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SAMPAIO, Jéssica de Oliveira. Uso terapêutico do canabidiol. 2017. 30. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Centro Universitário Anhanguera, 
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RESUMO 

 

O canabidiol é um dos 80 canabinóides presente na planta Cannabis sativa, que 
tornou-se uma alternativa de tratamento para algumas doenças neurológicas por seu 
potencial efeito e por não ter propriedades psicotrópicas. O presente trabalho tem 
como objetivo mostrar a importância do uso terapêutico do canabidiol, evidenciando 
seu mecanismo de ação e sua liberação no Brasil, e identificar as possíveis causas 
do seu uso não ser indicado como primeira opção de tratamento. A metodologia 
utilizada foi uma revisão bibliográfica, exploratória, de aspecto qualitativo, de artigos 
selecionados e identificados por meio da busca no banco de dados Pubmed, SciELO, 
LILACS, Google Acadêmicos e revisões da literatura, utilizando as palavras-chave: 
Canabidiol; Cannabis sativa; Fitocabinóides; Doenças neurológicas. Atualmente o uso 
terapêutico do canabidiol é autorizado no Brasil mediante prescrição médica para 
importação do medicamento e foi aprovado o registro do primeiro medicamento com 
a substância CBD pela ANVISA. Muitos pacientes que sofrem com crises convulsivas 
ou outras doenças neurológicas já utilizam o CBD, porém, o tratamento só é indicado 
quando o tratamento tradicional não apresenta mais o efeito desejado ou causa fortes 
efeitos adversos. Devido ao CBD ser oriundo de uma planta que possui outros 
compostos que apresentam efeitos psicoativos, há muito receio quanto a sua 
indicação para tratamento, além da falta de mais estudos sobre seu mecanismo de 
ação.  Conclui-se então, a importância de mais pesquisas sobre o CBD, para um 
melhor conhecimento e também para maior comprovação de sua eficácia, assim, 
poderá ser indicado como primeira opção de tratamento sem receio.   
 

Palavras-chave: Canabidiol; Cannabis sativa; Fitocabinóindes; Doenças 

neurológicas. 

 

  



 

 

SAMPAIO, Jéssica de Oliveira. Therapeutic use of cannabidiol. 2017. 30. Course 
Completion Work (Graduation in Pharmacy) - Centro Universitário Anhanguera, 
Niterói, 2017 

ABSTRACT 

Cannabis is one of the 80 cannabinoids present in the Cannabis sativa plant, which 
has become an alternative treatment for some neurological diseases because of its 
potential effect and because it has no psychotropic properties. The present study aims 
to show the importance of the therapeutic use of cannabidiol, evidencing its 
mechanism of action and its release in Brazil, and to identify the possible causes of its 
use not to be indicated as the first treatment option. The methodology used was a 
bibliographic review, exploratory, qualitative aspect, of articles selected and identified 
through the search in the database Pubmed, SciELO, LILACS, Google Academics and 
literature reviews, using the keywords: Canabidiol; Cannabis sativa; Phytoababinoids; 
Neurological diseases. Currently the therapeutic use of cannabidiol is authorized in 
Brazil by medical prescription for import of the drug and the registration of the first drug 
with the substance CBD by ANVISA was approved. Many patients who suffer from 
seizures or other neurological diseases already use CBD, however, treatment is 
indicated only when traditional treatment no longer has the desired effect or causes 
strong adverse effects. Because CBD comes from a plant that has other compounds 
that have psychoactive effects, there is much fear as to its indication for treatment, as 
well as the lack of further studies on its mechanism of action. It is concluded that the 
importance of further research on CBD, for better knowledge and also for greater 
efficacy, may be indicated without fear as the first treatment option. 

 

Key-words: Canabidiol; Cannabis sativa; Fitocabinóindes; Neurological diseases.  
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INTRODUÇÃO 

 

O canabidiol (CBD) é uma substância extraída da espécie Cannabis sativa que 

não possui propriedades psicotrópicas, e devido ao seu potencial efeito e poucos 

efeitos adversos tornou-se uma alternativa de tratamento para algumas doenças. 

O uso terapêutico do canabidiol tem apresentado resultados positivos e se 

tornou uma boa opção terapêutica no tratamento de algumas doenças neurológicas, 

já que os fármacos psicotrópicos causam muitos efeitos, porém, na maioria das vezes 

só é indicado como alternativa de tratamento quando o tratamento tradicional não 

apresenta mais resultados ou causa efeitos adversos fortes. 

Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso do 

canabidiol para fins terapêutico e o incluíram na lista de substâncias controladas, 

porém, ainda não há medicamentos registrados, sendo assim, necessário sua 

importação para uso.  

