. Entretanto, PEREZ-REYS e cols. 

(1988) relataram que a diminuição do desempenho do motorista, causada 

pelo uso de álcool, é exacerbado pelo uso de Cannabis.  

 
2.5. Tolerância à Cannabis 

 

É bem conhecido o fenômeno verificado por muitos iniciantes, 

que antes de experimentarem o efeito de euforia ou high, necessitaram de 

várias exposições à Cannabis, levando a hipótese de desenvolvimento de 

tolerância reversa. E o desenvolvimento da tolerância aos efeitos 

psicomiméticos seria a chamada tolerância reversa-reversa (ADAMS & 

MARTIN, 1996). 
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Com o uso repetido da maconha por via inalatória ou oral, em um 

ou dois dias desenvolve-se a tolerância ao ∆
9-THC, também chamada de 

taquifilaxia ou tolerância aguda. Alguns dos efeitos mais comumente 

observados e mais facilmente reproduzíveis em estudos são: diminuição dos 

efeitos cardiovasculares e autonômicos; e alguns efeitos subjetivos, como 

distúrbios do sono e alterações no humor. Após cessada a exposição, a 

tolerância diminui rapidamente (JONES, BENOWITZ, HERNING, 1981). 

Alguns estudos demonstraram o desenvolvimento de tolerância 

ao ∆9-THC. Foram observadas alterações nos batimentos cardíacos (HUNT 

& JONES, 1980; JONES e cols., 1976), na pressão sangüínea (HUNT & 

JONES, 1980) e temperatura da pele (JONES, BENOWITZ, BACKMAN, 

1976; BELLEVILLE, GASSER, MIYAKE, 1976). 

Se as doses de ∆
9-THC utilizadas forem baixas e esporádicas, 

observa-se pouca tolerância nos efeitos comportamentais. A tolerância se 

refere sobretudo quando as doses são altas, freqüentes e prolongadas 

(ADAMS & MARTIN, 1996). 

 
2.6. Dependência à Cannabis 

 

Embora tenha sido estabelecido que o uso crônico da Cannabis 

não produz uma severa síndrome de abstinência, numerosos casos já foram 

relatados. Estes relatos são oriundos de países onde a Cannabis, que 

apresentava elevada potência, vinha sendo utilizada por longos períodos. 

Usuários privados do uso experimentam alucinações visuais, auditivas e 

irritabilidade (ADAMS & MARTIN, 1996). 
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Em um estudo, foi administrado por via oral uma dose de 30 mg 

de ∆
9-THC seis vezes ao dia durante 21 dias. Os sintomas mais 

proeminentes após cessado o uso foram o aumento da irritabilidade e 

fadiga. Outros sintomas, embora variáveis, incluíam insônia, anorexia, 

salivação excessiva, náusea moderada, perda de peso e tremores nas 

mãos. Estes sintomas foram aliviados após uma reutilização da Cannabis, o 

que indica a existência de uma síndrome de abstinência. Assim como no 

caso da tolerância, a síndrome de abstinência é mais intensa entre aqueles 

usuários com um padrão de uso acentuado, freqüente e prolongado 

(ADAMS e MARTIN, 1996). 

À semelhança de outras substâncias psicoativas, o risco de 

desenvolvimento de dependência é maior naqueles usuários com história de 

utilização diária de maconha. Estima-se que metade dos usuários com este 

perfil de uso desenvolverá dependência (ANTHONY & HELZER, 1991). 

Foi demonstrado que ratos expostos à administração prolongada 

de canabinóides apresentaram alterações no sistema nervoso central, 

similar àquelas observadas com outras drogas de abuso; também houve 

indução de processos neuroadaptativos que correspondem à síndrome de 

abstinência (DE FONSECA, 1997). Sinais de abstinência tem sido descritos 

em animais tratados cronicamente com canabinóides, que receberam 

posteriormente um antagonista de receptor, chamado SR 141716A (ACETO, 

1995). 

Entretanto o perigo de uso de qualquer droga é fortemente 

influenciado por fatores como contexto sócio-cultural, político-econômico, 

disponibilidade de outras substâncias psicoativas, dose e forma de uso, via 

de administração, freqüência de utilização e estilo de vida. Em suma, os 
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riscos quantitativos do uso da maconha são desconhecidos devido à 

ausência de estudos epidemiológicos confiáveis, ainda não existe um 

paradigma universal a respeito do desenvolvimento de síndrome de 

abstinência em usuários de CannabisI (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

1997). 

Nos últimos 15 anos, houve significantes avanços das pesquisas 

científicas em relação aos efeitos da Cannabis no organismo, incluindo seu 

mecanismo de ação, através do composto psicoativo delta-9-

tetraidrocanabinol (∆9-THC); a localização de um receptor específico, no 

qual a molécula de canabinóide alcança o cérebro e outros sítios de ação; a 

descoberta de uma substância natural presente no cérebro – Anandamida - 

que atua neste receptor, e o mapeamento de receptores em várias partes do 

cérebro e outras do organismo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1997). 

Esses avanços forneceram ferramentas poderosas para estudos futuros em 

relação às propriedades dos canabinóides.  

 

 

 

2.7. Toxicocinética dos canabinóides 
 

A via de administração determina a toxicocinética dos 

canabinóides, particularmente a absorção e biotransformação (ADAMS & 

MARTIN, 1996; AGURELL e cols., 1986, 1984). 

A maconha é tipicamente utilizada na forma de cigarros ou pipas 

(pequenos cachimbos) contendo em média 0,5 a 1 grama da erva e a 

concentração ∆
9-THC varia de 0,5 a 5,0%. Também pode ser incorporada 
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aos alimentos e ingerida como bolos, biscoitos, ou ainda adicionada na 

forma de extrato ou solução alcoólica em bebidas. Formulações contendo o 

∆
9-THC isolado ou outros canabinóides podem ser úteis em estudos 

experimentais e uso terapêutico e são administrados por via oral, 

intravenosa ou até mesmo na forma de cigarros. 

Fumar a maconha é o modo de utilização mais comum e rápido 

de absorver o ∆9-THC e sentir os efeitos psicoativos. A biodisponibilidade da 

Cannabis por esta via sofre grandes variações individuais de 1 a 24%. A 

dose inalada necessária para produzir os efeitos farmacológicos em 

humanos varia de 2 a 22 mg, sendo que a fração disponível para ser 

absorvida raramente excede 10 a 25 % de ∆9-THC; então, a dose realmente 

absorvida varia de 0,2 a 4,4 mg (ADAMS & MARTIN, 1996). 

A grande variação na biodisponibilidade do ∆
9-THC se deve a 

diversos fatores: perdas significativas do ∆
9-THC durante a pirólise (23 a 

30%) e também na corrente secundária (40 a 50%). Além disso, somente 20 

a 27% de ∆
9-THC ficam disponíveis na corrente primária (fumaça inalada) 

(O’BRIEN, 1996), e também as variações individuais de inalação 

relacionadas à dinâmica do ato de fumar (como, por exemplo, número e 

tempo de duração das tragadas, intervalo de tempo entre as tragadas e 

volume da fumaça inalada). Portanto, mesmo quando inalada de maneira 

intensa, pouco mais de 50% do ∆9-THC são absorvidos.  

Após a inalação, o ∆
9-THC é rapidamente absorvido e a 

concentração plasmática máxima é atingida entre 5 a 30 minutos. 

(PÉLISSIER e cols., 1997). O ∆
9-THC pode ser detectado no sangue, em 

concentrações que variam de 7 a 18 nglmL, após uma única inalação de 

cigarro de Cannabis contendo de 1,75% a 3,55% de THC. Fumar um cigarro 
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inteiro produzirá concentrações plasmáticas de ∆
9-THC maiores que 100 

ng/mL (HUESTIS, HENNINGFIELD, CONE, 1992). Ao término da utilização 

do cigarro, a concentração de ∆
9-THC plasmático diminui rapidamente (em 

minutos), e após uma hora têm-se apenas de 5 a 10% do nível da 

concentração plasmática inicial. O rápido desaparecimento do ∆
9-THC da 

circulação deve-se principalmente a sua redistribuição para outros tecidos, 

muito mais do que simplesmente à sua biotransformação (AGURELL e cols., 

1986; HUESTIS e cols., 1992). 

A biotransformação inicial do ∆
9-THC acontece nos pulmões e 

fígado, sendo que uma fração é rapidamente transformada por enzimas do 

sistema monooxigenase do citocromo CYP2C em 11-hidroxi-∆9-THC (11-

OH-∆9-THC), composto psicoativo lipofílico que prontamente atravessa a 

barreira hematoencefálica. O ∆9-THC e o 11-OH-∆9-THC após a distribuição 

são lentamente liberados para a circulação geral, em vários dias, e, em 

alguns casos, em semanas (PÉLISSIER e cols., 1997).  

