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RESUMO 

 

A Cannabis sativa, L, é uma planta conhecida também como Marijuana, Cânhamo-da-

índia, Hashish, Charas, Bhang, Ganja e Sinsemila, que pertence à família Cannabinaceae 

e ao gênero Cannabis, denominada usualmente como maconha por diversas culturas e 

civilizações do mundo. Devido aos efeitos colaterais que sua ação provoca no SNC e em 

outros órgãos, a droga começou a passar por uma série de fiscalização para o consumo. 

Seu uso deve ser legalizado através de diversas leis, artigos e portarias para o controle 

do consumo pela população em geral. Quando a posse da erva é exercida de forma 

ilegal, a perícia criminal é responsável por analisar a droga apreendida para confirmar se 

a mesma trata-se da Cannabis. Neste trabalho foram executadas análises de seis 

amostras de ervas, com o objetivo de avaliar a presença do THC, principal princípio ativo 

da Cannabis Sativa, L, através da técnica qualitativa Fast blue B, utilizada para análise 

provisória em casos de flagrante delito para atender à legislação vigente. Conforme os 

resultados obtidos, em comparação entre as ervas analisadas, o teste Fast Blue B foi 

específico para detecção inicial dos derivados canabinólicos. 

 

Palavras-chave: Cannabis. Maconha. Ervas. Fast Blue B. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Cannabis sativa, L, conhecida popularmente como maconha é uma das 

plantas mais antigas que o homem tem conhecimento. Sua distribuição é mundial e 

produz uma das substâncias psicoativas mais potentes e consumidas pelas populações 

de diferentes épocas e culturas.  Nos dados históricos, estimasse que o primeiro contato 

entre o homem e a Cannabis ocorreu por volta dos anos 6.000 a. C e o primeiro uso 

medicinal por volta de 5.000 a. C. Em meados de 2.723 a. C, a China passou a utilizar a 

planta para produção de papéis, cordas, alimentos, artefatos e tecidos. Mas, houveram 

registros de uso para fins terapêuticos como combate ao reumatismo, prisões de ventre, 

malária e cólicas menstruais (ZUARDI, 2006). 

 No Brasil, a partir de 1.549, a droga passou a existir no país devido aos navios que 

transportavam os escravos africanos durante o Colonialismo. Mas adiante, os índios 

passaram a cultivar a planta para utilizações em rituais religiosos. A distribuição da droga 

por todo o território brasileiro ocorreu devido sua recomendação medicinais, onde tornou-

se um dos três medicamentos de maior prescrição ao longo do século XIX. Neste mesmo 

século, a Cannabis passou a ser utilizada por artistas e escritores que acabaram tornando 

o seu consumo um hábito considerado popular a ser seguida pela população da época 

(CARLINI, 2006). 

 

1.1 Dados Epidemiológicos 

   

 De acordo com o relatório anual de 2008 da United Nations Office on Drugs 

and Crime (UNODC), cerca de 165,6 milhões de pessoas consumiram maconha entre 

2006-2007. Estima-se que 10% dos que experimentaram se tornaram usuários diários e 

20 a 30 % a consomem semanalmente. (Http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/WDR2011/ World_Drug_Report_2011_ebook.pdf, acessada em Abril 2012). 

Segundo o Observatório Europeu de Drogas e Tóxicos (OEDT), em 2012, os 

Estados Unidos da América (EUA) foi o país com maior utilização da droga, sendo que na 

Europa cerca de 23,7% da população relata que já fumou a droga durante a sua vida, isso 

representa cerca de 80,5 milhões de pessoas. Em um levantamento entre usuários, 

realizado em 2010, estimou-se que 22,6 milhões de americanos de 12 anos ou mais já 
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foram consumidores de drogas ilícitas, sendo que aproximadamente 17,4 milhões já 

fizeram uso desta droga em específico (ARMENTANO, 2012). 

Em 2012, o Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro registrado com maior 

número de casos de usuários de maconha, sendo que 32% dos estudantes do ensino 

superior, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, afirmaram que já tinham feito o 

uso da maconha, acompanhada do álcool e tabaco (Associação Brasileira de Estudo de 

Álcool e Outras Drogas - ABEAD), 2012, isso demonstra que a maioria dos adolescentes 

que usam maconha normalmente também estão envolvidos com o uso de álcool e tabaco; 

portanto, não é surpreendente que grande parte da literatura focada na maconha inclua 

adolescentes que fazem esta associação (JACOBUS, 2013). 

A Organização Mundial da Saúde, em 2016, registrou que 181,8 milhões da 

população mundial são usuários com faixa etária entre 15 e 64 anos; dos quais; 13,1 

milhões são dependentes químicos da mesma. No Brasil, foram registrados nos últimos 

12 meses 2,5 % da população adulta como usuários e um aumento de 3,5 % na 

população jovem que são consumidores dessa droga ilícita 

(Https://nacoesunidas.org/oms-cannabis-e-droga-ilicita-mais-consumida-no-mundo-com-

180-milhoes-de-usuarios/, acessado em Julho 2018). 

 

1.2 Botânica 

 

A Cannabis conhecida também como Marijuana, Cânhamo-da-índia, Hashish, 

Charas, Bhang, Ganja e Sinsemila por diversas culturas e civilizações do mundo pertence 

à família Cannabinaceae e ao gênero Cannabis. A planta é cultivada nas regiões de clima 

tropical e temperado presentes em todo o território mundial, a mesma apresenta três 

espécies que são respectivamente C. sativa, L, C. indica e C. ruderallis (Figura 1). A 

primeira é caracterizada por ser a de maior cultivo e poder de sedação proporcionado 

pelas substâncias psicoativas que são produzidas e concentradas na resina, portanto, é a 

mais importante e o objetivo de estudo deste trabalho. Já a segunda, apresenta produção 

de resina com baixo teor de substâncias psicoativas e a terceira, não produz substâncias 

psicoativas. Pode-se concluir que a C. indica e C. ruderallis são espécies da planta que 

apresentam menor cultivo e consumo devido à baixa ou ausente concentração de 

canabinóides (FERRARI, 2016). 

https://nacoesunidas.org/oms-cannabis-e-droga-ilicita-mais-consumida-no-mundo-com-180-milhoes-de-usuarios/
https://nacoesunidas.org/oms-cannabis-e-droga-ilicita-mais-consumida-no-mundo-com-180-milhoes-de-usuarios/
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Figura 1 - Representação das diferentes espécies do gênero Cannabis. 