O problema de pesquisa leva ao seguinte questionamento: Por que no Brasil o 

uso terapêutico do canabidiol ainda não é a primeira opção de tratamento para 

algumas doenças neurológicas, mesmo com evidências científicas de seus 

benefícios?    

O presente trabalho teve como objetivo mostrar a importância do uso 

terapêutico do canabidiol, evidenciando seu mecanismo de ação, uso no tratamento 

de algumas doenças neurológicas e sua liberação no Brasil e identificar as possíveis 

causas do problema em questão. 

 A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica, exploratória, de aspecto 

qualitativo, de artigos selecionados e identificados por meio de busca no banco de 

dados Pubmed, SciELO, LILACS, Google Acadêmicos, e revisões da literatura sobre 

o uso terapêutico do canabidiol no tratamento de doenças neurológicas. A pesquisa 

foi realizada no período de fevereiro a setembro de 2017, com as seguintes palavras-

chaves usadas: Canabidiol; Cannabis sativa; fitocanabinóides; doenças neurológicas; 

epilepsia; doença de Parkison; Esclerose múltipla. Foram selecionados artigos do 

período de 1991 a 2017, em português e inglês.  
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1. ORIGEM DO CANABIDIOL  

 

A espécie Cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha, possui 

diversas substâncias com propriedades farmacológicas e há milhares de anos vem 

sendo utilizada para fins terapêuticos (ZUARDI, 2006). Atualmente, a substância que 

tem se destacado é o canabidiol (CDB), pois tem apresentado potente efeito de ação 

no tratamento de diversas doenças, e ainda, é um dos principais fitocanabinóides 

(PEDROZZI et al., 2014). 

A Cannabis sativa é um arbusto da família Moraceae, conhecido como 

“cânhamo da Índia” e cresce livremente em vários lugares do mundo e 

preferencialmente em regiões temperadas e tropicais (HONÓRIO, 2006). 

Há 4.000 antes de Cristo, a planta Cannabis sativa já era indicada por algumas 

culturas antigas para tratar algumas doenças, como a malária, dores do parto, 

convulsões, distúrbios gastrointestinais, picadas de cobra, e outros (SEELY et al., 

2011). Os chineses foram os primeiros a utilizarem a planta uso medicinal, 

descrevendo seus potenciais de terapêuticos na primeira farmacopeia do mundo, o 

Pen-Ts ao Ching, por volta de 200 anos (MECHOULAM; BEM-SHABAT, 1999). 

No século XX, comercializavam os extratos da Cannabis sativa pela Alemanha, 

Inglaterra e Estados Unidos, para tratamento de transtornos mentais e principalmente 

para uso como hipnóticos e sedativos (CRIPPA et al., 2010). Entretanto, após a 

terceira década do século XX, o uso da Cannabis sativa foi reduzido para fins 

terapêutico, devido não ter pouco conhecimento sobre seus princípios ativos, pois 

ainda não eram isolados naquela época (ZUARDI, 2006). 

Em 1960, os componentes principais da Cannabis sativa foram isolados por um 

grupo do professor Raphael Mechoulam, que ainda identificaram suas respectivas 

estruturas químicas (MECHOULAM, 2010). A principal classe encontrada na 

Cannabis sativa foi a dos canabinóides (MECHOULAM, 1999). 

No início, o composto que teve maior atenção por parte dos pesquisadores foi 

o ∆9 – THC (delta 9- tetraidrocanabinol), por apresentar os efeitos psicoativos da planta 

(LEWEKE; KOETHE, 2008). Além do THC, a planta possui outros componentes que 

influenciam sua atividade farmacológica, conforme apresentado na tabela 1, sendo 
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um deles o canabidiol (CBD), que não apresenta efeito psicoativo, e ainda, representa 

cerca de 40% dos extratos encontrados na planta (PEDRAZZI et al., 2014). 

 

Tabela 1. Classes de compostos encontrados na planta Cannabis sativa. 

 

Fonte: HONÓRIO et al. (2006). 

 

O canabidiol (CBD) foi descoberto por volta de 1940, porém, os primeiros 

estudos só foram realizados em 1963, que resultou poucas publicações sobre esta 

substância. Em 1990, começaram a aumentar o número de artigos publicados, 

destacando-se nos últimos anos com o início dos indícios de efeitos terapêuticos do 

CBD (ZUARDI, 2008).  

A estrutura química (Figura 1) do canabidiol foi apresentada na década de 60 

pelo professor Raphael Mechoulam (PEDRAZZI et al., 2014). Conforme a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, a substância canabidiol tem o nome químico 2-

[(1R,6R) -3-metil-6-(1-metiletenil) -2ciclohexen-1-il]-5-pentil-1,3-Benzenodiol e 

apresenta a fórmula molecular: (C21H30O2), que encontra-se na Lista C1 do Anexo I 
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da Portaria SVS/MS n. 344/98 e de suas atualizações (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2015). 

