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Fácil como a alcoolemia: teste para 

a identificação de drogas 

O abuso de drogas é uma rotina, assim como seus efeitos nocivos. Hoje 
em dia, há muitos testes de identificação simples para detectar drogas  
e identificar usuários problemáticos.
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Seria ótimo se todos fossem tão simples e claros quanto o teste 
de alcoolemia! Os limites de álcool no sangue, como os aplicados 
para motoristas, são definidos por lei, e é fácil realizar os testes de 
alcoolemia com um bafômetro portátil, que apresenta resultados 
confiáveis rapidamente. O método que comprova as condições  
para dirigir e seus resultados são amplamente reconhecidos. Mas, 
junto do consumo de álcool amplamente aceito na sociedade, 
temos de lidar hoje em dia com um aumento significativo no uso 
de drogas ilícitas. 

Esse fenômeno é liderado pela maconha — depois do álcool,  
o entorpecente mais popular no mundo — e pelos opiáceos (como 
heroína), cocaína, anfetaminas e metanfetaminas, conhecidas 
como drogas sintéticas, como ecstasy, speed e crystal meth.

CONSUMO MUNDIAL DE DROGAS ILÍCITAS

FÁCIL COMO A ALCOOLEMIA: TESTE PARA A IDENTIFICAÇÃO DE DROGAS 

Droga  Consumo*

Maconha  2,5 a 5,0
 
Opiáceos e opioides (p. ex., heroína) 0,3 a 0,8

Cocaína  0,3 a 0,4

Anfetamina e drogas semelhantes 0,3 a 1,2

Metanfetamina (p. ex., ecstasy)  0,2 a 0,4

Outras drogas  3,4 a 6,6

*Estimativas mínima e máxima da população em termos percentuais

Fonte: UNODC 2012; 1.) A questão central: quão alto é o índice de pessoas 
entre 15 e 64 anos que usaram drogas nos últimos 12 meses?

Diferentemente do álcool, não é possível detectar o consumo 
dessas drogas ilícitas com um simples teste com o Etilômetro. 
Normalmente, elas são identificadas por exames complexos 
de sangue. Contudo, a coleta do sangue é, frequentemente, 
muito demorada para testes espontâneos rápidos em estradas, 
empresas, alfândegas ou em prisões. São necessários testes de 
identificação que forneçam resultados rápidos e confiáveis e, sem 
a necessidade de uma equipe médica treinada. Kits de testes de 
drogas que funcionem com a mesma facilidade e rapidez dos testes 
de alcoolemia facilitarão significativamente o trabalho de agentes 
da lei e fiscais de segurança nas empresas.

E quais são os métodos de teste adequados para a detecção de 
drogas ilícitas no organismo de forma espontânea e com segurança? 
Segue uma comparação.

Cabelos e unhas: permitem apenas a detecção do 
consumo geral
As drogas e seus metabólitos são encapsulados e se acumulam 
nos cabelos e nas unhas. Se um indivíduo fornecer uma amostra 
de cabelo para o teste, dependendo do tamanho desta amostra 
(via de regra: aproximadamente 1 cm/mês), é possível detectar 
o consumo de drogas no período correspondente. O cabelo é um 
modo fácil e não invasivo de se obter as amostras a serem enviadas 
para o laboratório. E a análise demandará uma equipe treinada, 
mas não necessariamente uma equipe médica.

Ainda assim, a análise da queratina nos cabelos e unhas 
apresentam informações confiáveis apenas sobre o histórico  
e os hábitos de consumo de drogas do indivíduo. Mas não sobre 
o consumo agudo de drogas. O que significa que não é possível 
tecer conclusões sobre a influência real no momento do teste. 
Por isso, cabelo e unhas não são adequados para os teste de 
identificação espontâneos.
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Urina: detecção possível apenas se não houver 
infl uência aguda
A identifi cação de substâncias viciantes na urina é o método de 
teste mais usado. Todas as drogas e seus metabólitos podem 
ser detectados na urina por vários dias, em até uma semana, 
dependendo do tipo de substância absorvida, da dose, da forma 
de consumo (fumada, inalada, injetada) e da frequência. Em casos 
especiais (abuso crônico de maconha ou benzodiazepinas), as 
substâncias ainda podem continuar detectáveis na urina várias 
semanas depois da abstenção.

Por esse motivo, a urina não é muito adequada para detectar a 
infl uência aguda, pois não contém concentrações mensuráveis 
de substâncias estranhas ou de seus metabólitos imediatamente 
ou pouco tempo depois do consumo das drogas. Além de um 
teste de urina positivo não indicar necessariamente consumo 
recente. A obtenção da amostra de urina ainda requer instalações 
adequadas e precisa ser observada para evitar manipulação. Essas 
instalações normalmente não estão disponíveis durante inspeções 
espontâneas, como no trânsito, o que violaria a privacidade do 
indivíduo na coleta da amostra sob observação.