 

Fonte: https://maconhabrasil.com.br/tipos-de-maconha/ 

 

A planta é dioica, ou seja, constituída por fêmea que apresenta 1,6 metros de 

alturas e por machos com 0,8 metros. Durante a floração, a polinização das fêmeas 

provoca a morte dos machos e as mesmas desenvolvem-se produzindo a maior 

concentração de canabinóides (RODRIGUES, 2004). 

Morfologicamente, apresenta folhas de formato serrilhado, recortadas em finos 

segmentos lineares, sua coloração varia do verde ao verde-amarelo e com consistência 

enrugada (Figura 2). As folhas e flores são recobertas por pelos secretores que 

apresentam funções de barreira mecânica, armazenamento de substâncias, retenção de 

água, diminuição da incidência luminosa, proteção contra herbívoros e isolamento térmico 

(PETRY, 2015).  

 

Figura 2 - Representação da planta Cannabis sativa L. 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa 
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A produção das substâncias psicoativas ocorre nos tricomas glandulares que 

são apêndices epidérmicos constituídos por uma cabeça e um apêndice presentes nas 

flores, folhas, caule e ramos da planta. A cabeça é formada por uma ou várias células e é 

o local de síntese e armazenamento da resina, já o apêndice une a cabeça á epiderme e 

varia em relação ao comprimento (Figura 3). A resina é uma substância viscosa, odorífera 

e insolúvel em água que apresenta canabinóides na sua composição química. As 

sementes e as raízes da planta não apresentam tricomas, portanto não produzem resina 

(PETRY, 2015). 

 

 

Figura 3: Representação do tricoma. 

 

Fonte:http://blog.prazeresdacasa.com.br/grow/tricomas-cannabis-medicinal/ 

 

1.3 THC 

 

A planta produz mais de 421 substâncias químicas, dentre estas, 60 estão os 

canabinóides que são responsáveis pelos efeitos psíquicos e classificados em dois 

grupos: os canabinóides psicoativos: Delta-8-THC, Delta-9-THC conhecido como 

tetrahidrocanabinóide (THC) e o seu metabólito ativo: 11-hidróxi-Delta-9-THC e os não 

psicoativos: o canabinol (CBN) e o canabidiol (CBD) (PETRY, 2015). 

O THC é o mais potente de todos e seu nome oficial segundo as regras da 

IUPAC é 6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (Figura 4) e corresponde a um 

composto da família dos fenóis, consequentemente apresentara solubilidade em água 

muito baixa, mas uma relativamente elevada em solventes orgânicos, especialmente em 

lipídeos e em álcoois. Sua fórmula é C21H30O2, possui uma massa molar de 314,469 g / 

mol e um ponto de ebulição de 250ºC. Trata-se de um composto que é metabolizado no 

http://blog.prazeresdacasa.com.br/grow/tricomas-cannabis-medicinal/


14 
 

fígado e possui um tempo de semivida de 1,6 a 59 horas, ou seja, pode variar desde 20 

horas até 10 a 13 dias (FERRARI, 2016).  

O teor de THC varia de acordo com os fatores genéticos da planta e os fatores 

ambientais, podendo concluir-se que quanto mais quente, seco e úmido a região de 

produção da Cannabis maior será o teor (FERRARI, 2016). 

 

 

Figura 4: Representação química do THC 

 

 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/thcprincipal-componente-ativo maconha.htm 

 

    

Além disso, o período de floração também influência no aumento do teor de 

THC, portanto as flores apresentam maior concentração sendo seguida pelas folhas e as 

menores concentrações estão no caule e ramos (RODRIGUES, 2004).  

A função do tetrahidrocanabinol no organismo consiste em ligar-se aos 

receptores canabinóides conhecidos como CB1 e CB2 presentes no Sistema Nervoso 

Central (SNC), Sistema Nervoso Periférico (SNP), em vários tecidos e células 

imunológicas (PETRY, 2015). 

 

1.4 Tipos de Consumo e Absorção 

 

Além da maconha existem outras duas formas de processar a Cannabis que é 

o uso do haxixe que também pode ser fumado e apresenta maiores concentrações de 
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THC, e do Hashoil ou Óleo de Cannabis, que é a forma líquida e mais potente da droga 

de uso intravenoso. O haxixe é a resina que fica acumulada nas flores e folhas da planta, 

que é seco e transformado em bolotas ou tabletes para serem fumados ou mascados. 

Existe também o Skank que é uma variedade da Cannabis sativa L, obtida por 

cruzamento e seleção natural e que contém 20 a 30% a mais de THC que a planta 

comum (Http://mundo educação.bol.uol.com.br/química/thcprincipal-componente-ativo-

maconha.htm. Acesso em 10 de agosto de 2016). 

O consumo intravenoso é pouco usável devido ao seu alto risco de 

contaminação por utilização de agulhas compartilhadas que pode levar a transmissões de 

doenças por via de contado indireto de pessoa-objeto-pessoa. Além disso, este tipo de 

consumo pode levar a overdoses devido à alta concentração de drogas injetáveis e 

também ao aumento de risco de saúde mediante aos efeitos colaterais da droga que 

podem ser letais diante a elevada concentração de THC e misturas com outras drogas 

como cocaína.  