 

Figura 1. Estrutura química do CBD. 

 

Fonte: FONSECA et al. (2013). 

 

O canabidiol que é um dos 80 canabinóides (princípios ativos) encontrados na 

Cannabis sativa, encontra-se em bastante quantidade no caule da planta, ao contrário 

do ∆9- tetrahidrocanabidiol (THC) que é encontrado em maior concentração na folha 

(ZUARDI et al., 2010). As duas substâncias atuam como antagônicos de alta 

competitividade. Portanto, a atuação do ∆9-THC gera um estado de euforia, já o CBD 

tem a atuação de bloquear e inibir o senso de humor (BERGERET; LEBLANC, 1991). 

Segundo Zuardi et al. (2012), o CBD antagoniza alguns efeitos farmacológicos 

do ∆9-THC, como sedação, intoxicação e taquicardia, no qual leva a hipótese de que 

o CBD apresente uma ação ansiolítica e ainda um perfil antipsicótico.  

 

1.1 MECANISMO DE AÇÃO  

 

 O mecanismo de ação ainda não está completamente definido do CBD, mas é 

bem provável que tenha interação com os receptores específicos, como o ∆9-THC. O 

CBD facilita a sinalização dos endocabinóides, por meio do bloqueio de receptação 

ou hidrolise enzimática da anandamida (MATOS et al., 2017) 

Ao investigar o mecanismo de ação de ∆9-THC, descobriram um receptor 

canabinóide (CB1) no SNC, que faz mediação dos efeitos psicóticos dos canabinóides 

e caracterizam a molécula deste receptor, então foi descoberto o endocanabinóide 
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chamado de anandamida (AEA), sendo o primeiro. Logo após, outro receptor 

chamado de canabinóide 2 (CB2) foi descoberto, encontra-se principalmente como 2- 

araquidonilglicerol (2-AG), também a virodamina, entre outros (DA COSTA et al., 

2014; FONSECA et al., 2013). 

O CBD tem pouca afinidade com os receptores CB1 e CB2, porém atua como 

agonista inverso do receptor CB2. (MATOS et al., 2017). O CBD não ativa receptores 

como CB1, devido apresentar efeitos psicoativos e por exibir propriedades 

terapêuticas de um amplo aspecto. Além de CB1 e CB2, existem também outros 

receptores que são alvos do CBD, como o TRPM (receptor de potencial transiente 

melastatina), TRPA (receptor de potencial transiente proteínas transmembranas 

ancrinas), 5-HT1A (receptor rerotoninérgico), GPR55 (receptor Órfão ligado a uma 

proteína G) e PPARγ (receptores gama ativado pelo proliferador de peroxissomo), 

como ilustrado na Figura 2 (MASSI et al., 2013).   

 

Figura 2. Alguns dos receptores alvo do canabidiol (CBD). 

 

Fonte: Massi et al. (2013). 

 

Alguns efeitos do CBD possivelmente são mediados pelo receptor 

serotoninérgico 5-HT1A, como o ansiolítico, atuando na modulação da depressão e 

ansiedade. Desse modo, dois sistemas neurotransmissores aparentam se envolver 
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com efeitos gamas que são gerados pela a Cannabis sativa e que são do sistema 

endocanabinóide e também são do serotoninérgico (DA COSTA et al., 2014). 

Estudos relatam que o CBD possui capacidade neuroprotetora, antioxidante, 

anti-inflamatória, alterar o sistema imunológico e ação anticonvulsivo (RIBEIRO, 

2014).  

O CBD tem propriedades antioxidantes e as neuroprotetoras, atuando na 

inibição da excitotoxicidade por mediação NMDA (N-metil-D-apartato) em situações 

traumáticas ocasionada por lesão na cabeça, doenças neurodegenerativas ou AVC - 

acidente vascular cerebral (MATOS et al., 2017). 

O aspecto positivo para o uso terapêutico do CBD é que em diversos estudos 

com administração da substância in vivo e in vitro, não apresentaram efeitos adversos 

e nem tóxicos, sendo assim, a administração do CBD com uma ampla faixa de 

dosagem pode ser seguro, conforme ensaios clínicos (ZUARDI et al., 2012).  

A Drug and Alcohol Dependence publicou um estudo que analisou se o CBD 

teria o risco de dependência em pacientes que estavam recebendo doses elevadas 

de canabidiol e foi concluído que não ocorreu mudanças psicoativas e 

comportamentais nos pacientes examinados, entretanto, relataram que haviam 

propriedades antidepressivas, antipsicóticas, neuroprotetoras e ansiolíticas no CBD. 