A maior parte da biotransformação se passa no fígado, que 

converte o 11-OH-∆9-THC em muitos produtos inativos, incluindo o ácido 11-

nor-∆9-tetraidrocanabinol-9-carboxílico (11-nor-∆9-THC-COOH), também 

conhecido como 9-carboxi-∆9-tetraidrocanabinol (9-CO-OH-∆9-THC), 

composto de natureza polar, produto principal e mais abundante encontrado 

no plasma e eliminado na urina conjugado ao ácido glicurônico. Menos de 

1% do ∆
9-THC é eliminado inalterado na urina (PÉLISSIER e cols., 1997; 

ADAMS & MARTIN, 1996). 

Foi estimado que o período de eliminação pode variar de 18,7 

horas até 4,1 dias. Pode-se atribuir esta grande variação às diferenças na 

sensibilidade das técnicas analíticas utilizadas para tal avaliação e ao tempo 
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transcorrido para verificar as concentrações no sangue (ADAMS & MARTIN, 

1996). 

Os achados recentes na literatura, que utilizaram técnicas 

sensíveis de detecção, sugerem um tempo de meia vida de eliminação de 

cinco a seis dias, para usuários crônicos. Em estudos que utilizaram 

usuários ocasionais, os canabinóides foram detectados na urina em média 

de um a dois dias, chegando até sete dias após a utilização de um único 

cigarro de maconha (ELLENHORN & BARCELOUX, 1988). 

WALL, BRINE, PEREZ-REYES (1976) foram os primeiros a 

demonstrar que o THCCOOH é o principal produto de biotransformação 

eliminado na urina; sendo de 15-20% da dose do ∆
9-THC eliminados na 

forma de produtos ácidos e, aproximadamente 65% eliminados nas fezes 

como 11-OH-∆9-THC e ácido THCCOOH (HUNT & JONES, 1980). 

A maconha também é consumida por via oral através de 

alimentos e bebidas que contém baixas concentrações de ∆
9-THC, e 

normalmente não causam efeitos pronunciados. A biodisponibilidade por 

esta via é pequena e extremamente variável, apesar de o ∆9-THC ser bem 

absorvido na porção superior do intestino delgado (90 a 95%). Em média, 

somente 6% serão absorvidos. Isto se deve à extensa biotransformação 

hepática decorrente do efeito de primeira passagem pelo fígado. Além disto, 

parte da dose de ∆9-THC sofre degradação no estômago devido à acidez e 

aos microorganismos da flora intestinal (MOREAU, 1996). 

Os efeitos farmacológicos observados quando a utilização se dá 

pela via oral são similares aos da via pulmonar. A concentração plasmática 

máxima, ao contrário da via inalatória, é atingida lentamente, demorando de 
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4 a 6 horas. Consequentemente, os efeitos psicoativos demoram para ser 

evidenciados (ADAMS & MARTIN, 1996). Quando a maconha é fumada, o 

11-OH-∆9-THC provavelmente contribui pouco nos efeitos farmacológicos, 

pois sua concentração plasmática é de apenas 5 a 10% comparada ao ∆9-

THC. Entretanto, após doses orais, as quantidades de 11-OH-∆9-THC 

podem exceder as de ∆9-THC, contribuindo assim significativamente para os 

efeitos farmacológicos (AGURELL e cols., 1984; ADAMS & MARTIN, 1996). 

 
2.8. Espécimes biológicos utilizados para a verificação do uso da 

Cannabis 
 

As principais substâncias pesquisadas em materiais biológicos 

são o ∆9-THC e o 11-nor-∆9-THC-COOH (nas formas conjugada ou livre). 

A evidenciação do uso de Cannabis é normalmente realizada em 

amostras de urina, podendo também ser realizada em sangue. O 

desenvolvimento de técnicas mais sensíveis tem permitido que outros tipos 

de amostras biológicas como o suor, saliva e cabelo sejam utilizadas para 

detectar o ∆
9-THC ou produtos de biotransformação (PÉLISSIER e cols., 

1997).  

A urina é o material biológico mais utilizado e mais indicado, 

quando o objetivo é identificar o uso recente de Cannabis, assim como de 

outras drogas. O 11-nor-∆9-THC-COOH é encontrado em maiores 

concentrações do que o ∆9-THC na urina. Sua determinação constitui-se em 

um procedimento seguro para a verificação do uso recente de Cannabis.  

Em geral, a urina contém maiores concentrações de fármacos e 

seus produtos de biotransformações que o sangue (CLARKE’S, 1986). As 
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concentrações sangüíneas caem abaixo dos níveis detectáveis dentro de 

poucas horas após o último uso (HAWKS & CHIANG, 1986). A urina é um 

meio relativamente estável, de fácil conservação, e que se degrada menos 

rapidamente que o sangue. Além disso, a coleta é não-invasiva. A maioria 

das drogas de abuso pode ser detectada na urina por um período de 48 a 

72 horas após o último uso (PÉLISSIER e cols., 1997). 

Existem algumas desvantagens: a urina é passível de 

adulterações, por diluição ou por substâncias que interferem na análise, 

mascarando um possível resultado positivo. As substâncias adulterantes 

mais comumente utilizadas são: cloreto de sódio, carbonato de sódio, 

hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, ácido acético, ácido cítrico, 

detergentes, pastas dentais e cremes de barbear (PÉLISSIER e cols., 

1997). Contudo, as limitações de sua utilização não superam suas 

vantagens. 

O sangue pode ser eventualmente utilizado como material de 

análise, dependendo do tempo transcorrido desde a utilização da maconha. 

A detecção da principal substância psicoativa no sangue é prova inequívoca 

do uso. Entretanto, a concentração do ∆
9-THC no sangue é muito baixa, 

variando de 1 a 2 ng/ml após 24 horas do uso. Além disso, o rápido 

decréscimo da sua concentração no sangue dificulta sua detecção. A 

análise toxicológica neste material para verificação de uma utilização 

recente dependerá de técnicas analíticas bastante sensíveis e específicas, 

que normalmente são dispendiosas e demoradas, restringindo sua utilização 

(HUESTIS e cols., 1992). 

A coleta de amostra de suor, requer um procedimento especial. A 

técnica para obter este material exige que o paciente porte um adesivo 
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colocado na pele, em locais de alta irrigação sangüínea durante um tempo 

mínimo de cinco dias; sua utilização possui, portanto, limitações para seu 

uso, pois é necessária a colaboração do paciente e a utilização de técnicas 

analíticas bastante sensíveis (KINTZ, 1996).  

O cabelo incorpora somente pequenas quantidades de ∆
9-THC 

(0,01-1,0 ng / 10 mg de cabelo) e 11-nor-∆9-THC-COOH (1-40 pg / 10 mg 

cabelo), necessitando, portanto, de técnicas analíticas bastante sensíveis 

para a analise (DUPONT & BAUMGARTNER, 1995). 

Em toxicologia forense, o cabelo é bastante utilizado, pois em 

muitas situações não é possível a obtenção de materiais biológicos mais 

comuns (urina ou sangue) por estarem deteriorados Além disso, é uma 

amostra estável. A substância a ser pesquisada permanece incorporada 

sem sofrer nenhum tipo de alteração, dificilmente pode ser adulterada e não 

depende de condições especiais de armazenamento. Atualmente, a análise 

do cabelo ainda apresenta dificuldades, pois as técnicas exigem elevada 

sensibilidade e são bastante dispendiosas, além de problemas relacionados 

à contaminação ambiental (DUPONT & BAUMGARTNER, 1995). 

 

 
2.9. Metodologia analítica para análise de drogas de abuso 

 

As análises toxicológicas de amostras de urina voltadas para 

verificação da presença de drogas de abuso incluem duas etapas: uma 

análise preliminar de triagem, e uma fase de confirmação. A técnica de 

triagem (screening test) deverá ser sensível o bastante para identificar as 

amostras de urina positivas e eliminar as negativas, e a segunda deverá ser 
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altamente específica para eliminar os resultados “falso-positivos”. 

(PÉLISSIER e cols., 1997; KAPUR, 1993; HUESTIS, MITCHELL, CONE, 

1994).  

As duas técnicas utilizadas deverão ser baseadas em princípios 

analíticos fundamentalmente diferentes, a fim de reduzir o impacto de 

interferentes e aumentar a confiança nos resultados (HUESTIS e cols., 

1994). As técnicas mais comumente utilizadas e preconizadas pelo NIDA 

para este objetivo são as imunológicas, para a fase de triagem, e a 

cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas, para a fase de 

confirmação. 