O fumo é a forma de consumo mais utilizável por toda a população mundial, 

apresenta uma biodisponibilidade sistêmica de 8 a 24% e após a inalação o pico dos 

efeitos causados pela droga ocorre entre 8 a 15 minutos e acaba após duas ou três horas. 

A via pulmonar de absorção do THC começa pela inalação do fumo através da porção 

condutora e porção respiratória. A primeira é responsável por conduzir o gás aos pulmões 

e é composta por fossas nasais, faringe, epiglote, laringe, traquéia, brônquios primários 

direito e esquerdo, brônquios secundários e bronquíolos terminais. Já a segunda tem a 

função de realizar as trocas gasosas e corresponde aos bronquíolos respiratórios, 

condutores alveolares, sáculos alveolares e alvéolos pulmonares. A troca gasosa ocorre 

por difusão simples entres as paredes dos alvéolos e os vasos sanguíneos, a pressão 

exercida na parede e a pressão do fluxo sanguíneo faz com que o oxigênio inalado 

juntamente com as substâncias químicas do fumo migrem para o plasma e as hemácias 

nos vasos e o gás carbônico migre para os alvéolos a fim de serem eliminados. Assim, o 

THC presente no sangue é conduzido rapidamente para o cérebro através do sistema 

circulatório.  

A via oral apresenta uma absorção lenta e irregular do THC, pois a maior parte 

é degradada pela ação do meio ácido do estômago e dos microrganismo presentes no 

trato gastrointestinal. Apresenta uma biodisponibilidade sistêmica entre 4 e 12%, o início 

da ação do THC ocorre de 30 a 60 minutos e o pico dos efeitos colaterais ocorre entre 2,5 
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a 3,5 horas depois do consumo e os efeitos totais da droga tem duração entre 4 a 6 

horas, portanto a ação da droga apresenta maior potência quando inalado do que 

ingerida. O prolongado tempo até o surgimento dos primeiros efeitos colaterais da droga 

deve-se também a passagem por todo o processo digestivo, pela migração dos 

canabinóides para os vasos sanguíneos após atravessar as microvilosidades do intestino 

delgado e o percurso dos mesmos pelo sistema circulatório até atingirem o cérebro.  

 

1.5 Distribuição 

 

O delta-9-tetrahidrocanabinol é ligado ás proteínas plasmáticas em cerca de 97 

a 99%, principalmente ás lipoproteínas e, em menor proporção, á albumina. Após a 

absorção, devido ás suas propriedades físico-químicas, o THC é rapidamente distribuído 

para os tecidos altamente vascularizados como cérebro, fígado, coração, rins e pulmões, 

resultando em um decréscimo significativo na concentração plasmática (OGA, 2014). 

A seguir, ocorre uma redistribuição desse fármaco, com um acúmulo intenso 

em tecidos menos vascularizados e no tecido adiposo, local de depósito onde a 

concentração de THC pode ser cerca de 1.000 vezes maior que a plasmática (OGA, 

2014). 

 

1.6 Ação do THC no Sistema Nervoso Central 

 

A ação do THC é ligar-se aos receptores canabinóides conhecidos como CB1 e 

CB2 presentes no Sistema Nervoso Central (SNC), Sistema Nervoso Periférico (SNP), em 

vários tecidos e células imunológicas. Os receptores CB1 são componentes essenciais do 

SNC, especificamente nos órgãos Hipocampo que controla a aprendizagem e memória, 

nos Núcleos da base e Cerebelo por controlar a parte motora e Núcleos accumbens pelo 

comando do prazer, mas estão presentes também em alguns tecidos como adiposo, 

hepático, do trato gastrintestinal e muscular. Já os receptores CB2 são componentes de 

células do sistema imunológico que são os linfócitos B e T, monócitos e neutrófilos 

(RODRIGUES, 2004). 

Para ser possível compreender o mecanismo de ação do THC sobre o sistema 

nervoso necessita-se entender sobre o potencial de ação da membrana neural e a 
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sinapse. O neurônio em estado de repouso encontra-se eletricamente polarizado, ou seja, 

há uma membrana plasmática carregada positivamente do lado de fora e uma membrana 

carregada negativamente do lado de dentro. A diferença de polarização é causada por 

outra diferença de concentração de íons de sódio (Na+) e potássio (K+) dentro e fora da 

célula. Em um neurônio não estimulado, os íons de potássio aparecem em uma 

concentração maior no interior da célula, e os íons de sódio ocorrem em uma maior 

concentração no exterior da célula. A diferença no potencial elétrico produzido pela 

distribuição desigual desses íons é denominada potencial de repouso da menbrana 

(GUYTON, 2006). 

Quando o neurônio é estimulado, esta estabilidade passa e acontece um efeito 

chamado de despolarização, onde o sódio que estava em maior quantidade do lado de 

fora da célula, passa a penetrar para o lado de dentro fazendo com que o potássio saia, 

invertendo assim a polarização da área afetada. Este efeito, que vai aos poucos 

despolarizando a membrana a medida que ele caminha e é chamado de potencial de 

ação, se propaga ao longo da célula na forma de um impulso nervoso. O impulso nervoso 

se propaga em apenas uma direção. Ele caminha dos dendritos para o corpo celular e 

deste para o axônio. Ao chegar na extremidade do axônio, o impulso é transmitido para o 

próximo neurônio pela sinapse (GUYTON, 2006). 