Estudos sugerem o uso do CBD no tratamento de dependências, devido o composto 

atuar em vários sistemas neurotransmissores que causam a dependência. O 

canabidiol não possui efeitos adversos significativos, além de uma leve sedação e 

náuseas, sendo seguro e tolerável (BABALONIS et al., 2016). 

O uso terapêutico do CBD no tratamento de algumas doenças tem apresentado 

um potencial ação de efeito, tais como: epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson, 

Alzheimer, ansiedade e outras (GONTIJO, 2016). 
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2. USO TERAPÊUTICO DO CANABIDIOL 

 

O interesse pelos os efeitos terapêuticos do canabidiol de forma isolada 

aumentam a cada dia e tem sido explorado e utilizado no tratamento de doenças 

neurológicas (Tabela 2), entre outras doenças (PISANTI et al., 2017). 

 

Tabela 2. Doenças neurológicas e o efeito terapêutico do canabidiol. 

 

Fonte: PISANTI, et al. 2017. 

 

As doenças neurológicas afetam o sistema periférico e o sistema nervoso 

central, no qual temos doenças como epilepsia, esclerose múltipla, Parkinson, entre 

outras (BELEM et al., 2017).  

A epilepsia é uma disfunção cerebral que se caracteriza por crises convulsivas 

imprevisíveis e periódicas, ocasionando modificações do comportamento devido ao 

disparo sincrônico, rítmico e desordenado dos neurônios. Se não tratada de forma 
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adequada a repetição das crises convulsivas encurtam cada vez mais os intervalos 

(ENGEL, 1995; ALVES, 2005). 

Os anticonvulsivantes que são os medicamentos disponíveis não tem 

capacidade de curar a doença, entretanto, ajudam a controlar a repetição das crises 

convulsivas (ALVES, 2005). Os pacientes epiléticos são refratários aos medicamentos 

anticonvulsivantes utilizados no tratamento, mesmo se o médico indicar a terapêutica 

mais adequada e doses corretas para o paciente (BRAGATTI, 2015). 

Atualmente, há aproximadamente cerca de 25 medicamentos 

anticonvulsivantes que são comercializados para o tratamento da epilepsia, porém, 

mais da metade dos pacientes epilépticos já não respondem ao tratamento 

farmacológico, que fazem parte do grupo da epilepsia refratária. (POHLMANN-EDEN; 

WEAVER, 2013). 

O CBD tem propriedades antiepiléticas, como já é de conhecimento obtidos por 

estudos mesmo com restrições legais de medicamentos com a substância. (BRUCKI 

et al., 2015). Em 1843, o médico irlandês William Brook O’ Shaughnessy fez a 

publicação do primeiro relato de tratamento com o uso de CBD em convulsão. No qual 

relatou sobre o caso que uma menina indiana com apenas 40 dias de vida e que sofria 

crises agudas de convulsões, não respondendo há nenhum tipo de tratamento 

realizado com purgativos e opóides. O médico aplicou a primeira gota da tintura de 

resina de Cannabis sativa, equivalente aproximadamente 3 mg de resina. Nada 

observado na hora, portanto, uma hora e meia depois foram dadas mais duas gotas, 

por volta das 23 horas. A menina adormeceu poucos minutos depois, acordando 

somente no dia seguinte ás 16 horas. Durante quatro dias a mesma permaneceu sem 

ter convulsões, porém no quinto dia voltaram as convulsões e foi retomado o 

tratamento com uma tintura fresca, sendo que com 8 gotas aplicadas não houve efeito, 

decidiram dar apenas uma dose única cm 30 gotas, que interrompeu as convulsões e 

resultou em um sono profundo de 13 horas. Em sua última descrição O’Shaughnessy 

descreveu que a menina estava com a saúde perfeita e alegria, no que levou a 

entender que as convulsões não voltaram, apesar de não ter ficado claro o tempo que 

continuaram com o tratamento (MALCHER-LOPES, 2014).  

Outros casos semelhantes foram relatados e ambos apresentaram crises 

epiléticas graves e de regressão autística, como a da menina Charlotte Figi, de cincos 
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anos que sofre da síndrome de Dravet apresentado em um documentário da rede TV 

CNN e no Brasil temos o caso de Anny Fischer, uma menina com seis anos com a 

síndrome de CDKL5, no qual os pais decidiram contrariar as autoridades e trata-las 

com o óleo do CBD extraído de várias Cannabis sativa com baixo teor de ∆9-THC. 

Obtiveram resultados ótimos, que reduziram bastante as convulsões, melhorando os 

sintomas autísticos e apresentou como efeito colateral somente a sonolência 

(MALCHER-LOPES, 2014).  