Na análise de drogas de abuso deve-se adotar um valor de 

referência − cutoff − que será utilizado na fase de triagem e confirmação, 

para categorizar os resultados positivos ou negativos. O valor de referência 

é estabelecido com base em diferentes fontes de informação: estudos de 

eliminação das drogas nos organismos; avaliações de sensibilidade das 

técnicas analíticas; na interferência de possíveis contaminações do 

ambiente; na estimativa do período de detecção das drogas; do custo e 

objetivo das análises, etc. (HUESTIS e cols., 1994).  

 

2.9.1. Técnica de triagem por imunoensaio 

Os métodos imunológicos se tornaram comercialmente 

disponíveis no início da década de 70. Inicialmente eram utilizados somente 

para estudos de farmacocinética; e, só na década seguinte, em análises de 

triagem em programas voltados para a prevenção do uso de drogas em 

locais de trabalho e em clínicas de tratamento de farmacodependentes. 
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Essa técnica mostrou-se rápida e eficaz para a análise de um grande 

número de amostras, utilizando volumes pequenos de material biológico, 

sobretudo quando comparamos este volume com aqueles necessários para 

a utilização de métodos cromatográficos. 

Os métodos imunológicos estão fundamentados na competição 

entre o antígeno a ser identificado ou quantificado na amostra e o mesmo 

antígeno marcado, também chamado de “traçador”. O antígeno e o traçador 

entram em competição para ocupar um número limitado de sítios de ligação 

dos anticorpos específicos da molécula a ser analisada. A concentração de 

antígeno não marcado na amostra determina as possibilidades de ligação 

do anticorpo marcado ao anticorpo específico (PÉLISSIER e cols., 1997). 

Três métodos imunológicos são mais utilizados, cujas 

características diferem quanto ao tipo de traçador utilizado. No imunoensaio 

enzimático (IEE), o traçador é marcado por uma enzima, a glico-6-fosfato-

desidrogenase; no radioimunoensaio (RIE), o traçador é marcado por 

isótopo radioativo e na imunofluorescência polarizada (IFP), o traçador é 

marcado por uma substância fluorescente, mais comumente a fluoresceína. 

Os métodos imunológicos são de simples execução, rápidos, 

confiáveis e sensíveis. Entretanto, podem apresentar baixa especificidade a 

medida que o valor de referência diminui, pois aumentam as possibilidades 

de ocorrência de reações cruzadas (PÉLISSIER e cols., 1997; HUESTIS e 

cols., 1994). 

O desenvolvimento de técnicas imunológicas voltadas para a 

determinação do principal produto de biotranformação do ∆
9-THC, 

principalmente na urina, vem sendo pesquisado com o objetivo de 
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aperfeiçoar a sensibilidade e a especificidade dos ensaios. Uma das 

técnicas de imunoensaio mais recente é a de imunofluorescência 

polarizada, desenvolvida para analisar o produto de biotransformação do ∆9-

THC, o 11-nor-∆9-THC-COOH .  

Um fator importante para se avaliar em qualquer imunoensaio é a 

questão da especificidade, ou seja, o potencial de reação cruzada do anti-

soro utilizado. ELSOHLY (1990) avaliou a reatividade cruzada do anti-soro 

utilizado no ensaio para análise de canabinóides do TDx (ABBOTT), 

utilizando diversos canabinóides e produtos de biotransformação; 

compostos fenólicos não-canabinóides constituintes da planta Cannabis, 

bem como substâncias presentes normalmente na urina. Como resultado, 

encontrou que, em geral, o anti-soro (< 1% de canabinóides) foi igualmente 

reativo para o ácido THCCOOH, seu conjugado glicuronídeo e ao seu 

isômero correspondente delta-8. 

Observou também uma baixa ligação do anti-soro com os 

derivados hidroxilados delta-9 e delta-8-THC. Outros canabinóides não 

apresentarão qualquer ligação importante com o anti-soro. Para os 

constituintes não-canabinóides, nenhuma reação-cruzada foi mensurável, 

inclusive em altas concentrações (40.000 ng/mL). 

Atualmente, o valor de referência utilizado pelo NIDA é de 50 

ng/mL, para qualquer técnica de triagem utilizada (NIDA, 1988). HUESTIS e 

cols (1994) verificaram o impacto da diminuição do valor de referência de 

100 para 50 ng/mL, na sensibilidade, especificidade e eficiência de oito 

técnicas de imunoensaio mais utilizadas. As amostras de urina foram 

obtidas de uma população de usuários inserida em um estudo clínico 

controlado. Verificou-se que a diminuição do valor de referência melhorou a 
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detecção de canabinóides em todos o imunoensaios. Observou-se a 

ocorrência de certos resultados: aumentos substanciais na sensibilidade 

média, considerando todo o conjunto de técnicas avaliadas (de 31,1 ± 10,5 

% para 68,5 ± 9,2 %); uma pequena diminuição na especificidade (99,3 ± 

0,7 para 97,5 ± 1,1 %) e um relativo aumento na eficiência − [(negativos 

confirmados + positivos confirmados) ÷ todos os resultados] × 100 − de 88,5 

± 1,2 % para 92,9 ± 1,2 %, em todas as técnicas. Houve também um 

aumento dos resultados positivos “verdadeiros”, o que aumentou a 

confiabilidade da análise. 

A diminuição do valor de referência resultou em maior número de 

resultados positivos na triagem posteriormente confirmados por CG/MS 

(valor de referência de 15ng/mL). O estudo de HUESTIS e cols (1994) 

encontrou menores disparidades entre os resultados preliminares de triagem 

e as análises confirmação (melhor correlação entre as técnicas), viabilizando 

o tempo e o custo das análises. 

Análises de canabinóides por diferentes imunoensaios utilizando 

um mesmo valor de referência podem apresentar resultados discrepantes. 

Este fato deve-se à ocorrência de reação cruzada inerente de cada 

imunoensaio. Pode-se verificar que em duas amostras de urina que contém 

a mesma concentração de THCCOOH e quantidades diferentes de produtos 

de biotransformação ocorrem resultados diferentes. Segundo JOERN 

(1987), isto está associado às características individuais de 

biotransformação do ∆9-THC. A proporção de THCCOOH eliminado na urina 

varia em relação aos outros canabinóides, de modo que uma concentração 

relativamente elevada de canabinóides pode, em um dado momento, 

corresponder a uma baixa concentração de THCCOOH. 



 

 34

De modo geral, os métodos de imunoensaio podem ser 

classificados em homogêneos e heterogêneos. Os heterogêneos 

normalmente envolvem o uso de radioisótopos e requerem a separação 

entre moléculas combinadas e não-combinadas, o que dificulta a 

automação. Para contornar o problema do uso de isótopos radioativos, 

foram desenvolvidos métodos alternativos com enzimas ou moléculas 

fluorescentes. 

São vários os ensaios fluorescentes que monitoram a 

fluorescência em função da reação antígeno-anticorpo. Uma das 

substâncias fluorescentes mais utilizadas como marcador é a fluoresceína. 

Ela é geralmente ligada ao antígeno, sendo o produto desta ligação 

chamado de traçador (F-Ag). Se a diferença espectroscópica entre traçador 

ligado (complexo F-Ag-Ac) e livre (F-Ag) for suficiente, um ensaio 

homogêneo pode ser feito. 

A tecnologia dos fluoroimunoensaios (FIA) tem sido direcionada à 

obtenção de ensaios homogêneos − sem a etapa de separação −, 

possibilitando a automação. Os FIAs homogêneos existentes são, na grande 

maioria, do tipo competitivo, o que significa que a ligação com o anticorpo 

causa alguma mudança na propriedade fluorescente do antígeno marcado 

(antígeno ligado à substância fluorescente) (GUTIERREZ, GOMEZ-HENS, 

PEREZ-BENDITO, 1989). Baseados nesta alteração, existem métodos 

diferentes que avaliam o aumento ou diminuição da intensidade da 

fluorescência e, mais recentemente, a variação na polarização da 

fluorescência. 

Os imunoensaios de fluorescência polarizada (IFP) constituem-se 

de um antígeno marcado com fluoresceína, que é excitado por uma luz 
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plano polarizada. Quando o marcador encontra-se ligado ao anticorpo (anti-

soro), a rotação - movimento Browniano - do complexo é lenta e o sinal da 

polarização aumenta (HOWANITZ, 1988). 

Este princípio é utilizado para desenvolvimento de métodos 

voltados para o estudo e determinação de uma grande variedade de 

moléculas de baixo peso molecular, especialmente drogas de abuso e 

fármacos. A técnica de IFP é, freqüentemente, de execução simples, rápida,  

precisa, e combina a rapidez de um método homogêneo com a 

especificidade de um imunoensaio (GUTIERREZ e cols., 1989). 