A sinapse é uma região de comunicação entre o axônio de um neurônio e o 

dendrito de outro ou da membrana de uma célula. O axônio e o dendrito ou membrana 

celular estão separador por uma minúscula fenda conhecida como fenda sináptica que 

apresenta uma largura de 20 a 50 nm. Pelo fato de os 2 neurônios que participam de uma 

sinapse não se contatarem entre si, um impulso nervoso que segue pelo primeiro 

neurônio (neurônio pré-sináptico), não pode atravessar para o segundo neurônio 

(neurônio pós-sináptico). Assim, a mensagem de um axônio para um dendrito ou uma 

membrana celular é transmitida por neurotransmissores (representam a sinapse química), 

sendo que estes são liberados pelos axônios e recebidos pelos dendritos ou pelas 

membranas.  A membrana por quais são liberados os neurotransmissores se chama 

Membrana Neuronal Pré-Sináptica e a que recebe os neurotransmissores se chama 

Membrana Neuronal Pós-Sináptica (GUYTON, 2006). 

O terminal axonal típico contém dúzias de pequenas vesículas membranosas 

esféricas que armazenam neurotransmissores - as vesículas sinápticas (pré-sináptica). A 

membrana dendrítica relacionada com as sinapses (pós-sináptica) apresenta moléculas 
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de proteínas especializadas na detecção dos neurotransmissores na fenda sináptica - os 

receptores. Por isso, a transmissão do impulso nervoso ocorre sempre do axônio de um 

neurônio para o dendrito ou corpo celular do neurônio seguinte. Podemos dizer então que 

nas sinapses químicas, a informação que viaja na forma de impulsos elétricos ao longo de 

um axônio é convertida, no terminal axonal, em um sinal químico que atravessa a fenda 

sináptica. Na membrana pós-sináptica, este sinal químico é convertido novamente em 

sinal elétrico (GUYTON, 2006). 

Quando ocorre a despolarização da membrana pré-sináptica, os canais de 

cálcio abrem-se e permitem a passagem de inúmeros íons cálcio para dentro da 

membrana. Esses íons ligam-se aos sítios de ligação que são moléculas de proteínas 

presentes na superfície interna da membrana que fazem com que as vesículas sinápticas 

liberem seus neurotransmissores para a fenda sináptica. A quantidade de 

neurotransmissores liberados na fenda é diretamente proporciona ao número de íons 

cálcio que entram na membrana. Na membrana pós-sináptica existem receptores 

excitatórios e inibitórios, os neurotransmissores liberado na fenda migram para aqueles 

com o qual apresenta afinidade. Causando assim, excitação ou inibição da membrana 

neuronal pós-sináptica (GUYTON, 2006). 

Acima foi demonstrado o mecanismo de sinapse química da neurotransmissão 

convencional que ocorre através de neurotransmissores clássicos como catecolaminas, 

acetilcolina, seratonina, dopamina e etc. Já na ação farmacológica do THC ocorre a 

neurotransmissão retrógrada devido á afinidade do mesmo pelos receptores da 

anandamida, um dos neurotransmissores endocanabinoide, ou seja,  produzidos pelo 

prório sistema nervoso (OGA, 2014). 

O mecanismo de ação do THC consiste na interação dos agonistas 

canabinoides com os receptores CB1 e CB2. As transmissões do potencial de ação ao 

longo do axônio aos terminais nervosos causam despolarização dos neurônios pós-

sinápticos com entrada de íons cálcio. Logo após, os endocanabinoides (principalmente 

anandamida) são produzidos sob demanda nos neurônios pós-sinápticos pelo estímulo 

resultante da elevação dos níveis intracelulares de cálcio, que ativam enzimas como a 

DAGL ou NAPE-PLD responsáveis pela síntese dos neurotransmissores. Os 

endocanabinoides sintetizados difundem para a fenda sináptica de acordo com a 

quantidade de cálcio que entram na membrana pós-sináptica e de maneira retrógrada 
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ligam – se aos receptores CB1 e CB2 nos neurônios pré-sinápticos presentes no SNC e 

SNP (OGA, 2014). 

Mas, o THC entra em ação agonista durante a ligação da anandamida aos 

receptores CB1 e CB2 na membrana pré-sináptica, ou seja, o THC e a anandamida 

apresentam afinidade e atividade intrínseca com os receptores e competem pelos 

mesmos. Assim, o THC liga se aos receptores da membrana pré-sináptica no lugar do 

endocanabinoide, ativando-os e desencadeando uma resposta que pode ser o aumento 

ou a diminuição da atividade neuronal exercida pela anandamida em diversas regiões do 

SNC (OGA, 2014). 

 

1.7 Efeitos Colaterais 

 

O consumo da Cannabis gera uma série de efeitos colaterais de acordo com 

algumas variações como a personalidade, expectativa e experiências anteriores do 

usuário frente a está droga, sua suscetibilidade, dose administrada, via de administração, 

uso concomitante com outra droga, fatores ambientais e dinâmica de fumar do usuário, ou 

seja, número de tragadas, volume e tempo de inalação (PASSAGLI, 2013). 

Os principais efeitos colaterais observados logo após o consumo são: estado 

inicial de euforia, agitação e hilaridade, seguido de um período de reflexão, relaxamento e 

tranquilidade; taquicardia, podendo chegar a 140 bpm; secura na boca e garganta; 

comprometimento do equilíbrio, coordenação, atenção e da memória recente; alteração 

da percepção de tempo e de espaço; acentuação dos sentidos sensoriais; aumento do 

apetite e hiperemia das conjuntivas. Em doses elevadas podem aparecer efeitos 

semelhantes aos dos alucinógenos, ansiedade, confusão, paranoia, alucinação, delírio, 

pânico, despersonalização, comportamento agressivo, psicose tóxica e bad trip (má 

viagem) (PASSAGLI, 2013). 

