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Cannabis

• Componentes neuroativos:

– Psicoativo: ∆9-tetrahydrocannabinol 

– Não psicoativo: CBD

• Espécies: 

– sativa (>∆9-THC:CBD)

– indica (<∆9-THC:CBD)



Cannabis não é só THC e CBD



THC

Principais compostos Cannabis
•Tetrahydrocannabinol (THC) –

agonista parcial em CB1

•Altas doses: prejuízo da atenção, memória e 

aprendizado,  halucinações e ideias paranoides    

•Canabidiol (CBD) – agonista inverso 

em CB1

•Não é halucinógeno  

•Propriedades ansiolíticas

•Antagoniza efeitos do THC

CBD



Friedman et al, 2019, Lancet Neurology

Sistema endocanabinoide e SNC



Cannabis indica 

Protagonista da indústria 

farmacêutica do final do 

século XIX até 1937



Identificação da estrutura química dos 
componentes

Raphael Mechoulam

Gaoni, Y & Mechoulam R, 1964 (J. Am. Chem. Soc., 86: 1646-1647 )

INÍCIO DOS ANOS 60



1988 - 1990
�Identificação dos receptores CB1

�Descoberta de canabinóides endógenos

SISTEMA 
ENDOCANABINÓIDE

Devane et al., 1988; Matsuda et al., 1990



Distribuição de Receptores Endocanabinóides (CB1)
SISTEMA ENDOCANABINÓIDE
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∆9 THC não explica toda a atividade da planta

PROF. ELISALDO CARLINI
I.G. Karniol
E.A.Carlini

1970s



Uso terapêutico de canabinoides: 
evidências científicas

1) Introdução

2) Doenças e terapêutica com canabinoides

3) Ensaios clínicos e revisões

4) Expectativa da sociedade

5) Considerções finais



• 2014: Revisão sistemática do uso
médico de marijuana (1948-2013)

• Eslerose múltipla, epilepsia, 
distúrbios do movimento

• 34 estudos: 8 classe I
• Conclusões:

1)  EM: melhora da 
espasticidade,  dor central, 
disfunção urinária;

2) Parkinson: 
possivelmente ineficaz em
discinesias causada por L-dopa;

3) Eficácia desconhecida
para epilepsia e distonias.



Koppel et al., 2014



Epilepsia X Canabidiol

• Definições

• Epidemiologia

• Ensaios Clínicos



Epilepsia - Definição

• Crise epiléptica é caracterizada pela ocorrência de sinais e/ou 
sintomas transitórios devidos à atividade anormal excessiva 
ou síncrona de neurônios cerebrais.

• Epilepsia é um distúrbio cerebral caracterizado por uma 
predisposição persistente do cérebro de gerar crises 
epilépticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, 
psicossociais e sociais desta condição. A definição de epilepsia 
requer a ocorrência de pelo menos uma crise epiléptica.

(Definição Conceitual)

Fisher et al., 2005



Epilepsia - Definição

Epilepsia é uma doença cerebral definida por qualquer uma das 
condições abaixo: 

• Pelo menos duas crises não provocadas (ou reflexas) que 
ocorrem com um intervalo maior do que 24 horas

• Uma crise não provocada (ou reflexa) e uma probabilidade 
de novas crises semelhante ao risco de recorrência geral (no 
mínimo 60%) após duas crises não provocadas, ocorrerem 
nos próximos 10 anos

• Diagnóstico de uma síndrome epiléptica

(Definição Operacional)

ILAE, Fisher et al., 2014



Epilepsia - Evolução

• 70-80% dos 

pacientes livres 

de crises

• 50% destes

sem medicamentos

(Sander, 1999)

75%

25%

Controle

Recidiva



Epilepsia - Evolução

• 20-30% evolução

para formas

refratárias
– 5% dependentes

nas atividades diárias

– Mau prognóstico: formas sintomáticas, 
mais de um tipo de crise, distúrbios 
neuropsiquiátricos

(Sander, 1999)

75%

25%

Controle

Recidiva



Epilepsia - Epidemiologia

• Prevalência de epilepsia 
apresenta dois picos em 
função da faixa etárea: o 
primeiro na infância e o 
segundo na terceira 
idade