A especificidade dependerá da qualidade do anti-soro utilizado 

em cada imunoensaio, podendo ser determinada através da reação de 

compostos que possuem a capacidade de reagir com o anti-soro (anticorpo), 

devido à similaridade estrutural do antígeno que será avaliado. Aprimorar a 

especificidade do imunoensaio consiste em ampliar a qualidade do anti-

soro, usando imunógenos especialmente preparados. Atualmente, utilizam-

se anticorpos do tipo monoclonal, que apresentam elevada especificidade 

(GUTIERREZ e cols., 1989; HOWANITZ, 1988). 
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3. OBJETIVO E PLANO DE TRABALHO  

Com o objetivo de verificar o período de detecção de 

canabinóides urinários, após cessada a exposição à Cannabis, por 

imunofluorescência polarizada (IFP), em uma população de usuários de 

uma clínica de tratamento, foi elaborado o seguinte plano de trabalho: 
 

I. Revisar os trabalhos existentes na literatura para a determinação de 

canabinóides em material biológico, com ênfase em urina; 

II. Tabular as informações e selecionar a população a ser incluída neste 

estudo entre os pacientes de uma clínica de tratamento de 

farmacodependência, realizando entrevistas estruturadas para a 

obtenção de informações pessoais e identificação do padrão de uso 

desta droga; 

III. Determinar as concentrações de canabinóides em urina por 

imunofluorescência polarizada, após coletas diárias das amostras; 

IV.Verificar o período de detecção dos canabinóides na urina; 

V. Realizar estudo estatístico dos resultados para verificar a existência de 

correlações entre os períodos de detecção dos canabinóides na urina e o 

padrão de uso relatado pelos pacientes nas entrevistas. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
4.1. MATERIAL 

 

4.1.1. Equipamento 

� Sistema de imunofluorescência polarizada modelo TDx Flx 

(ABBOTT, USA) para determinação de canabinóides em urina. 

4.1.2. Reagentes e soluções 

� Kit de reagentes do TDx Flx (ABBOTT), para determinação 

de canabinóides em urina 

� Calibradores e controles para análise de canabinóides em 

urina para o TDx Flx (ABBOTT) 

� Calibradores: soluções-padrão preparadas nas concentrações 

25, 40, 60, 80, 135 ng/mL, do ácido 11-nor-∆9-THC-9-

carboxílico, em urina humana (ABBOTT) 

� Controles: soluções preparadas nas concentrações 35, 50, 110 

ng/mL do ácido 11-nor-∆9-THC-9-carboxílico, em urina humana 

(ABBOTT) 

� Tampão de diluição (ABBOTT) 

� Cubetas e recipiente (cartridges) para as amostras 

� Papel indicador universal de pH 0-14 (MERCK) 
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4.1.3. Amostras  

Foram coletadas 345 amostras de urina, provenientes de 34 

pacientes internados no Centro de Tratamento de Dependência Química 

Vila Serena, localizado em São Paulo, Capital.  

 
4.2. MÉTODOS 

 

4.2.1. Coleta das amostras 

Os pacientes, logo após a internação, passaram por uma 

entrevista com a equipe da clínica. Através da entrevista foi feita a primeira 

avaliação a respeito do perfil do paciente quanto à utilização de maconha. 

Os depoimentos foram conduzidos conforme o questionário em anexo, o 

qual continha informações pessoais (idade, sexo) e padrão de uso (tempo e 

freqüência de uso, quantidade de maconha utilizada na última exposição, 

bem como a utilização de outras drogas). Somente aqueles que relataram 

ter utilizado esta droga num período não superior a 72 horas anteriores à 

entrevista foram incluídos no estudo.  

Os pacientes foram esclarecidos quanto aos procedimentos da 

clínica e concordaram em fornecer as amostras de urina diárias, sob 

supervisão da equipe de enfermagem, e com sigilo de identidade. 

Preconizou-se coletar a primeira urina da manhã e o volume total 

da micção durante dez dias consecutivos. O dia e horário de cada coleta 

foram anotados em uma ficha “protocolo de coleta” numerada de forma 

seqüencial para cada paciente. Para quatro pacientes, a coleta foi 

prolongada por mais alguns dias.  
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As amostras foram acondicionadas em frasco de polietileno de 

100 mL, imediatamente lacrados após a coleta e mantidas em congelador a 

-20oC até serem analisadas. O transporte até o laboratório foi sob 

refrigeração. 

 

4.2.2. Metodologia analítica 

A metodologia analítica utilizada, IFP (sistema TDx FLx 

ABBOTT), foi realizada como descrito no manual do kit para análise de 

canabinóides urinários (ABBOTT, 1996).  

A curva de calibração foi construída por meio da análise dos seis 

calibradores, fornecidos pelo fabricante, nas seguintes concentrações de 11-

nor-∆9-THC-9-carboxílico: 0, 25, 40, 60, 80 e 135 ng/mL diluídos em urina 

humana (ABBOTT) 

O programa do equipamento TDxFLx calcula as curvas de 

calibração e estabelece automaticamente a melhor equação da reta, que 

será usada para calcular os resultados. Esta ficará armazenada num 

microprocessador, apresentando estabilidade de 15 dias. Os resultados são 

expressos em concentração de canabinóides em ng/mL de urina (ABBOTT, 

1994). A calibração do equipamento foi realizada quinzenalmente, 

obedecendo os parâmetros especificados pelo Manual (ABBOTT, 1996).  
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4.2.2.1. Avaliação da precisão 

A precisão da técnica foi avaliada como descrito no manual 

“ensaio para canabinóides” (ABBOTT, 1996). Foram utilizadas soluções 

contendo 11-nor-∆9-THC-9-carboxílico nas concentrações 35, 50 e 110 

ng/mL, diluídos em urina humana, fornecidas pelo fabricante ABBOTT. 

A repetibilidade (estudo intra-ensaio) foi verificada analisando-se 

as três concentrações dos controles, em quintuplicata, num mesmo dia. A 

avaliação da reprodutibilidade (estudo inter-ensaio) foi realizada com cinco 

replicatas de cada concentração, durante três dias consecutivos. Foram 

calculados os coeficientes de variação respectivos. 

Para garantir a confiabilidade dos resultados analíticos, foram 

realizados procedimentos periódicos de controle de qualidade, como o 

descrito no protocolo de análise para canabinóides do manual de operações 

(ABBOTT, 1994).  

 

4.2.2.2. Análises das amostras de urina por Imunofluorescência polarizada 

 

As amostras foram descongeladas, homogeinizadas e foi 

verificado o valor do pH com papel indicador universal (pH 0-14). 

Os procedimentos de análise foram realizados segundo o 

protocolo descrito no manual de análise do TDx FLx (ABBOTT, 1996) . Os 

reagentes foram homogeneizados e colocados no equipamento. Após o 

preparo do suporte ou “carrossel”, 100 microlitros das amostras, 

previamente homogeneizadas e sem tratamento prévio, foram adicionadas 

nos recipientes das amostras e colocadas no equipamento.  
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O período de detecção deste estudo foi considerado como sendo 

o tempo em horas que se estendeu do relato do último uso até a hora da 

coleta que antecede ao primeiro resultado negativo.  

O valor de referência utilizado foi de 50 ng/mL. Porém, avaliando 

o estudo de precisão, considerou-se como resultado positivo aqueles 

maiores que 47,5 ng/mL, uma vez que a diferença de 2,5 ng/mL (5%) está 

dentro dos limites aceitáveis. 

Em cada lote de 17 amostras, três controles foram analisados 

concomitantemente. Os resultados foram aceitos sob condição dos 

controles estarem dentro dos limites especificados pelo fabricante, sendo 

estes: 

� Controle “baixo”: 35 (31,5 a 38,5) ng/mL 

� Controle “médio”: 50 (45 a 55) ng/mL 

� Controle “alto”: 110 (99 a 121) ng/mL. 

 

 4.2.2.3. Avaliação estatística 

Foi realizada a análise estatística para verificar a existência de 

correlações entre os resultados analíticos obtidos e o padrão de uso 

delineado nas entrevistas. 

Os métodos estatísticos usados foram: 

� Tabelas de freqüência das principais variáveis: último uso, 

quantidade de cigarro do último uso, freqüência do uso e 

tempo total de uso. Nesta avaliação foram incluídos os 25 

pacientes (números de 1 a 6; 8 a 21; 23 e 24; 31 a 33). 
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� Coeficiente de Correlação de Spearman (não paramétrico) 

para verificar a existência ou não de correlação entre a 

variável PHD e as variáveis citadas acima. Nesta avaliação 

foram incluídos os 25 pacientes (números de 1 a 6; 8 a 21; 23 

e 24; 31 a 33) que apresentam pelo menos um resultado 

negativo até a última coleta da amostra. 