Um estudo feito recentemente pela New York University School of Medicine 

com a aprovação da Food and Drug Administration (FDA), realizou o tratamento de 

27 pacientes utilizando um produto chamado Epidiolex que contêm 98% de CBD, com 

doses crescentes atingindo o máximo de 25 mg/kg/dia, e associando com os fármacos 

que os pacientes utilizaram previamente. As porcentagens de 70% das crises tiveram 

uma redução de 41% dos pacientes, e ainda, 15 % eliminaram as crises. Dos 

pacientes que tinham a síndrome de Dravet, 52 % tiveram uma redução das crises.  

Os resultados foram condizentes com os que estão na literatura dos fármacos que 

são usados para tratamento da patologia (BRUCKI et al., 2015). 

Até o momento, as pesquisas que foram realizadas indicaram que o uso 

terapêutico do CBD no tratamento da epilepsia é seguro e eficaz, sendo o primeiro 

canabinoide utilizado, entretanto, as informações obtidas nos estudos clínicos 

controlados e farmacocinéticos ainda são insuficientes, impedindo que as doses 

adequadas e as indicações das possíveis interações medicamentosas que podem 

promover toxicidade ou interação no tratamento (MAIA, 2014).  

O CBD também tem sido muito eficaz no tratamento de paciente com doenças 

neurodegenerativas, como a Doença de Parkinson, no qual apresenta propriedades 

neuroprotetoras e antioxidantes (CRIPPA; HALLAK; ZUARDI, 2010).  

Em um estudo realizado com seis paciente com a doença de Parkinson, foi 

administrado o CBD, recebendo uma dose oral por 150mg/dia por um período de 

quatro semanas, além das usuais terapias. O tratamento com CBD reduziu bastante 

os sintomas psicóticos e ainda os motores, não ocorrendo mais nenhuma piora dos 

sintomas cognitvos. Portanto, com os resultados preliminares foi constatado que o 

CBD teve efeitos positivos na doença de Parkinson, sendo o primeiro efeito 

observados o de ação sedativa que melhorou a qualidade do sono em pacientes, que 
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sempre é um problema comum no transtorno de movimentos desta doença (CRIPPA; 

HALLAK; ZUARDI, 2010). 

Estudos com CBD puro foram realizados em pacientes com Parkinson, no qual 

administraram doses de 75 mg/dia ou 300 mg/dia e obtiveram efeitos positivos em 

relação aos sintomas psicóticos, sonolência e ainda, na qualidade de vida para os 

pacientes (BRUCKI et al., 2015).  

Os pacientes com Parkinson que não tem resposta com o tratamento 

convencional no distúrbio de movimento ou quando a qualidade de vida está 

comprometida recebem a indicação para o uso do CBD (CHAGAS et al., 2014). 

No tratamento da Esclerose Múltipla, alguns cuidados devem ser tomados em 

relação ao uso de canabinóides na forma oral na EM, devido ter efeitos adversos 

podendo se agravar em função das características inerentes a doença. O 

medicamento utilizado em alguns países é o Naxibimols, que é indicado para 

espasticidade na Esclerose Múltipla e que contém o CBD e THC, na proporção de 1:1, 

e é de uso oro-bucal. No tratamento da dor neuropática, estudos mostraram eficácia 

em diferentes situações e formas de administração de um spray com 2,7 mg de THC 

e 2,5 de CBD sendo utilizado como analgesia no tratamento da Esclerose Múltipla em 

66 pacientes (BRUCKI et al., 2015). 

 

2.1 MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL  

 

No Brasil, ainda não há medicamento registrado que contenha canabidiol, 

sendo importado quando indicado para tratamento por meio de prescrição médica e 

autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2015). 

O GW Pharmaceuticals foi o primeiro laboratório e Britânico a obter medicação 

com os princípios ativos ∆9-THC e o CBD. Testes clínicos foram realizados e 

aprovados, para prescrição médica em doses individuas em spray oral Sativex ® 

(Figura 3), conforme a resposta do paciente. Para paciente com dor neuropática a 

média de aplicações são de 8 a 12 por dia do spray, sendo cerca de 2,5 mg de CBD 

e 2,7 mg de ∆9-THC. (BONFÁ; VINAGRE; FIGUEIREDO, 2008).  
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Figura 3. Spray oral Sativex® contendo CBD e ∆9-THC. 

 

Fonte: Journal of Psychiatry, 2017. 

 

O Sativex® é indicado para pacientes adultos, portadores de câncer já 

avançado e ainda, é usado para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla 

para dor neuropática e espasmos (MATOS et al., 2017).  

O CBD também é comercializado em tubos com o óleo de cânhamo de forma 

concentrada e encontra-se disponível para importação. O paciente só pode usar de 

acordo com a combinação com os outros medicamentos utilizados anteriormente 

(CFM, 2014). O óleo é comercializado em forma de cápsula, óleo dissolvido de uso 

oral ou tópico, e ainda na forma de spray bucal (HEMPMEDS®, 2017).  