Sangue: só pode ser coletado por profi ssionais treinados 
O sangue é excelente para a detecção de drogas, pois absorve os 
narcóticos rapidamente, na verdade, praticamente no momento em 
que o consumo é iniciado, e os transporta para todos os tecidos, 
incluindo os receptores e órgãos, que, então, os eliminam do 
organismo. O indivíduo não consegue manipular o sangue, e assim, 
a detecção de álcool ou drogas ilícitas (cocaína, THC, etc.) indica 
infl uência no momento do teste. Entretanto, a coleta e a análise 
do sangue não são práticas para os testes rápidos básicos de 
drogas, pois demandam profi ssionais especializados, equipamento 
laboratorial e, normalmente, um mandado judicial.

Na Alemanha, por exemplo, apenas o sangue atende os requisitos 
legais para amostras nos termos da seç. 24(a)(2) da Lei de Trânsito 
(dirigir veículo sob a infl uência de substância entorpecente). 
A análise laboratorial do sangue normalmente é considerada 
um método legalmente aceitável para confi rmar ou rejeitar um 
teste de identifi cação positivo para fi ns legais. Contudo, o ato de 
coletar o sangue é extremamente invasivo e somente pode ser 
realizado por profi ssionais com treinamento médico. Por isso, não 
é adequado para testes rápidos.

Cabelos e unhas

Sangue

Saliva

Urina

 Minutos Horas Dias Semanas Meses Anos
Tempo para detecção analítica de diferentes materiais testados. Fonte: Caplan, Y.H., Goldberger, B.A. (2001): 
Amostras alternativas para o teste de drogas no local de trabalho. J Anal Toxicol. 2001 Jul-Aug;25(5):396-9.
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Saliva: rápido e confiável
Testar a presença de drogas em amostras de saliva é uma alternativa 
real. É possível, sem um procedimento invasivo, obter uma amostra 
para testar a influência aguda na pessoa, especialmente em 
verificações no trabalho ou no trânsito. Como o sangue, a saliva 
pode proporcionar informações confiáveis sobre a influência aguda 
das drogas em um indivíduo.

O teste de saliva não exige equipe médica e, diferentemente da 
amostra de urina, a obtenção não viola a privacidade do indivíduo. 
A saliva pode ser coletada no local — fácil, rápida, confiável — 
sob supervisão constante, com higiene e sem necessidade de 
instalações especiais. Os custos de tempo e equipe envolvidos são 
muito menores que os dos testes de urina, sendo praticamente 
impossível manipular as amostras. Em último lugar, até o momento, 
os indivíduos aceitam melhor a coleta de uma amostra de saliva 
que de uma amostra de urina.

Perfeita para testes identificação
A saliva é a campeã isolada na comparação dos métodos de análise 
usados em testes de identificação de drogas. As amostras de 
saliva são coletadas com facilidade, rapidez e sem equipe médica. 
Também protegem a privacidade dos indivíduos e, por isso, são 
populares. Por fim — o que é mais importante para quem realiza 
os testes — têm resultados confiáveis.

Os equipamentos atuais para testar a saliva apresentam 
resultados coincidentes com análises de sangue com exatidão de 
até 95%. São capazes de detectar com precisão até oito classes 
de substâncias diferentes ao mesmo tempo, incluindo as drogas 
usadas mais frequentemente, como maconha, anfetaminas, 
metanfetaminas, opiáceos, cocaína e metadona. Há equipamentos 
que indicam o THC, componente da maconha de difícil detecção, 
até em concentrações minúsculas de 5 nanogramas por mililitro 
de saliva apenas 3 minutos após a obtenção da amostra. São 
equipamentos higiênicos, pois impedem o contato com a amostra. 
Podem ser usados em instalações móveis e permanentes. 
Funcionam no local e em todas as condições climáticas, porque 
a temperatura pode ser ajustada, garantindo a temperatura de 
medição necessária para a obtenção de resultados precisos em 
todos os momentos e lugares. 

Equipamentos que também apresentam leituras nítidas no 
escuro em razão da iluminação apropriada. São dotados de 
gerenciamento, transmissão e documentação adequada de dados. 
E que, por fim, armazenam todos os resultados de medições para 
consulta e referência futura.

Os testes de identificação de drogas ilícitas já podem ser realizados 
com uma amostra de saliva, a mesma facilidade dos testes de 
alcoolemia. Isso permite verificações espontâneas a qualquer 
momento e em qualquer lugar, com baixo custo. O que aumenta 
a segurança.
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