
TESTE DE MACONHA (THC)
Tira Reativa para a detecção de THC em urina

Apresentação = 1 e 35 testes

Finalidade
O TESTE DE MACONHA (THC) é um
imunoensaio de ligação competitiva, em
tira, rápido, qualitativo, para a determinação
de canabinóides e de seus metabólitos
(THC) em urina. É indicado para uso
profissional e laboratório. O teste fornece
apenas dados preliminares que poderiam
ser confirmados por outros métodos como
a cromatografia gasosa / espectrofotometria
de massa (CG/EM).

Resumo e Explanação
O método emprega anticorpos policlonais
únicos para identificar de forma seletiva os
canabinóides nas amostras teste, com um
alto grau de sensibilidade. Os canabinóides
são estimulantes do sistema nervoso
central que alteram o humor e as
percepções sensoriais, podem apresentar
a perda de coordenação, memória curta,
apresentar sintomas de ansiedade,
paranóia, depressão, confusão, alucinação
e ritmo cardíaco aumentado. Altas doses
de THC poderiam desenvolver tolerâncias
e dependência psicológica e levar ao
abuso. Todas as formas de canabinóides
(maconha, haxixe) são substâncias
controladas e a NIDA6 recomendou que o
nível de cut off para os testes de triagem de
canabinóides seja de 50 ng/ml em urina.
O TESTE DE MACONHA (THC) é um
método de imunoensaio de ligação
competitiva, fácil, rápido, de leitura visual
para triagem sem a necessidade de
instrumentação para se chegar a uma
determinação.

Princípio
O TESTE DE MACONHA (THC) consiste de
um dispositivo cromatográfico absorvente
no qual a droga ou os metabólitos da droga
na amostra compete com um conjugado da
droga imobilizado sobre uma membrana
porosa por sítios limitados de anticorpo.
Como a amostra teste flui através do
dispositivo absorvente, a droga livre na
amostra compete com o conjugado de
antígeno imobilizado na área teste pela
ligação ao conjugado de cor-anticorpo
formando um complexo antígeno-anticorpo
e impedindo a formação de uma faixa cor
de rosa quando o nível de detecção da droga
for igual ou superior a 50 ng/ml.
No caso onde a droga livre na amostra
estiver abaixo do nível de detecção de 50
ng/ml, o conjugado de cor-anticorpo está
livre para ligar ao antígeno imobilizado na
área teste, produzindo uma faixa cor de
rosa. Além disso, o conjugado de cor não
ligado se liga ao reagente na área controle,
produzindo uma faixa cor de rosa,
demonstrando que os reagentes e o
dispositivo estão funcionando
corretamente.
Uma amostra NEGATIVA apresenta duas
faixas distintas de cor, tanto na área teste
quanto na área controle.

Uma amostra POSITIVA produz apenas
uma faixa colorida na área controle.

Materiais Fornecidos
O TESTE DE MACONHA (THC) contém
todos os reagentes necessários para a
realização do teste:
- 1 ou 35 tiras reativas
- Instrução de uso

Materiais Necessários mas não
Fornecidos
- Relógio ou cronômetro.
- Recipiente para a coleta da amostra.
Componentes Opcionais:
Conjunto contendo controles de amostra
positiva e negativa. A estabilidade dos
controles depende das condições de
armazenamento.

Precauções
- Somente para Uso Diagnóstico “In Vitro”.
- Somente para uso profissional.
- Não utilizar o produto após a data de

validade indicada no rótulo.
- Evitar a contaminação cruzada das

amostras de urina utilizando um coletor
para cada amostra de urina.

- Se as amostras de urina, as tiras ou os
controles forem estocados na geladeira,
deixe que eles atinjam a temperatura
ambiente antes da análise.

- As amostras de urina podem ser
potencialmente infecciosas. Seguir as

precauções necessárias para o manuseio
e descarte dos materiais.

- O tubo deve permanecer fechado até o
momento do uso do TESTE DE MACONHA
(THC).

Armazenamento e Estabilidade
O TESTE DE MACONHA (THC) deve ser
armazenado de 4ºC-30ºC no tubo bem
fechado. Os reagentes líquidos opcionais
podem ter temperaturas de estocagem
diferentes.

Preparo e Coleta da Amostra
Colete a urina em um recipiente limpo e
seco, de vidro ou de plástico, sem quaisquer
conservantes. Pode-se utilizar a amostra de
urina coletada em qualquer hora do dia. Se
a amostra de urina apresentar precipitados
visíveis, ela deve ser centrifugada, filtrada
ou deixe sedimentar para obter o
sobrenadante límpido para a análise. As
urinas frescas não precisam de nenhum
tratamento ou manuseio especial. Se o teste
não for realizado de imediato, as amostras
devem ser refrigeradas ou congeladas e
estocadas a –20ºC, para períodos mais
prolongados. As amostras devem ser
deixadas em temperatura ambiente e
misturadas antes do uso.

Procedimento
Leia as instruções de uso antes de realizar o
teste.
Deixar a tira e a amostra de urina atingirem a
temperatura ambiente (20-30ºC), antes da
análise.
1-  Abra o tubo do Teste de Maconha, retire

uma tira para a análise. Feche o tubo.
Não deixe aberto.