� Análise de Regressão Linear Múltipla para detectar dentre as 

variáveis estudadas aquelas que poderiam influenciar o 

período de detecção em horas (PDH). Nesta avaliação foram 

incluídos os 25 pacientes (números de 1 a 6; 8 a 21; 23 e 24; 

31 a 33) pacientes que apresentam pelo menos um resultado 

negativo até a última coleta da amostra. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1. Coleta das amostras 

 

Na TABELA 1 são apresentados os relatos dos pacientes, obtidos 

na forma de questionário, aplicado aos 34 pacientes selecionados para este 

estudo. 



 

 

 

44 

 

Tabela 1. Informações sobre idade, sexo, utilização de outras drogas 
(álcool, tabaco, cocaína) e padrão de uso de maconha 
conforme relato dos pacientes 

 
Paciente Idade Sexo 

M/F 
Último 

uso  
(h) 

Quantidade 
do último 

uso 
(cigarros) 

Freqüência 
de uso 
diário 

(cigarro/dia) 

Tempo 
total de 

uso 
(meses) 

Utilização de 
álcool (A), 
tabaco (T) 
cocaína (C) 

1 26 M 72 1 0,5 24 A,T,C 

2 19 M 36 1 2 24 A,T,C 

3 20 M 24 3 0,5 60 A,T,C 

4 15 F 48 5 5 3 A,T,C 
5 28 F 36 2 2 120 A,T,C 

6 14 M 12 1 4 12 A,T,C 

7 26 M 48 1 0,5 3 A,T,C 

8 32 M 12 2 2 120 A,T,C 

9 20 M 72 3 0,5 48 A,T,C 
10 17 M 24 2 5 36 A,T,C 

11 43 M 24 2 1 120 A,T,C 

12 22 M 18 1 1 60 A,T,C 

13 19 M 36 5 5 6 A,C 

14 28 M 12 5 2 3 A,T,C 
15 37 M 36 6 8 24 A,T,C 

16 18 M 24 10 3 36 A,T,C 

17 25 M 24 1 1 2 A,T,C 

18 35 F 12 1 1 120 A,T,C 

19 22 M 36 2 2 96 A,T,C 
20 20 M 48 1 3 48 A,T,C 

21 16 M 24 3 10 24 A,T,C 

22 28 M 36 4 4 4 A,T,C 

23 34 M 12 1 2 204 A,T,C 

24 16 M 24 1 1 24 A,T,C 
25 26 M 24 1 1 48 A,T,C 

26 32 M 36 10 10 72 A,T,C 

27 20 M 12 2 6 36 A,T,C 

28 35 M 12 1 8 72 A,T,C 

29 53 M 48 5 5 144 A,C 
30 16 M 48 5 5 12 A,T,C 

31 27 M 48 4 4 48 A,T,C 

32 40 M 24 1 2 120 A,T,C 

33 28 M 18 6 2 1 A,T,C 

34 19 M 24 1 2 24 A,T,C 
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5.2. Metodologia analítica 
 

5.2.1. Avaliação da precisão 

O estudo da precisão intra-ensaio (repetibilidade) e inter-ensaio 

(reprodutibilidade) foi realizado através das análises das urinas controle, 

contendo três diferentes concentrações (35, 50, 110 ng/mL) do ácido 11-nor-

∆
9-THC-carboxílico (THCCOOH) encontram-se nas TABELAS 2 e 3.  

 

Tabela 2. Valores da precisão intra-ensaio obtidos a partir da análise 
das urinas controle  

 
Número de 

repetições (n) 
THCCOOH 

(ng/mL) 
Média 

(ng/mL) 
Desvio padrão Coeficiente de 

variação (%) 

5 35 32.7 0.3252 1 

5 50 51.0 0.8554 1.7 

5 110 116.82 3.09 2.6 
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Tabela 3. Valores da precisão inter-ensaio obtidos a partir da análise 
das urinas controle 

  

Número de 
repetições (n) 

THCCOOH 
(ng/mL) 

Média (ng/mL) Desvio padrão Coeficiente de 
variação (%) 

15 35 32.6 0.8343 2.5 

15 50 49.3 1.1879 2.4 

15 110 115.08 0.6293 0.5 

 

5.2.2. Análise das amostras 

Para todas as amostras foi verificado o pH, havendo uma 

variação de 4.0 a 7.0. 

Os resultados da determinação de canabinóides na urina dos 

pacientes, através da técnica de imunoensaio de fluorescência polarizada, 

bem como seu período de detecção, estão apresentados na TABELA 4. 

Dos 34 pacientes, somente um (número 7) abandonou o 

tratamento, e consequentemente as coletas; o paciente número 22 

apresentou resultado positivo no oitavo dia, não sendo coletada mais 

nenhuma amostra; outros seis apresentaram resultado ainda positivo no 

décimo dia, não tendo sido coletada mais nenhuma amostra; e 25 pacientes 

apresentaram um resultado negativo até a última coleta. Desses 25, 21 

obtiveram resultados negativos antes do décimo dia e 4 após este período. 
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Tabela 4. Resultados das determinações de canabinóides urinários 
(ng/mL) nas amostras e período de detecção 

 

Paciente 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Coleta           

1° dia 54 99 61 85 84 78 122 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 80 

2° dia 35 50 92 56 77 52 78 ≥≥≥≥135 108 91 

3° dia 32 19 28 39 30 28 58 ≥≥≥≥135 98 65 

4° dia 30 18 NC NC 42 44 NC 44 43 46 

5° dia 22 6.0 16 61 55 NC NC 57 33 27 

6° dia 23  6.0 68 38 51 NC 49 20 27 

7° dia 13  5.0 66 40 38 NC 27 NC 17 

8° dia   6.0 51 27 33 NC  NC  

9° dia   NC 55 16 19 NC  NC  

10° dia   NC 27 46 23 NC  NC  

PD 72 60 33 73 72 38 92 53 104 67 

≥≥≥≥135: resultados acima da maior concentração (ng/mL)da curva de calibração. 

Resultados positivos: negrito 

Resultados negativos: valores ≤ 50ng/mL 

: análises não realizadas 

NC: amostras não coletadas 

PD: período de detecção  
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Tabela 4. Resultados das determinações de canabinóides urinários 
(ng/mL) nas amostras e período de detecção (continuação) 

 

Paciente 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Coleta           

1°°°° dia 109 ≥≥≥≥135 93 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 116 ≥≥≥≥135 81 ≥≥≥≥135 

2°°°° dia 90 94 95 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 129 56 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 

3°°°° dia 62 50 72 88 72 ≥≥≥≥135 90 70 124 94 

4°°°° dia 36 53 51 58 98 130 61 57 87 71 

5°°°° dia 21 30 19 48 64 80 106 85 52 65 

6°°°° dia 20 29 13 NC 42 45 49 48 49 62 

7°°°° dia 15   29 33 76 19 26 28 32 

8°°°° dia 13   12 49 44 23 29 13 39 

9°°°° dia 8.0   21 56 57 21 42 15 41 

10°°°° dia 1.0    36 12 21 27 19 47 

PD 56 94 97 93 120 111 135 120 152 163 

≥≥≥≥135: resultados acima da maior concentração (ng/mL)da curva de calibração. 

Resultados positivos: negrito 

Resultados negativos: valores ≤ 50,00 ng/ml 

: análises não realizadas 

NC: amostras não coletadas 

P.D.: período de detecção. 
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Tabela 4. Resultados das determinações de canabinóides urinários 

(ng/mL) nas amostras e período de detecção (continuação) 
 

Paciente 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Coleta           

1°°°° dia ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 

2°°°° dia ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 

3°°°° dia ≥≥≥≥135 NC 123 98 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 100 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 114 

4°°°° dia NC 116 72 ≥≥≥≥135 117 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 116 ≥≥≥≥135 118 

5°°°° dia 82 113 85 ≥≥≥≥135 107 ≥≥≥≥135 81 115 ≥≥≥≥135 102 

6°°°° dia 60 91 63 ≥≥≥≥135 100 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 92 ≥≥≥≥135 90 

7°°°° dia 34 NC 58 125 49 120 59 108 ≥≥≥≥135 72 

8°°°° dia 27 62 NC 85 NC ≥≥≥≥135 94 81 113 62 

9°°°° dia 26 NC 42 89 50 ≥≥≥≥135 109 62 110 65 

10°°°° dia 35 NC 57 24 56 ≥≥≥≥135 108 66 NC 60 

PD 142 148 176 175 244 237 238 229 237 347 

≥≥≥≥135: resultados acima da maior concentração (ng/mL)da curva de calibração. 