O efeito psicopatológico com o uso contínuo consiste em alterações 

comportamentais como isolamento social, retardo psicomotor, autonegligência e 

passividade. Já alterações cognitivas compreende déficits de atenção, diminuição da 

capacidade de concentração, prejuízo da memória, diminuição da capacidade para 

resolver problemas e dificuldade para tomar decisões. As alterações evolutivas são 

diminuição de interesse pela aparência pessoal, apatia, inércia, falta de objetivos na vida, 
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redução da produtividade, falta de motivação, diminuição dos impulsos e perda do 

interesse pelas atividades direcionadas a um objetivo (PASSAGLI, 2013). 

Os principais efeitos decorrentes do uso crônico da maconha ocorrem no 

sistema cardiovascular e pulmonar. Os danos cardíacos são provenientes da absorção do 

monóxido de carbono (CO) gerado no ato de fumar pela combustão incompleta do 

vegetal. Apesar do cigarro da maconha produzir menos teor de CO, há uma maior 

formação de carboxi-hemoglobina (COHb) devido ao maior volume de fumaça inalado 

pelo usuário, bem como maior tempo de retenção nos pulmões. O aumento da 

concentração de COHb no sangue, somado ao aumento da frequência cardíaca, provoca 

um desbalanceamento de suprimento de oxigênio para o coração, onde há uma 

diminuição da oferta e um aumento da demanda nesse processo. Essa alteração pode ser 

perigosa em pacientes com histórico de angina, insuficiência cardíaca congestiva, 

acidente vascular cerebral, hipertensão e aterosclerose coronariana (PASSAGLI, 2013). 

Já os efeitos pulmonares decorrem da inalação de altos teores de partículas 

sólidas irritantes para o sistema respiratório e de substancias cancerígenas, as quais 

estão presentes em maiores concentrações do que na fumaça do tabaco. Os efeitos 

provocados pela inalação da Cannabis podem levar a tosse, bronquite, enfisema 

pulmonar, sinusite, bronquite crônica obstrutiva, câncer de pulmão, etc. (PASSAGLI, 

2013). 

Um trabalho realizado no Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia 

Médica, da FMRP – USP  reporta que há uma pequena evidencia de que usuários de 

longo prazo que iniciaram um uso regular no início da adolescência apresentam atrofia 

cerebral assim como redução na substancia cinzenta. Estes estudos foram realizados 

usando a técnica de neuroimagem funcional em pacientes com o cérebro “em repouso” 

(dias depois do consumo da droga) relatam aumento na atividade neural em regiões que 

podem ser relacionadas com intoxicação por Cannabis, alteração do humor (lobos frontais 

mesial e orbital) e redução na atividade de regiões relacionadas com funções cognitivas 

prejudicadas por intoxicação aguda (J. A. Crippa, 2005). 

A síndrome de abstinência pode ocorrer em alguns usuários e os principais 

efeitos colaterais são distúrbios de sono, irritabilidade, apetite diminuído, náuseas e 

agitação. É importante ressaltar que a abstinência não é comum de ocorrer devido ao 

baixo poder de gerar dependência pelo uso da erva (RODRIGUES, 2004). 
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1.8 Biotransformação e Excreção 

 

O THC é quase inteiramente biotransformado, principalmente pelo complexo 

enzimático do sistema microssômico do Cit P-450 (CYP), com maior expressão da 

subfamília de isoenzimas da CYP2C. Além do fígado, outros tecidos como coração e 

pulmões também são capazes de biotransformar os canabinóides; porém, em uma 

extensão muito menor (OGA, 2014). 

Os principais produtos de biotransformação são os compostos mono-

hidroxilados, especialmente o 11-hidroxi-(OH)-delta-9-THC e o 8-beta-hidroxi-(OH)-delta-

9-THC. São compostos ativos, sendo que o primeiro exibe atividade e disposição similar 

ao delta-9-THC, enquanto o segundo é menos potente. Entretanto, como a concentração 

plasmática de 11-OH-delta-9-THC é tipicamente menor que 10%, quando comparada à 

concentração de delta-9-THC, após absorção pulmonar, é provável não haver uma 

contribuição significativa do composto nos efeitos psicoativos do delta-9-THC.  

Posteriormente, o 11-OH-delta-9-THC é oxidado a ácido 11-nor-9-carboxi-delta-9-THC, 

também conhecido como THC-COOH, que é um composto polar e inativo. Esse produto 

de biotransformação é conjugado com ácido glicurônico e excretado em quantidades 

significativas na urina (OGA, 2014). 

 Aproximadamente 70% de uma dose total de delta-9-THC é excretada 

dentro de 72 horas, sendo 30% na urina e 40% nas fezes. Ocorre recirculação enterro-

hepática dos produtos da biotransformação do delta-9-THC, pois uma quantidade 

significativa desses compostos é excretada nas fezes. Esse fato também contribui para 

uma lenta eliminação do delta-9-THC. Uma quantidade muito pequena de delta-9-THC 

inalterado é encontrada na urina, e somente 2% de uma dose é excretada como 11-OH-

delta-9-THC. Portanto, o THC-COOH é o principal produto da biotransformação urinário e 

um biomarcador de exposição a Cannabis (OGA, 2014). 

 

1.9 Química Forense 

 

Química forense é o uso da química em perícias criminalísticas e por meio dela 

é possível fazer análises orgânicas e inorgânicas, toxicológicas, investigações sobre 

incêndios criminosos e sorologias, onde é viável fazer elucidações de crimes de 
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assassinatos, roubos, envenenamentos; análise de cédulas de dinheiro e documentos; 

análise de resíduos de disparos de tiros, averiguação e definição dos tipos de drogas que 

foram apreendidas. São usadas técnicas, como colorimetria, cromatografia, 

espectrometria de massas, espectroscopia, calorimetria, papiloscopia e 

termogravimétrica.  