• Excluindo-se fatores de 
risco, após a idade de 30 
anos, o risco de crises é 
de 1,3 para cada década 

(Hauser & Kurland, 1975)

Maior incidência: crianças e idosos



Epilepsia - Epidemiologia

• Incidência mundial: 33-57/100.000 pessoas-ano 
(Annegers, 1999; MacDonald 2000; Olafsson 2005) 

• Incidência ao longo da vida: 1.3% to 4% (Hauser 
1993; Juul-Jensen 1983)

• Epilepsia ativa: 

– 1% da carga global de doença (Murray, 1994)

– 50 milhões de pessoas (OMS)

– Países desenvolvidos < em desenvolvimento



Epilepsia - Epidemiologia

Brasil 

• Prevalência: 1-1,5% (Gomes, 2000)

• Grande São Paulo: 11,9/1.000 (Marino et al., 1996)

• Porto Alegre: 16,5/1.000 (Fernandes et al., 1992)

• São José do Rio Preto/Campinas:     (Borges et al., 2003)

• Prevalência: 

– 18,6/1.000 (8,2 forma ativa) 

– Faixas etárias: 4.9 (0-4), 11.7 (5-14), 20.3 (15-64), 32.8 (>65)



Epilepsias

Forma refratária, resistentes a múltiplas DAEs

Epidemiologia

• 20% dos pacientes em tratamento

• 60% são formas focais

• Sem modificação com os novos FAEs

• Doença progressiva?

Jallon P. Rev Neurol (Paris), 2004.



Epilepsia resistente a fármacos 

• Falha em atingir controle de crises após tratamento 
com dois FAEs tolerados, apropriadamente escolhidos 
e utilizados (mono ou politerapia)



Epilepsias refratárias

Fisiopatologia ???

• Patologia estrutural

• Alterações bioquímicas

• Substrato genético









Perucca, 2017



Devinsky et al., 2014
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Quatro estudos apresentaram critérios de inclusão exceto medidas 
primárias; entretanto nos revimos todos eles pois incluiram medidas secundárias, 
ou seja efeitos adversos. 
No trabalho de Cunha 1980, havia 15 pacientes com epilepsia do lobo 
temporal com crises secundariamente generalizadas, com pelo menos uma crise 
semanal.  Estes pacientes  receberam 200 a 300mg de CBD diariamente ou 
placebo. Os pacientes receberam a medicação por pelos menos 4,5 meses e a 
frequencia de crises foi relatada.  Os pacientes toleraram  CBD sem 
toxicidade.

The Cochrane Library
2014, Issue 3
http://www.thecochranel
ibrary.com





Cunha, Carlini et al., 1980

• Voluntários:

– adultos

– 8 CBD

– 8 placebo

• Indivíduos com epilepsia: 

– 14-49 anos (média 24)

– 8 CBD: 
• 4 sem crises em 4,5 meses

• 3 melhora parcial

• 1 ineficaz

– 8 placebo
• 7 inalterados

• 1 melhorou

Todos sem efeitos adversos: duração do estudo 4,5 meses



Resumo em Liguagem Simples - Canabinoides para epilepsia
Epilepsia é um distúrbio de crises não provocadas recorrentes. Mais de 
metade das crises podem ser controladas por medicação antiepiléptica. 
Para os pacientes restantes, podem desejar tentar outros agentes para 
obter melhor controle. Marijuana ou cannabinoides, podem ser um desses 
agentes. Esta revisão acessa a eficácia de marijuana, ou canabinoides, como 
um tratamento para epilepsia. Conclusões eficazes não podem ser retiradas 
no presente relacionadas a eficácia de canabinódes como tratamento para 
epilepsia. Mais ensaios são necessários.