Resultados positivos: negrito 

Resultados negativos: valores ≤ 50,00 ng/ml 

: análises não realizadas 

NC: amostras não coletadas 
 
P.D.: período de detecção. 
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Tabela 4. Resultados das determinações de canabinóides urinários 

(ng/mL) nas amostras e período de detecção (continuação) 
 

Paciente 31 32 33 34 

Coleta     

1° dia ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 133 

2° dia ≥≥≥≥135 NC ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 

3° dia ≥≥≥≥135 ≥≥≥≥135 NC ≥≥≥≥135 

4° dia 123 ≥≥≥≥135 88 ≥≥≥≥135 

5° dia 80 ≥≥≥≥135 60 NC 

6° dia 116 ≥≥≥≥135 66 NC 

7° dia NC ≥≥≥≥135 87 ≥≥≥≥135 

8° dia 120 ≥≥≥≥135 55 125 

9° dia 98 ≥≥≥≥135 60 ≥≥≥≥135 

10° dia 71 ≥≥≥≥135 48 ≥≥≥≥135 

11° dia 76 NC 60 133 

12° dia NC NC 27 ≥≥≥≥135 

13° dia NC NC 35 ≥≥≥≥135 

14° dia 40 85 20 134 

15° dia 100 77 23 118 

16° dia 92 64 24 ≥≥≥≥135 

17° dia 61 70 22 132 

18° dia 55 106 24 ≥≥≥≥135 

19° dia NC 70 NC ≥≥≥≥135 

20° dia NC 67 NC ≥≥≥≥135 

21° dia NC 61 NC ≥≥≥≥135 

22° dia NC 45 NC ≥≥≥≥135 

P. D. 292 498 259 524 

≥≥≥≥135: resultados acima da maior concentração (ng/mL)da curva de calibração. 
Resultados positivos: negrito 

Resultados negativos: valores ≤ 50,00 ng/ml 

: análises não realizadas 

NC: amostras não coletadas 

P.D.: período de detecção. 
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Os GRÁFICOS 1 e 2 mostram como ilustração o perfil de 

eliminação de canabinóides urinários dos pacientes − n.º 5, 8, 9, 11, 16, 19, 

24 e 33 − durante um período de dez dias após a última exposição. 
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Gráfico 1. Perfil de eliminação de canabinóides urinários: concentração 
(ng/mL) em relação ao tempo (em dias) em quatro pacientes 
da população estudada, pela técnica IFP 
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Gráfico 2. Perfil de eliminação de canabinóides urinários: concentração 
(ng/mL) em relação ao tempo (em dias) em quatro pacientes 
da população estudada, pela técnica IFP 
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As TABELAS 5 e 6 apresentam o diversificado padrão de 

utilização da droga pelos pacientes que apresentaram resultado negativo 

após uma semana de abstinência. 

 

Tabela 5 Padrão de uso de Cannabis entre pacientes com resultado 
negativo até o 7o dia após o início do tratamento 

 
Paciente 

Primeiro 

Resultado 
Negativo 

Período 
de 

Detecção 
(horas) 

Último 
Uso  

(horas) 

Quantidade 
do último 

uso 
(cigarros) 

freqüência de 
uso diário 

(cigarro/dia) 

Tempo total 
de uso 
(meses) 

1 2 o 72 72 1 0.5 24 

2 3 o 60 36 1 2 24 

3 3 o 33 24 3 0.5 60 

4 3 o 73 48 5 5 3 

5 3 o 72 36 2 2 120 

6 3 o 38 12 1 4 12 

9 4 o 104 72 3 0.5 48 

10 4 o 67 24 2 5 36 

8 4o  53 12 2 2 120 

11 4 o 56 24 2 1 120 

12 5 o 94 18 1 1 60 

13 5 o 97 36 5 5 6 

15 6 o 120 36 6 8 24 

16 6 o 111 24 10 3 36 

14 6o  93 12 5 2 3 

17 7o  135 24 1 1 2 

18 7
o

 120 12 1 1 120 

19 7o  152 36 2 2 96 

20 7 o 163 48 1 3 48 

21 7 o 142 24 3 10 24 
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Tabela 6. Padrão de uso de Cannabis entre pacientes com resultado 
positivo após o 10o dia de tratamento 

 

 
Paciente 

Período 
de 

Detecção 

último 
uso  
(h) 

Quantidade do 
último. Uso 
(cigarros) 

Freqüência de 
uso diário 

(cigarro/dia) 

Tempo 
total de 

uso 
(meses) 

25 244 24 1 1 48 

26 237 48 10 10 72 

27 238 12 2 6 36 

28 229 12 1 8 72 

29 237 72 5 5 144 

30 347 48 5 5 12 

31 292 48 4 4 48 

32 498 24 1 2 120 

33 259 24 6 2 1 

34 524 24 1 2 24 

 

5.2.3. Avaliação Estatística  

 As TABELAS 7, 8, 9 e 10 apresentam as informações relativas 

às freqüências dos 25 pacientes incluídos neste estudo. A TABELA 11 e as 

FIGURAS 3, 4 e 5 apresentam as informações estatísticas relativas aos 25 

dos 34 pacientes, cujas primeiras amostras apresentaram resultados 

positivos, e que foram seguidas de análises com resultados negativos, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos. Esta segmentação em nosso 

plano amostral pretende dar maior nível de detalhamento ao conceito de 

Período de Detecção adotado neste estudo. 
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Tabela 7. Análise descritiva da variável tempo total de utilização entre 
os 25 pacientes que apresentaram resultados negativos  

 

Tempo total de utilização N (%) 

1 - 5 (meses) 4 16 
 6 -12 (meses) 2 8 

1 - 5 (anos) 12 48 
6 - 10 (anos) 6 24 
10 - 20 (anos) 1 4 

 
 

Tabela 8. Análise descritiva da variável freqüência de utilização de 
cigarros de maconha/dia entre os 25 pacientes que 
apresentaram resultados negativos.  

 

Cigarros/dia n (%) 

0 – 1 8 32 
1 – 3 10 40 
4 – 6 5 20 
7 – 10 2 8 

 

 

Tabela 9. Análise descritiva da variável tempo do último uso em horas 
entre os 25 pacientes que apresentaram resultados negativos  

 

Tempo do último uso n (%) 

12h 5 20 
18h 2 8 
24h 8 32 
36h 5 20 
48h 3 12 
72h 2 8 
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Tabela 10. Análise descritiva da variável quantidade de cigarros do 
último uso entre os 25 pacientes que apresentaram 
resultados negativos  

 

Quantidade de cigarros n (%) 

1 – 2 15 60 
3 – 4 4 16 
5 – 6 5 20 

10 1 4 

 

 

Tabela 11. Coeficiente de Correlação de Spearman e o nível descritivo 
da correlação entre Período de Detecção em horas (PDH) 
com tempo total de uso, freqüência de uso diário, tempo do 
último uso, quantidade de cigarros do último uso entre os 
25 pacientes que apresentaram resultados negativos.  

 

VARIÁVEIS Coeficiente de 
correlação 

p-valor 

PDH e Tempo total de uso 0,0074 0,9721 

PDH e Freqüência de uso diário 0,1403 0,5036 

PDH e Tempo do último uso 0.0811 0,6999 

PDH e Quantidade de cigarros do último 

uso  

-0.0022 0,9917 
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Gráfico 3.  Diagrama de dispersão do período de detecção (em horas) 
e freqüência do uso (cigarros/dia) de 25 pacientes da 
amostragem. 
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Gráfico 4.  Diagrama de dispersão do período de detecção (em horas) 
e tempo total de uso (em meses) de 25 pacientes da 
amostragem. 
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Gráfico 5.  Diagrama de dispersão do período de detecção (em horas) 
e quantidade de cigarros do último uso de 25 pacientes da 
amostragem. 
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6. Discussão 

 

Para o estudo do período de detecção, foi necessário que os 

pacientes permanecessem sem utilizar a droga durante a fase de coleta das 

amostras de urina. Para conseguir amostras nestas condições, e para que o 

estudo pudesse ser realizado sem impedimentos ético-legais − pois o uso 

de maconha é proibido para qualquer finalidade −, foi fundamental o apoio 

de uma clínica de tratamento de farmacodependência, que, por adotar 

regime de internação, possibilitou o controle da abstinência, bem como a 

realização de coletas diárias sob supervisão, evitando assim possíveis 

adulterações das amostras.  

Delimitamos o período da coleta em dez dias, fundamentados nos 

estudos de HUESTIS e cols. (1995 e 1996), HUESTIS & CONE (1998) e 

DACKIS e cols. (1982). De acordo com estes autores, esperava-se 

encontrar resultados negativos antes da última coleta de urina. Porém, 

tendo a análise de algumas amostras apresentado resultados positivos no 

décimo dia, tornou-se necessário prolongar a coleta de amostra e 

subsequente análise por mais alguns dias. Para quatro pacientes, foi 

possível a coleta por mais dez dias. 