   

Figura 4. Óleo de Cânhamo em dosador e cápsula. 

 

 

Fonte: HempMeds ® 
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A empresa americana HempMeds® que é especializada no cultivo da planta, 

extração do canabidiol e em o incorporar conforme as formas em que são 

administrados e de acordo com as necessidades dos pacientes. Dois tipos de produtos 

são comercializados pela empresa, o RSHO (Real Saentific Hemp Oil) que é o 

tradicional óleo puro com alta concentração de CBD e uma baixa concentração de 

THC, e o RSHO-X que não possui concentração de THC. O RSHO CBO tem variação 

de acordo com a forma apresentada (líquido, capsula ou dosador) e o RSHO – X 

somente é comercializado na forma líquida. A HempMeds somente comercializa os 

produtos para o Brasil se o paciente tiver prescrição médica e autorização da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. (HEMPMEDS®, 2017). 

Em novembro de 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o 

registro do primeiro medicamento com a substância canabidiol que é indicado para 

tratar a espasticidade da esclerose múltipla. O medicamento será registrado como 

Mevatyl (tetraidrocanabinol, 27 mg/mL + canabidiol, 25 mg/mL; solução spray), no qual 

em outros países é registrado pelo nome comercial Sativex® (ANVISA, 2016; 2017). 
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3. LIBERAÇÃO DO CANABIDIOL NO BRASIL  

 

A autorização do uso terapêutico do canabidiol foi um desafio, mesmo com 

evidências de sua ação terapêutica. A dificuldade para que as autoridades o liberasse 

era devido ao receio quanto a substância ser extraída da Cannabis sativa, que é 

popularmente conhecida como maconha e a liberação de seus derivados poderia 

favorecer os usuários da forma recreativa da planta (CARLINI et al., 2005). 

Em 30 de outubro de 2014, a Resolução n° 2.113 regulamentou o uso 

terapêutico medicinal do CBD de forma compassiva, porém, restrita ao tratamento de 

epilepsias refratárias em crianças e adolescentes para terapias convencionais. 

Entretanto, a prescrição é limitada aos profissionais que tem especialização em 

psiquiatria, neurologia e neurocirurgia, sendo estes registrados previamente pelo 

Conselho Regional de Medicina (CRM), e ainda, pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM). Para os pacientes indicados ao tratamento usufruírem desse benefício tem 

que se cadastrar no Sistema CRM e CFM, pois é necessário o monitoramento de 

segurança e possíveis efeitos adversos (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 

2014).  

O motivo para preocupação do Conselho Federal de Medicina e as restrições 

quanto ao tratamento com o CBD estão relacionadas com a possibilidade de surgir 

complicações ou efeitos adversos ainda não relatados ou reações alérgicas que 

podem ocorrer de forma inesperada (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2014). 

No Brasil, o uso medicinal do CBD foi autorizado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) mediante a importação para casos específicos e por 

meio de prescrição e laudos médicos, e ainda, apresentando um termo de 

responsabilidade.  O CBD mesmo não sendo registrado na ANVISA, foi liberado como 

uso compassivo e por prescrição de um composto destinado ao tratamento de 

pacientes com graves doenças e por não ter outra alternativa de tratamento com 

produtos registrados (ANVISA; BRUCKI et al., 2015). 

Em abril de 2014, a ANVISA autorizou a importação do canabidiol após a 

Katiele Fischer, mãe da menina Anny Fischer, que acionou a justiça para justificar a 

necessidade do uso do CBD para sua filha de cinco anos com a síndrome de CDKL5, 

que é uma doença que a ocasionava por volta de 60 convulsões por semana, e com 
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base no caso da americana Penny Harper com uma filha com o mesmo tipo de doença 

e que se tratava com o canabidiol. Esse caso americano teve resultados bastante 

positivos, pois houve uma redução de 40 para zero por dia das convulsões que sua 

filha sofria, pelo período de um pouco mais de 60 dia, e assim, influenciou que outros 

brasileiros pudessem ter acesso ao medicamento mesmo sendo burocrático e restrito 

(MALCHER-LOPES, 2014).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da RDC 17/2015 

definiu os procedimentos necessários para que produtos à base de canabidiol fosse 

importados associados a outros canabinóides, para uso próprio, pessoa física e por 

meio da prescrição de um profissional competente (ANVISA, 2015). 

A Anvisa concede a autorização com validade de um ano, portanto, o paciente 

deve apresentar durante este período nos postos da Anvisa localizado nos aeroportos 

a prescrição para liberação dos produtos. Devido ao rígido controle das autoridades 

competentes, e por ser substâncias proscritas é de extrema necessidade a 

autorização, para cumprir os acordos internacionais. No portal da Anvisa tem toda a 

descrição em etapas para aquisição do produto, sendo necessário realizar também o 

cadastramento do paciente para aprovação do cadastro e importação do produto 

(ANVISA, 2015). 

