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O uso de plantas do gênero Cannabis pela sociedade humana é relatado há milhares de anos. 

Pesquisas recentes demonstraram que os canabinoides (CNB), substâncias produzidas 

exclusivamente por plantas de Cannabis sativa L., possuem diversas propriedades terapêuticas.1 

No Brasil, houve, a partir de 2014, um aumento significativo na procura por tratamentos que 

utilizam derivados de Cannabis, principalmente para epilepsia refratária de difícil controle, 

sendo utilizados diversos produtos, importados e artesanais, que não são submetidos a nenhum 

controle de qualidade em território nacional. Esse trabalho tem como objetivo traçar um perfil da 

composição de CNB dos produtos a base de Cannabis, utilizados com fins terapêuticos no 

Brasil. Trabalhou-se com amostras comerciais (6) e artesanais (13), cujo preparo de amostra 

baseou-se em extração com solvente orgânico e ajuste de concentração de acordo com a curva de 

calibração de padrões e então analisadas por cromatografia em fase gasosa acoplada a 

espectrômetro de massas (CG-EM). Foi possível a identificação de Δ9-tetraidrocanabinol (Δ9-

THC), canabidiol (CBD) e canabinol (CBN) comparando os tempos de rentenção e espectro de 

massas com padrões analíticos (CBD e CBN) e solução de referência (THC), para os demais 

compostos a identificação foi feita com base em seu espectro de massas.2 A técnica aplicada não  

permite a identificação dos can*abinoides ácidos, devido a descarboxilação que ocorre pelo 

aquecimento do injetor, dessa forma foi possível monitorar a presença de até sete canabinoides 

em sua forma descarboxilada. As amostras comerciais importadas tem como semelhança a 

presença de CBD (m/z 231) como composto majoritário, enquanto nas amostras artesanais 

destaca-se a presença de Δ9-THC (m/z 299), sendo que em apenas uma amostra (Harle-Tsu)* o 

CBD foi identificado como canabinoide majoritário. Em amostras artesanais foi possível detectar 

a presença de um maior número de CNB por amostras, sendo os principais o canabicromeno 

(CBC, m/z 231), canabigerol (CBG, m/z 193), canabinol (CBN, m/z 295), Δ8- THC (m/z 314), 

tetraidrocanabivarin (THCV, m/z 271). Foi atestada grande variedade na composição e 

concentração de canabinoides entre as 19 amostras analisadas, ratificando a necessidade de 

pesquisas e desenvolvimento de produtos com controle rigoroso de qualidade. 
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*Variedade identificada pelo cultivador, que possui habeas corpus preventivo para cultivo. 