Nem todas as amostras de urina foram coletadas no mesmo 

horário, pois os pacientes nem sempre estavam disponíveis para a primeira 

coleta da manhã e/ou dispostos a fornecer a amostra. Por estes motivos, em 

certos dias, a rotina da coleta foi interrompida Em alguns casos, não houve 
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continuidade devido à interrupção do tratamento. A maioria dos pacientes 

colaborou com o regime de tratamento da clínica, permanecendo abstêmios 

e fornecendo as amostras. 

Na TABELA 1, 31 pacientes eram do sexo masculino, o que 

corresponde a 91,2% do total. A idade média foi de 25,7 anos, com uma 

variação de 14 a 53 anos. O uso de bebidas alcoólicas foi de 100%; a 

incidência de uso de cocaína também foi de 100%; a utilização de tabaco só 

não foi relatada por 5,9% dos pacientes. 

O imunoensaio para determinação de canabinóides utilizado 

neste estudo apresenta, sensibilidade de 10.00 ng/mL, coeficiente de 

variação menor do que 6% nos estudos de precisão, e recuperação média 

de 102,8±5,4%. Foi avaliada a especificidade do imunoensaio para 

canabinóides, utilizando substâncias de estrutura química similar aos 

canabinóides e medicamentos. Compostos não canabinóides presentes na 

planta Cannabis, também foram avaliados, e somente apresentaram alguma 

reatividade cruzada aquelas testadas em concentrações abaixo da 

sensibilidade da técnica (ABBOTT, 1996). 

Os procedimentos de calibração do equipamento foram 

realizados quinzenalmente. Em todos os parâmetros registrados, tais como 

leituras de referência negativa, média de polarização, desvio padrão, entre 

outros, foram compatíveis com os valores recomendados pelo fabricante 

(ABBOTT, 1996). 

O estudo da reprodutibilidade foi realizado em três dias diferentes 

e consecutivos, utilizando o mesmo equipamento, sendo as análises 

realizadas por operadores diferentes. A cada dia, três concentrações 
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diferentes dos controles foram analisadas em quintuplicata e calculadas 

através de uma curva padrão construída no primeiro dia do estudo. Todos 

os controles utilizados durante as análises das amostras se apresentaram 

dentro dos limites permitidos. Podemos observar, nas TABELA 2 e 3, que os 

coeficientes de variação foram inferiores a 4% para todas as concentrações 

dos controles, indicando uma boa precisão das análises, tanto para intra 

como para inter-ensaio. 

Antes da realização das análises, as amostras foram 

descongeladas à temperatura ambiente e homogeneizadas por agitação 

suave de maneira a evitar a formação de espuma. Estes cuidados devem 

ser tomados pois os canabinóides e o THCCOOH se concentram no 

sedimento formado durante o armazenamento e na espuma resultante da 

agitação violenta. 

O THCCOOH em urina permanece estável quimicamente por até 

seis meses quando armazenado a -20oC em frascos que não propiciem 

adsorção lipofílica dos canabinóides (GARRET & TSAU, 1974). Em nosso 

estudo, as amostras ficaram congeladas por aproximadamente dez dias 

após a coleta. Desde a coleta, o pH (4.0 a 8) e temperatura (32.5 a 37.7°C) 

da urina devem ser medidos para anular tentativas primárias de adulteração 

(PÉLISSIER e cols., 1997). O pH verificado em todas as amostras de urina 

deste estudo variou de 4.0 a 7.0. 

Acompanhamos os resultados das amostras colhidas 

consecutivamente analisando os valores das concentrações (TABELA 4). 

Observamos as alterações das concentrações diárias. Em alguns pacientes 

as concentrações decresceram de modo linear até valores abaixo da 

sensibilidade do equipamento (10 ng/mL). Em outros casos, verificamos 
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oscilações das concentrações tanto acima como abaixo do valor de 

referência. Alguns pacientes que obtiveram um primeiro resultado negativo 

voltaram a obter resultados positivos.  

Estas flutuações foram relatadas por ELLIS e cols. (1985) com 

amostras de urina analisadas por imunoensaio. As amostras alternavam 

entre o negativo e o positivo ao redor do valor de referência utilizado como 

20 ng/mL. Este fato deve-se à quantidade de líquido ingerido e desta forma 

à diluição da urina. Outros estudos mostraram flutuações (ao redor do valor 

de referência de 20 ng/mL) nos resultados obtidos de coletas de urina 

colhidas consecutivamente (MANNO, FERSLEW, MANNO, 1984; ELLIS e 

cols., 1985; DACKIS e cols., 1982). 

Durante a fase final de eliminação do THCCOOH, aumentos na 

concentração urinária poderão ser erroneamente interpretados como uma 

nova utilização da droga. A correção dos valores pela creatinina tem sido 

sugerida por alguns autores (HUESTIS e cols., 1996; KELLY & JONES, 

1992). Em um estudo recente, esta correção é citada como a forma mais 

apropriada para a normalização da concentração de canabinóides na urina, 

e assim reduzir a variabilidade na concentração atribuída a mudanças no 

volume urinário. Esses resultados foram originários de estudos clínicos 

controlados em uma população com padrão de uso de maconha ocasional 

(HUESTIS & CONE, 1998). Contudo, o valor de referência preconizado pelo 

NIDA é expresso em ng/mL de urina e não em ng/mg de creatinina.  

As FIGURAS 1 e 2 mostraram estas oscilações nas 

concentrações diárias de canabinóides urinários, podendo-se notar 

oscilações ao redor do valor de referência. 
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O período de detecção em nosso estudo foi definido como o 

tempo em horas que se estendeu do relato do último uso até o dia da coleta 

que antecedeu ao momento da coleta de urina com um primeiro resultado 

negativo. 

Verificamos o período de detecção para 25 pacientes que 

apresentaram um resultado negativo, pois, como mostrou a TABELA 4, 

alguns pacientes continuaram apresentando resultados positivos até a 

última amostra colhida. Portanto, não foi possível a determinação do período 

de detecção para os pacientes números 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 34. 

Somente pudemos dar continuidade à coleta para o paciente número 34, 

que obteve resultados positivos até o 22o dia, apresentando resultados 

sempre elevados e, quase todos, com concentrações acima do calibrador 

mais concentrado da curva de calibração. Este paciente mostra um padrão 

de utilização muito semelhante aos demais que tiveram resultados negativos 

durante o estudo. Provavelmente, a peculiaridade deste paciente signifique 

um relato não fiel, ou a utilização de um produto da Cannabis muito potente 

como o skunk ou, ainda, uma biotransformação lenta, devido a problemas 

hepáticos ou renais. 

Os pacientes números 7 e 22 abandonaram o tratamento, 

respectivamente, no quarto e nono dias, e também não obtiveram resultados 

negativos neste intervalo. 

 Considerando o valor de referência de 50 ng/mL, verificamos que 

a partir do segundo dia de abstinência já ocorreu um resultado negativo 

entre os pacientes; no terceiro dia, cinco passaram a apresentar resultados 

negativos; no quarto dia, outros quatro pacientes; no quinto dia, mais dois; 

no sexto dia, três; e no sétimo dia, cinco pacientes também passaram a 
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apresentar resultados negativos. Esse grupo de vinte pacientes (TABELA 5) 

representa 58,8% da população estudada. 

Para este grupo de pacientes que apresentou resultados 

negativos em até sete dias após o início do tratamento, o período de 

detecção não ultrapassou 163 horas, independentemente do momento do 

último uso, da freqüência de cigarros habitualmente fumados e do tempo em 

que o paciente vinha utilizando a droga. Estes pacientes muito 

provavelmente mantiveram a abstinência do uso da maconha durante os 

primeiros sete dias do tratamento. 

Por outro lado, há um grupo composto por 41,2% dos pacientes 

que, após o sétimo dia de tratamento, ainda apresentou resultados 

positivos. Os pacientes número 23 e 24 apresentaram resultados negativos, 

respectivamente, no 9o e no 10o dias. Os outros dez pacientes tiveram 

resultados positivos após o décimo dia. O período de detecção encontrado 

após uma semana de tratamento esteve, em todos os dez casos, superior a 

237 horas. A TABELA 6 mostra os diversos padrões de uso dos pacientes 

que apresentaram resultados positivos após o sétimo dia de tratamento.  

Observou-se também na TABELA 6 que dos pacientes que 

apresentaram resultado positivo após o 10o dia de tratamento, cinco (nos 

referimos aqui aos pacientes no 26, 29, 30, 31 e 33) possuíam um padrão de 

uso com características bastante próximas: o último consumo anterior à 

coleta das amostras foi bastante elevado; a freqüência diária média de 

consumo era também elevada; o consumo da Cannabis vinha sendo 

realizado havia pelo menos um ano. Os pacientes 31, 32 e 33 obtiveram 

resultados negativos, respectivamente, no 14o , 22o   e 12o dia.  
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O valor de referência utilizado neste estudo foi 50 ng/mL (NIDA, 

1988; WINGERT, 1997; POKLIS, 1996; HUESTIS e cols., 1995 e 96). 