O CBD é importado em tubos que contêm a fórmula concentrada do cânhamo 

em óleo, que deve ser administrado mediante a associação com os medicamentos 

que são utilizados anteriormente pelo paciente. O tratamento pode ser iniciado com 

doses correspondentes a 2,5 mg/kg/dia de CBD, que é aplicado por via oral em duas 

doses diárias, e a cada sete dias pode ser aumentada a dose para 5 mg/kg/dia, sendo 

a dose máxima de 25 mg/kg/dia em duas doses em no mínimo de cinco semanas 

depois de iniciar o tratamento, para que a dose ideal seja estabelecida com segurança 

e tolerância (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2014).  

No ano de 2015, o canabidiol foi retirado da lista de substâncias proibidas no 

Brasil pela Anvisa e uma nova Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) foi publicada, 

no qual o Anexo I da RDC 17/2015 foi atualizada com mais produtos à base do 

canabidiol junto a outros canabinóides. O canabidiol passou a ser uma substância 

controlada e foi enquadrada na lista C1 da Portaria 344/98, que define a 

regulamentação das substâncias controladas e proibidas no país. Esta decisão foi 
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tomada de forma unanime pela reunião da Diretoria Colegiada da Anvisa, que foi 

fundamentada no entendimento dos diretores por meio das indicações técnicas sobre 

a substância que isoladamente não teve indícios de dependência, além de vários 

estudos científicos que mostram que o CBD tem a possibilidade de uso terapêutico. 

Portanto, a Diretoria compreendeu que não havia motivos para que continuasse a 

proibir o uso do CBD conforme apresentado no relatório das áreas técnicas que 

fizeram a avaliação e teve o voto dos quatros diretores (ANVISA, 2015). 

Na norma ainda foram acrescentados outros sete produtos que também são a 

base de canabidiol, associados a outros canabinóides que são mais solicitados a 

Anvisa para importação por pessoa física. A lista atualizada (Figura 5), contém onze 

produtos à base de canabinóides que constam no Anexo I da RDC 17/2015 (ANVISA, 

2015). 

 

Tabela 3. Produtos à base de canabinóides, Anexo I da RDC 17/15. 

 

Fonte: Diário Oficial da União – Seção I – ANVISA, 2015. 

 

Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, a portaria foi 

atualizada para que os médicos fiquem ciente de como o medicamento será prescrito, 

se for concedido o seu registro. Portanto, o medicamento à base do canabidiol, será 

prescrito igual aos medicamentos psicotrópicos que é utilizado no Brasil, ou seja, o 

mesmo terá tarja preta, sendo vendido somente com prescrição especial médica no 

formulário que é numerado utilizado pelo médico. Se for vendido na farmácia deverá 

ser obrigatório o seu registro no Sistema Nacional de Controle de Medicamentos que 

é controlado pela Anvisa e ainda, para monitorar se não terá desvio ou abuso de sua 

prescrição (ANVISA, 2016).  
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Em 2016, a Anvisa publicou que havia recebido um total de 167 pedidos para 

importação do canabidiol (CBD) para uso pessoal, através de pedido excepcional de 

medicamentos sem registro no Brasil e de controle especial. De 167 pedidos recebidos 

pela Anvisa, 113 tinham sido autorizados, e o restante estavam aguardando o 

cumprimento das exigências ou análise da área técnica responsável, e ainda, quatros 

pedidos foram arquivados pela família ou por falecimento do paciente, após sua 

solicitação na Agência (ANVISA, 2016). 

Em novembro de 2016, a Anvisa oficializou o reconhecimento da Cannabis 

sativa como uma planta de caráter medicinal e a incluiu na Farmacopeia Brasileira, 

que é considerada no país como o código oficial do farmacêutico, pela Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC 156/2017). Por ser proibida a planta no Brasil em 1938, a 

planta foi removida da lista, pois em 1929 o mesmo código havia sido publicado e a 

Cannabis constava lá. Apesar das propriedades biológicas que foram reconhecidas 

na planta, ela continua a princípio, porém já é um avanço para o acesso a saúde, que 

terá a produção, distribuição e seu consumo facilitados para fins terapêuticos 

(ANVISA, 2016).  

Após dois anos da retirada do canabidiol da lista de substâncias proibidas pela 

Anvisa, o composto que é indicado para diversas doenças teve autorização pelo órgão 

para importação do produto de 2.232 brasileiros e ao mesmo tempo o número de 

pacientes que recorrem à Justiça aumentou no país, solicitando que o SUS (Sistema 

Público de Saúde) venha a arcar com os custos da substância para tratamento que é 

caro (CAMBRICOLI, 2017). 