Estas técnicas vêm tornando-se cada vez mais necessárias, diante da 

criminalidade, pois separam e identificam de maneira detalhada e segura compostos 

químicos, aliadas a uma elevada sensibilidade, rapidez de análise e capacidade de 

estudo de amostras complexas na ciência forense (GALINDO, 2010). 

 

1.10 Métodos Colorimétricos para canabinóides 

 

Tratam-se de uma técnicas qualitativas que constitui basicamente a coleta de 

amostra e adição de um reagente que pode ser tipo Fast Blue B, Duquenois Levine, p-

dimetil aminobenzaldeido (Van Urk) que fará com o resultado possam ser visto a olho nu 

devido à reação química onde haverá a mudança de cor na amostra. Tais métodos às 

vezes não são muito confiáveis, pois podem apresentar um falso-positivo para o material 

em questão. Após está análise inicial os preliminar, deve-se realizar outras análises mais 

precisas, para confirmação do resultado. 

 

1.11 O Perito Criminal 

 

O Perito Criminal não se limita a trabalhos laboratoriais, analisando amostras 

colhidas por outros investigadores, ele também participa ativamente nos locais de crimes 

a fim de determinar a sequência dos fatos criminosos. Sua principal função é fazer 

análises especializadas para identificar material e conhecer a natureza de cada prova 

relacionada a um crime. 

É essencial que o perito tenha um vasto conhecimento em outras áreas da 

química, como por exemplo, físico-química, orgânica e também em áreas como biologia, 

física, geologia, criminalística, toxicologia e noções de medicina, para que seu trabalho 

seja completo e inquestionável no futuro de um julgamento. 
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1.12 Legislação 

 

Lei nº 11. 343 – Lei de Entorpecentes. 

A Lei n. 11.343, sancionada em 23 de agosto de 2006, é a nova Lei Antitóxicos. 

Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas-Sisnad; prescreve 

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção de usuários e 

dependentes de drogas, e estabelece normas para a repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito, além de definir os respectivos ilícitos penais. As Leis n. 

6.368/76 e 10.409/2002, que tratavam do tema, foram expressamente revogadas.  

 

§ 3º Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 (dez) 

dias, certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a 

destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária à 

realização do laudo definitivo. 

§ 4º A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente 

no prazo de 15 (quinze) dias na presença do Ministério Público e da autoridade 

sanitária.  

§ 5º O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas 

referida no § 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, 

certificando-se neste a destruição total delas." (NR). “Art. 4º O art. 72 da Lei nº 

11.343, de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação: “"Art. 72. Encerrado o 

processo penal ou arquivado o inquérito policial, o juiz, de ofício, mediante 

representação do delegado de polícia ou a requerimento do Ministério Público, 

determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando 

isso nos autos." (NR).   

Art. 5º A Lei nº 11.343, de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 50-A: 

"Art. 50-A. A destruição de drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em 

flagrante será feita por incineração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contado 

da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo 

definitivo, aplicando-se, no que couber, o procedimento dos §§ 3º a 5º do art. 50." 

(A nova Lei de Drogas - Lei 11.343/06). 
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1.13 Uso da química forense na constatação provisória 

 

Quando são efetuadas as apreensões de entorpecentes, é necessário que se 

prove a presença do princípio ativo no material encaminhado pela autoridade policial para 

que se constitua o crime. A comprovação do material do delito deve passar por um teste 

químico-toxicológico, e é nessa parte que entra a química forense.  

 

De acordo com a lei 11.343, de 2006 se caracteriza como crime de tráfico: 

“Art. 28 — Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I — 

advertência sobre os efeitos das drogas; II — prestação de serviços à 

comunidade; III — medida educativa de comparecimento à programa ou curso 

educativo.  

Art. 33, caput — Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 

guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: Pena — reclusão de cinco a quinze anos e pagamento de 

quinhentos a mil e quinhentos dias-multa. 

 Art. 33, § 1º — Nas mesmas penas incorre quem: I — importa, exporta, remete, 

produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em 

depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-

prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas.”  

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do 

crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (CP - Decreto Lei 

nº 2.848 de 07 de Dezembro de 1940).  

 

1.14 Cadeia de custódia 

 

Segundo (LOPES et al., 2006; DEL-CAMPO, 2008), a cadeia de custódia é 

usada para documentar e manter a história da evidência, cronologicamente. Todas as 

amostras recebidas na área de química forense são evidências e estão relacionadas com 

a necessidade de posteriores exames laboratoriais, para determinação/quantificação de 

drogas e só poderão ser aceitas como meios de prova se a coleta, manuseio e a análise 
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das amostras observarem condições mínimas de segurança, de modo a garantir a 

integridade do material a ser examinado e a idoneidade dos meios empregados. Todo 

procedimento realizado entre a comunicação do fato para a autoridade competente e a 

requisição do exame deve obedecer a um rigoroso sistema de cadeia de custódia. 

 

1.15 Testes colorimétricos para ervas suspeitas de Cannabis satival, L  

 

Para uma primeira identificação da cannabis podem ser usados os métodos 

colorimétricos, que é basicamente a coleta de amostra e adição dos reagentes Fast Blue 

B Salt: (Sal de diazônio) ou Duquenois-Levine (Vanilina/Acetaldeido). O desenvolvimento 

de uma cor pode indicar a presença de uma droga ou de uma determinada classe de 

drogas. Uma vez que mais de um composto pode dar o mesmo resultado, os testes de 

cor não são específicos e não identificam conclusivamente a presença de um composto 

(LINCK, 2008).  

Na amostra que for usado o reagente Duquenois-Levine, o teste resultará na 

formação de uma cor vermelha, que se transforma em azul-violáceo quando se adiciona a 

amostra, uma coloração característica da reação de acoplamento THC, que presumirá o 

resultado positivo.  