2- Coloque a tira verticalmente dentro do
recipiente com urina, durante 5
segundos, tomando cuidado para não
ultrapassar a marca do nível máximo
indicada por setas.

3- Aguarde o aparecimento das linhas.
4- Ler os resultados em 5 minutos.

Importante: Para evitar erro de leitura, não
interprete o resultado do teste após os 5
minutos. Para evitar confusão, descarte a
tira após interpretar os resultados.

Interpretação dos Resultados
POSITIVO: Uma Linha - Aparece uma linha
na área Controle (C) e não aparece linha
na área Teste (T), indicando que o resultado
do teste é positivo (a amostra tem mais do
que 50 ng/ml de THC).
NEGATIVO: Duas Linhas - Aparece uma
linha na área Teste (T) e outra linha na área
Controle (C) o que indica que o resultado
do teste é negativo; isto é, não foi detectado
THC acima do nível de cut-off. A linha visível
aparecerá dentro de dois a cinco minutos.
A cor da linha do teste pode ser mais fraca
do que a linha do controle.
INVÁLIDO: O teste é inválido se não
aparecer linha na área Controle (C). A faixa
na área controle não aparecerá se for
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adicionado um volume insuficiente de urina
no orifício da amostra. Um resultado
inválido pode ser devido a procedimentos
de análise impróprios ou deterioração dos
componentes do kit. Repetir o procedimento
do teste usando uma nova tira.
OBSERVAÇÃO: Uma linha muito fraca,
visível em dez minutos, na área Teste (T)
indica que a amostra está próxima ou
abaixo do nível de cut-off para o teste.
Nesse caso, as amostras devem ser
retestadas.

Controle de Qualidade
O uso diário de controle é recomendado
para assegurar o desempenho apropriado
do kit. Os controles padrões não são
fornecidos com este kit. As amostras de
controle de qualidade devem ser
analisadas de acordo com as necessidades
do controle de qualidade estabelecidas
pelo laboratório de análise. Os resultados
de análise devem atender os seguintes
critérios:
A- Teste usando urina negativa, controle

negativo de THC e padrões de THC de
15 ng/ml e 35 ng/ml devem apresentar
resultados negativos após 5 minutos.

B- Teste usando controle positivo de THC e
padrões de 50 ng/ml e 65 ng/ml devem
apresentar resultados positivos após 5
minutos.

Limitações
- O teste é indicado somente para uso

diagnóstico in vitro.
- Embora o resultado seja muito preciso

para detectar maconha na urina, pode
ocorrer uma baixa incidência de
resultados falsos por causa da presença
de substâncias interferentes na urina e/
ou fatores associados com o processo de
análise.

- O teste é uma dosagem de triagem
qualitativa e não serve para determinar
os níveis quantitativos da concentração
nem o nível de intoxicação.

- O resultado da leitura feita após dez
minutos pode não ser tão coerente quanto
a leitura original do período do teste.

- Adulterantes como os alvejantes ou outros
agentes oxidantes fortes, quando
adicionados às amostras de urina, podem
produzir erros nos resultados do teste,
independente do método de análise
utilizado. Se houver suspeita de
adulteração, obter outra amostra de urina
e retestar.

Características de Desempenho
Sensibilidade
O TESTE DE MACONHA (THC) é
determinado para detectar os canabinóides
e seus principais metabólitos na urina em

concentrações iguais ou superiores a 50
ng/ml. O “National Institute on Drug Abuse”
sugere um cut-off, para amostras positivas
em teste qualitativo, de 50 ng/ml para os
metabólitos do THC.

Especificidade
Um estudo foi realizado para determinar a
reatividade cruzada dos compostos
relacionados ao THC com o teste. As
substâncias relacionadas a seguir
produziram resultados aproximadamente
equivalentes para o nível de cut off do THC.

Resultados de Análise Interna

Com base nos dados acima, a
sensibilidade calculada foi de 98,01% e a
especificidade foi de 96,36% com uma
precisão de 97,32%.

Precisão
Um estudo de correlação independente foi
realizada usando amostras de urina
positiva e negativa. Cada amostra de urina
foi analisada com o TESTE DE MACONHA
(THC) e um teste comercialmente
disponível. Os resultados positivos foram
confirmados por CG/EM. O TESTE DE
MACONHA foi utilizado como procedimento
de triagem e os resultados foram:

Com os dados acima, a concordância para
a sensibilidade relativa ou a concordancia
dentro das amostras positivas é de 98,67%,
enquanto que a especificidade relativa ou
a concordância dentro das amostras
negativas é de 98,48% e a precisão de
98,58%.

Substâncias Interferentes
Foi realizado um estudo com o TESTE DE
MACONHA (THC) para determinar a
reatividade cruzada de compostos não
relacionados ao THC com o teste à
concentração muito maiores que a
normalmente encontrada na urina da

pessoa que a está utilizando. Não foi
detectada nenhuma reatividade cruzada
com as substâncias relacionadas a seguir
a uma concentração de 10 μg/ml na urina.
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