Em janeiro de 2017, o primeiro medicamento à base da Cannabis sativa, está 

em processo de registro pela a Anvisa, que terá sua ação no tratamento da 

espasticidade de moderada a grave, relacionados aos sintomas da esclerose múltipla, 

porém, não é indicado para o tratamento da epilepsia por apresentar o composto THC, 

que potencializa as crises epilépticas. O medicamento foi registrado com o nome de 

Mevatyl (THC 27 mg/ml e CBD 25 mg/ml) e terá sua fabricação pela GW Pharma 

Limited, do Reino Unido. A distribuição no Brasil, será realizada pela a Beaufour Ipsen 

Farmacêutica Ltda, e será em forma de spray. Já aprovado em outros 28 países, após 

realizarem estudos clínicos do medicamento em torno de 1,5 mil pacientes (ANVISA, 

2017). 
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Para comercialização do medicamento à base de canabidiol será necessário à 

prescrição médica e, conforme a norma, o registro dos derivados deste medicamento 

pelos laboratórios será com concentração máxima de 30 mg/ml de CBD e 30 mg/ml 

de THC (ANVISA, 2017). 

Segundo a matéria do Jornal da USP, foi aprovado o projeto sobre o uso do 

canabidiol em crianças e adolescentes com epilepsia refratária da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo em Ribeiro Preto, na qual terá o primeiro 

centro de pesquisa em canabidiol do Brasil. A previsão para o centro está pronto é 

para o segundo semestre deste ano e funcionará como uma ampliação do prédio da 

saúde mental da universidade. As pesquisas serão para comprovação da eficácia e 

segurando do uso terapêutico do canabidiol (STELLA, 2017).  

O estudo analisará a resposta do canabidiol no tratamento da epilepsia 

refratária em cerca de 120 crianças e adolescentes em que os medicamentos 

convencionais não estão mais tendo efeito. O novo centro será dividido em duas alas, 

uma para pesquisa básica de laboratórios e a outra para pesquisa de casos clínicos 

em pacientes e voluntários (STELLA, 2017). 

Há décadas, o uso do canabidiol tem apresentado bons resultados no 

tratamento de pacientes com esquizofrenia, doença de Parkison e epilepsia, conforme 

relatam os cientistas. Estudos clínicos mostraram a eficácia do canabidiol para 

redução de sintomas psicotrópicos em pacientes que apresentam doenças mentais. 

O professor Zuardi espera que os estudos colaborativos aumentem com o novo centro 

e que rapidamente os resultados dos pesquisadores sejam de conhecimento para 

toda a sociedade, para que possa reduzir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida 

dos pacientes e ainda, de sua família (STELLA, 2017). 

Os medicamentos à base do canabidiol para alguns pacientes, tem sido a única 

alternativa de tratamento para regredir os efeitos da doença. Muitas pessoas 

passaram a se beneficiar do uso do canabidiol, além dos casos que já foram a público, 

porém, ainda há muitos pacientes que necessitam ter acesse a tal tratamento no 

Brasil. Sendo o CBD a esperança de muitas famílias, paciente e até mesmo alguns 

médicos, ainda existe muita represaria e medo ao indicar um tratamento que até então 

era proibido e hoje mesmo sendo liberado ainda tem que ser importado (MATOS et 

al., 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com as pesquisas bibliográficas realizadas para composição deste trabalho, foi 

possível evidenciar que o canabidiol tem um promissor potencial terapêutico no 

tratamento de doenças neurológicas, além de apresentar um ótimo efeito 

anticonvulsivo no tratamento de severas crises convulsivas de pacientes epiléticos. E 

ainda, se tornou uma boa opção de tratamento por não ter efeitos psicoativos e nem 

apresentar efeitos colaterais fortes, diferente dos tratamentos convencionais 

utilizados.  

Com autorização do uso terapêutico do canabidiol pela a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e sua retirada da lista de substâncias proibidas, 

possibilitaria o acesso a esse tratamento mais fácil, porém, ainda não há 

medicamentos registrados no Brasil, sendo necessário a sua importação que é de alto 

custo e muito burocrática, o que dificulta ao paciente ter fácil acesso a essa substância 

para tratamento.  

Portanto, conclui-se que é de suma importância a realização de novos estudos 

para pesquisar mais sobre o canabidiol e seu mecanismo de ação no tratamento de 

doenças, comprovar sua eficácia e permitir que novos medicamentos sejam 

descobertos e registrados, assim, possibilitará mais opções de tratamentos para os 

pacientes e acessibilidade ao medicamento, pois com mais opções e seu registro no 

país terá um custo menor e será menos burocrático. Com um melhor conhecimento 

do canabidiol e comprovação de sua eficácia, possibilitará que seja indicado como 

primeira opção de tratamento sem receio por parte dos médicos, pacientes e 

familiares.  
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