Já na amostra que for usado o reagente Fast Blue B (Sal de diazônio) 

apresentara a solução de cor vermelha, uma coloração característica da reação de 

acoplamento   THC, que presumira o resultado positivo. 

Esses reagentes também se farão reveladores na técnica de cromatografia de 

camada delgada, para uma análise mais específica.  

 

1.16 Laudo de constatação provisória 

 

Após análise do material apreendidos o perito forense será responsável pela 

emissão de dois tipos de laudos, o de constatação provisório e o definitivo de acordo com 

o art. 50, § 1º - Laudo de constatação: É um laudo provisório, feito de forma superficial 

e, portanto, sem caráter científico, logo após a apreensão da droga, por um perito oficial 

ou por pessoa idônea, de preferência com habilitação, a respeito da natureza da droga 

apreendida. Como só existe crime se for constatada a existência do princípio ativo, e 
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considerando que um exame científico demora em ser feito, a lei criou esse exame 

provisório que, restando positivo, permite a lavratura do auto de prisão em flagrante pela 

autoridade policial, bem como o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público e seu 

recebimento pelo juiz.  

 

1.17 Laudo definitivo 

 

 É o que resulta do exame químico-toxicológico, feito de forma científica e 

minuciosa. É esse laudo que comprova a materialidade do delito a existência do princípio 

ativo e se o mesmo consta da Portaria 344/98 e suas atualizações SVS-MS. O art.50, § 2º 

da Lei de Entorpecentes, estabelece que o perito que elaborou o laudo de constatação 

não está proibido de participar do exame químico-toxicológico (Gonçalves, 2011). 

Tais laudos devem constar nos autos do processo antes das audiências de 

instrução ou julgamento. 

 

1.18 Controle da ANVISA e a Portaria 344/98 

 

A comercialização em grandes proporções de medicamentos falsificados, no 

final da década de 90, e a diversificação das drogas de abuso provocou enorme 

instabilidade na sociedade, na vida dos profissionais da saúde da segurança pública, 

gerando o motivo pelo qual os órgãos reguladores (SVS/MS) publicaram a Portaria 344, 

em maio de 1998. A referida Portaria estabeleceu um modelo padrão para os receituários 

em que são prescritas tais substâncias, e acrescentou elementos de preenchimento das 

receitas relacionados aos profissionais e usuários que devem ser observados por esses 

quando da prescrição, dispensação/comercialização dessas drogas. Desta forma, a 

Notificação de receita B (NRB) é um documento que acompanha as receitas dos 

medicamentos cujas substâncias encontram-se classificadas nas listas B1 e B2 desta 

referida Portaria. As Receitas de Controle Especial (RCE) devem ser emitidas em duas 

vias carbonadas, para dispensação de medicamentos e substâncias que se encontram 

nas listas A2, C1 e C5 (CAMARGO et all, 2005). 

Pela Portaria nº 344/98, é feita a regulação sanitária dos medicamentos de 

controle. De acordo com esta, a prescrição de medicamentos é regida pelos artigos 35 e 
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36, onde aprova o regulamento técnico sobre as substâncias e medicamentos sujeitos a 

controle especial. Nesta mesma está a autorização para a importação e exportação de 

substâncias constantes das listas "A1" e "A2" (entorpecentes), "A3", "B1" e "B2" 

(psicotrópicas), "C3" (imunossupressores) e "D1" (precursores) deste Regulamento 

Técnico ou de suas atualizações, bem como os medicamentos que as contenham 

(DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2018). 

O vegetal Cannabis Sativa L é classificado como planta proscrita na Lista E da 

Portaria nº 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em que são 

consideradas tipos de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou 

psicotrópicas. De acordo com a Portaria SVS/MS n° 344, de 12 de maio de 1998, fica 

proibida a importação, a exportação, o comércio, a manipulação e o seu uso 

(NASCIMENTO, 2014).  

O THC (tetraidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L se 

encontra na lista F designado sob controle sua obtenção. 

A Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006 (chamada de “nova lei de droga”, 

sendo vigorada no Brasil em 08 de outubro de 2006), que substituiu a lei 6368/76, 

estabelece as penas trazidas para quem adquirir ou guardar, manter em depósito, 

transportar ou trouxer determinação legal ou regulamentar (NASCIMENTO, 2014), tendo 

como parâmetro a portaria 344/98. 

 

1.19 Fast Blue B 

 

A maconha é tida como proibida no país, laboratórios com tecnologia forense 

tem sido de suma importância para auxiliar as perícias policiais, ambientais, industriais, 

doping, etc, pois por meios de novas tecnologias da química forense, métodos 

considerados como simples são utilizados para uma rápida identificação de algumas 

drogas como a maconha e cocaína, em casos de flagrante e delito. 

A ciência forense pode ser descrita como uma atividade que dá suporte as 

investigações que se referem a crimes principalmente aqueles com uso de entorpecentes. 

Para isso, a ciência forense usa dos conhecimentos de física, biologia, química, 

matemática, antropologia, entomologia e várias outras ciências que possam ter utilidade 

nas investigações (SEBASTIANY et al, 2011). 
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O teste colorimétrico em suas formas serve para a constatação de drogas, e é 

usado pelas forças policiais em diversos países. 

Os testes colorimétricos indicados para o teste presuntivo de cannabinóides 

são os testes de Duquenois-Levine e o Fast Blue B (sal duplo de cloreto de o-Dianisidina 

bis (diazotitizato) de zinco, (C14H12Cl2N4O2ZnCl2), objeto deste estudo. 

A reação proposta para os canabinóides com o Fast Blue B envolve uma 

reação de acoplamento, levando a criação de cromóforos com os ingredientes ativos da 

substância de interesse forense. (UNITED NATION, 2009; BELL, 2006). 