Verificamos na literatura estudos que utilizaram diferentes valores de 

referência:100 ng/mL (SCHWARTZ e cols., 1987); 25 ng/mL (KARLSSON & 

STROM, 1988) e 20 ng/mL (ELLENHORN & BARCELOUX, 1988; HUESTIS 

e cols., 1994) para as análises de triagem.  

O conhecimento do período de detecção dos canabinóides 

urinários, ou seja, o tempo transcorrido desde a última utilização da 

Cannabis até o primeiro resultado negativo, é um fator importante para a 

interpretação de um resultado. As informações da literatura são muitas 

vezes controversas, mostrando períodos que se estenderam de dias a 

várias semanas, dependendo da utilização (KAPUR, 1993; JULIEN, 1995; 

GOLD, 1989), até obtenção do resultado negativo. 

O período de detecção irá variar conforme a técnica analítica 

empregada (sensibilidade e especificidade) e o valor de referência utilizado. 

A concentração da droga ou de seu produto de biotransformação dependerá 

de muitos fatores, incluindo a concentração de ∆
9-THC, via de 

administração, a absorção, a biotransformação e sua excreção (HUESTIS & 

CONE, 1998; HUESTIS e cols., 1995). 

A respeito das informações sobre período de detecção 

encontradas na literatura, verifica-se que a maioria dos resultados foi obtida 

através de estudos clínicos controlados em populações pequenas, 

administrando-se a droga fumada ou THC puro por via intravenosa. 

HUESTIS & cols. (1996) encontraram período de detecção de um a dois 

dias em usuários eventuais. Foi verificado que a média do tempo de 
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detecção do THCCOOH após doses baixas (1,75% THC, ou 15,8 mg) e 

altas (3,55% THC, ou 33,8 mg) foi de 33,7 e 88,6 horas, respectivamente. 

 Foram encontrados, excepcionalmente, longos períodos de 

detecção de canabinóides em urina de usuários crônicos que faziam 

utilização intensa, quando submetidos à abstinência (CRIDLAND, 

ROTTANBURG, ROBINS, 1983; DACKIS, 1982; KELLY & JONES, 1992; 

SWATEK, 1984; JOHANSSON & HALLDIN, 1989; ELLIS e cols., 1985). 

Tivemos a oportunidade de avaliar uma população com variados 

padrões de utilização. Portanto, os resultados obtidos sofreram a influência 

de fatores que dificilmente podem ser efetivamente controlados, como a 

potência da droga, a quantidade inalada e a freqüência habitual de 

consumo.  

Pôde-se verificar nas TABELAS 7, 8, 9 e 10, relativas à 

freqüência dos 25 pacientes, que houve uma variação muito grande no 

padrão de utilização da Cannabis. Quanto ao relato do tempo de uso, a 

maioria relatou de 1 a 5 anos. A grande maioria da população avaliou seu 

último uso entre 12 e 48 horas. E 60% utilizaram de um a dois cigarros no 

último uso. Já a freqüência de cigarros por dia foi de 1 a 6 (92% da 

amostra). 

A literatura científica sobre o consumo de Cannabis muitas vezes 

utiliza a construção de uma tipologia para classificação do padrão de uso 

dos pacientes. É muito comum a tipologia que, conforme ELLIS e cols. 

(1985), classifica os usuários de Cannabis em três categorias: “leves” 

(consumo menor que semanal); “moderados” (consumo de um a seis 

cigarros por semana) e “pesados” (consumo diário de pelo menos um 
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cigarro). Encontramos entre os pacientes da clínica uma grande variação no 

consumo de Cannabis pelos indivíduos classificados na categoria de 

usuários “pesados”. Os relatos de uso variaram de um a dez cigarros por 

dia, fator que dificulta a interpretação dos resultados positivos para 

Cannabis em urina. Além disso, devemos ressaltar a dificuldade em obter, 

através de entrevistas, informações fidedignas sobre a quantidade e o 

momento do último consumo, o padrão de uso nos dias anteriores, e a 

potência de ∆9-THC da Cannabis consumida pelos usuários. 

O estudo estatístico para a verificação da existência de alguma 

correlação entre a variável período de detecção e as variáveis quantidade 

de cigarros do último uso, freqüência de uso diário, tempo de utilização 

durante toda vida e tempo transcorrido desde a última utilização, foi 

realizado para os 25 pacientes que tiveram resultados negativos durante a 

fase de coleta das amostras de urina. 

Portanto, a análise de Regressão Linear Múltipla, utilizada para 

detectar dentre as variáveis estudadas aquelas que poderiam influenciar o 

período de detecção (PDH), não apresentou nenhuma variável com 

significância estatística que pudesse influenciar a variável resposta período 

de detecção em horas. 

Para os 25 pacientes, o período de detecção variou de 33 a 498 

horas; o tempo transcorrido desde a última utilização variou de 12 a 72 

horas; a quantidade de cigarros consumidos nesta última utilização foi de 

um a 10 cigarros; a freqüência de utilização variou de um a 10 cigarros. 

Quanto ao tempo de uso, esse não foi relacionado com a primeira 

experiência com a maconha e, sim, com a pergunta “há quanto tempo o 
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usuário utilizava maconha com a freqüência que havia referido na 

entrevista”. De acordo com os relatos, este tempo foi de um a 204 meses.  

Em vista dos resultados obtidos, pode-se formular um roteiro para 

que as análises toxicológicas tenham aplicabilidade no tratamento de 

farmacodependentes, considerando as variações no período de detecção, 

conforme observado. 

Este roteiro inclui uma primeira análise de canabinóides urinários 

logo na admissão do paciente, pela técnica de imunofluorescência 

polarizada. Seguida de outra análise após uma semana de tratamento, 

independentemente do padrão de uso. Após duas semanas, realizar outra 

análise, de forma a confirmar os resultados obtidos na análise anterior, ou 

para identificar quais os pacientes que agora figuram com resultados 

diferentes. O mesmo deverá ocorrer entre o 21o e o 25o dias de tratamento, 

ou seja, realização de análises semanais.  

Este trabalho demonstrou, que apesar de todas as variáveis que 

não puderam ser controladas como a potência da droga, variações do fluxo 

urinário e metabolismo individual, o período de detecção para 58,8% dos 

pacientes não ultrapassou a 163 horas. 

A metodologia utilizada permitiu a verificação do período de 

detecção de canabinóides urinários de uma maneira simples, rápida e 

precisa em uma população usuária de Cannabis.  
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7. CONCLUSÕES  

Período de detecção deste estudo foi considerado como sendo o 

tempo em horas que se estendeu do relato do último uso até a hora da 

coleta que antecede do primeiro resultado negativo. 

O período de detecção de canabinóides urinários da população 

em situação real de uso de maconha que encontrava-se em abstenção há 

pelo menos 12 horas, foi de 33 a 498 horas, utilizando a técnica de 

imunofluorescência polarizada e 50 ng/mL como valor de referência. 

Não houve correlação do tempo de detecção com nenhuma outra 

variável − tempo (em horas) transcorrido desde a última utilização de 

maconha; quantidade de cigarros do último uso; freqüência de uso 

(cigarros/dia) e tempo total de uso (meses), ou seja, não é confiável realizar 

predições, de forma linear, a respeito do tempo de detecção a partir das 

variáveis contidas no padrão de uso. 
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ANEXO 

Questionário aplicado durante entrevista realizada com o paciente pela equipe da clínica: 

 

Número Vila Serena: 

Número LAT*: 

Idade:  

Sexo: 

Responsável: 

1. Quando usou maconha pela última vez? 

(   ) Últimas 12 horas 

(   ) Entre 12 e 24 horas  

(   ) Entre 24 e 48 horas 

(   ) Entre 48 e 72 horas 

(   ) Mais de 72 horas 

Quando?________________ 

 

2. Qual a via de consumo utilizada? 

Fumada (  )              Oral (  ) 

 

3. Que quantidade foi consumida neste último uso de maconha? 

______________cigarros 

 

4. Qual a freqüência de uso? 

________cigarros/dia                                                 ________cigarros/semana 

Outros? Qual?_________________ 

 

5. Há quanto tempo faz utilização com esta freqüência? 

______________________________________________ 

6. Utiliza outras drogas? Quais? 

______________________________________________  
* LAT: Laboratório de Análises Toxicológicas 
Nota: Os pacientes foram informados sobre o trabalho de pesquisa e concordaram em participar. 