A sensibilidade é a fração das amostras que obtiveram resultado positivo no 

teste entre os que apresentam cannabinóides. Ela mede a capacidade do teste em 

identificar, corretamente, a presença de cannabinóides entre as amostras que o possuem 

(BORDIN, 2012). 

No teste colorimétrico Fast Blue B, pela verificação de coloração rósea, é 

confirmada a presença de cannabinóides. O teste é simples e rápido, e é utilizado pela 

Polícia Civil, juntamente com cromatografia em camada delgada e análise morfológica da 

planta. Uma pequena quantidade de amostra de maconha, extraída com solvente, 

colocada sobre um papel de filtro e a adição do sal Salt Fast Blue B, com pequena 

quantidade de NaOH (NASCIMENTO, 2014). O Perito nunca deve focar seu trabalho 

apenas na análise provisória colorimétrica. Deve-se levar em consideração a morfologia 

do vegetal apreendido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que Cannabis sativa, L, contém várias substâncias químicas em 

diversas classes, no entanto, a classe dos canabinóides é encontrada unicamente nessa 

espécie, sendo a droga ilícita mais consumida no mundo de interesse toxicológico, por ser 

responsável pela maioria dos efeitos psicotomiméticos ocasionados ao uso abusivo da 

planta e por se tratar de vegetal proscrito no país, se faz necessária a sua precisa 

identificação na configuração do crime.  

Se faz necessária a avaliação do teste Fast Blue B para analisar sua 

especificidade em relação aos tipos de ervas testadas, no fornecimento da prova inicial da 

presença da substância proscrita e, neste caso, da fundamentação da prisão em flagrante 

delito, como determina a legislação brasileira. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O trabalho consiste em analisar o uso do reagente Fast Blue B, metodologia de 

análise química colorimétrica para ervas suspeitas de Cannabis sativa, L. 

 

3.2 Objetivo específico 

 

Analisar a especificidade da metodologia colorimétrica Fast Blue B para 

constatação preliminar para ervas suspeita de Cannabis sativa, L. 
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4.  MATERIAL E MÉTODO 

 

Foram analisadas neste trabalho, utilizando o reagente de Fast Blue B, seis 

tipos de ervas comparadas após colorimetria a uma erva de Cannabis sativa, L, já 

testada, utilizada aqui como padrão de confronto, em parceria com o Laboratório de 

Exames de Entorpecentes da Polícia Científica de Ribeirão Preto. 

As ervas foram dispostas (Figura 5) sobre papel de filtro e em seguida foi 

aplicado Éter de Petróleo para extração do princípio ativo e fixação deste no papel de 

filtro. Após a evaporação do extrator, aplicou-se o regente Fast Blue B e a revelação 

colorimétrica se deu com a aplicação de água destilada. O surgimento da coloração 

vermelha indica a presença de canabinóides. 

 

Figura 5 – Ervas colocadas sobre o papel de filtro antes da adição  

dos reagentes de cor. 

 

Fonte: Momenso, Cardoso, Orlandini (2018) 
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5. RESULTADOS 

 

Tabela 1: Resultados após colorimetria 

Tipo de Erva Fast Blue B 

Maconha + 

Orégano - 

Erva Doce - 

Manjericão - 

Erva Cidreira - 

Carobinha - 

 

 

Figura 6 – Observação da cor vermelha no papel de filtro após adição dos reagentes de 

cor. 

 

Fonte: Momenso, Cardoso, Orlandini (2018) 

 

Após a aplicação do reagente Fast Blue B (Figura 6), foi constatada que 

apenas a erva Cannabis sativa, L ficou com a coloração vermelha, indicando a 

possibilidade da presença de derivados canabinólicos. A reação de colorimetria pelo Fast 

Blue B é dada à natureza fenólica dos diferentes tipos de canabinóides (IPÓLITO, 

OLIVEIRA, 2015). 
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6. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

O Fast Blue B é um dos reagentes mais utilizados para pesquisa prévia de 

derivados canabinólicos no material suspeito, por ser um reagente sensível, que permite a 

detecção de 10-50ng de canabinóides (SPINELI, 1994), em atendimento ao que rege o 

Art. 50 § 1º da Lei 11.343/2006. 

Para as respostas positivo e negativo pode-se obter erros de precisão, ou 

mesmo de interpretação errada. Quando o resultado for positivo, a amostra pode conter 

canabinóides (Verdadeiro positivo- VP), ou pode não conter canabinóides (Falso Positivo-

FP), como o caso da Carobinha. Quando o resultado for negativo, a amostra pode não 

conter canabinóides (Verdadeiro Negativo-VN), como pode tê-lo (Falso negativo-FN) 

(KAWAMURA, 2002). 

Cazenave, 2012, descreveu resultados falso positivos utilizando Fast Blue B 

para Carobinha e Guaraná, o que não ocorreu em nosso experimento, referindo-se 

apenas ao teste da Carobinha. 

A reação do Fast Blue B refere-se apenas à identificação de derivados 

canabinólicos não sendo específico para pesquisa do Tetraidrocanabinol, princípio ativo 

da erva Cannabis sativa, L, constante na lista F da Portaria 344/98 e suas atualizações 

como droga proscrita no Brasil, fase esta que ocorrerá durante a confecção do laudo 

definitivo utilizando técnicas mais específicas. 

Portanto, pelos resultados obtidos neste trabalho, a utilização do reagente Fast 

Blue B mostrou-se específico apenas na demonstração da presença de derivados 

canabinólicos, presentes no vegetal Cannabis sativa, L, em comparação com as ervas 

estudadas, não devendo ser descartada neste caso, a análise morfológica da erva 

suspeita. Com exceção do Canabidiol, todos os demais canabinóides constam da Portaria 

344/98 e suas atualizações, como de uso proscrito no Brasil. Tal exame também é 

importante no direcionamento aos demais exames para identificação do principal princípio 

ativo do material pesquisado. 
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