2014, Issue 3



Maa E
University of Colorado

Devinsky O.
New York University School of Medicine 

Cilio MR
Unviersity of California

San Francisco

Junho 2014



• Tratameto aditivo CBD

• Estudo aberto: idade 1–30 anos com epilepsia grave fármaco-

resistente iniciada na infância

• Programa expandido em 11 centros EUA

• CBD oral 2–5 mg/kg até máximo 25 mg/kg ou 50 mg/kg por dia

• Objetivo: verificar segurança e tolerabilidade 

• Jan 2014 e Jan 2015, 214 pacientes:  

• Grupo 1: 162 (76%) seguidos por pelo menos 12 semanas  (20%  

com s. Dravet e 19% s. Lennox-Gastaut)

• Grupo 2: 137 (64%) incluídos no estudo de eficácia

Dez 2016

• A frequência média de crises motoras foi 30·0 (IQR 
11·0–96·0) no período basal e 15·8 (5·6–57·6) em um 
período de 12 semanas de tratamento

• A redução media na frequência de crises motoras
mensais foi 36·5% (IQR 0–64·7).

Março 2016



Conclusões

• Interpretation of our findings suggest that CBD might reduce 

seizure frequency and might have an adequate safety profile in 
children and young adults with highly treatment-resistant 
epilepsy. 

• Randomised controlled trials are warranted to characterise the 
safety profile and true efficacy of this compound.

Efeitos adversos (EA):  
• 128 (79%) dos 162 pacientes do grupo 1 
• >10%: sonolência (n=41 [25%]), diminuição de appetite   (n=31 [19%]), diarreia (n=31 [19%]), fadiga (n=21 

[13%]), e convulsão (n=18 [11%]). 
• 5 (3%) pacientes sairam do estudo por causa de EA 
• EA sério foi relatado em 48 (30%), incluindo um óbito (SU DEP) 
• 20 (12%) EA sérios possivelmente relacionados a CBD, m aioria estado de mal epiléptico (n=9 [6%]). 

Março 2016



• Estudo duplo-cego, controlado
por placebo, 120 crianças e
adultos jovens com síndrome
de Dravet e crises resistentes

• CBD 20mg/kg/d ou placebo,
além de tratamento padrão

• Desfecho primário: mudança
na frequência de crises
convulsivas em 14 semanas,
em comparação com período
basal de 4 semanas

Maio 2017



Maio 2017



Conclusões

Among patients with the Dravet syndrome, CBD 

resulted in a greater reduction in

convulsive-seizure frequency than placebo and 

was associated with higher rates of adverse

events. (Funded by GW Pharmaceuticals; 
ClinicalTrials.gov number, NCT02091375.)

Maio 2017



Abril 2018

• Estudo duplo-cego

• Idade entre 4-10 anos randomizados de 4: 1 para CBD (5, 10 ou 
20mg/kg/dia) ou placebo, 2xdia

• Linha de base de 4 semanas, tratamento de 3 semanas (incluindo 
titulação), diminuição de 10 dias e períodos de 4 semanas de 
acompanhamento

• Múltiplas amostras de sangue estudo farmacocinético



Abril 2018

Resultados

• 34 randomizados (10, 8 e 9 para os grupos de 5, 10 e 20 mg / kg / d 
de CBD, e 7 para placebo); 32 (94%) completaram o tratamento. 

• CBD não afetou níveis concomitantes de DAE, além de aumento em 
N-CLB (exceto em pacientes que tomam stiripentol). Os EAs mais 
comuns no CBD foram pirexia, sonolência, diminuição do apetite, 
sedação, vômitos, ataxia e comportamento anormal. Seis

• Pacientes em uso de CBD e valproato desenvolveram transaminases 
elevadas (sem critérios para lesão hepática induzida por 
medicamento e todos se recuperaram). Nenhum outro sinal de 
segurança clinicamente relevante foi observado.



Conclusions

Exposure to CBD and its metabolites increased proportionally with 

dose. An interaction with N-CLB was observed, likely related to CBD 
inhibition of cytochrome P450 subtype 2C19. CBD resulted in more 

AEs than placebo but was generally well-tolerated. Classification of 
evidence This study provides Class I evidence that for children with 
Dravet syndrome, CBD resulted in more AEs than placebo but was 

generally well-tolerated.

Abril 2018



22/03/2019 Lancet Neurology online

European Archives of Psychiatry and 
Clinical Neuroscience (2019) 269:87–105



Esclerose Múltipla

Nabiximol
2) 337 pacientes com EM 
moderada a grave

• Relato de melhora da 
espasticidade (medida por 
escala relatada pelo 
paciente) 

• No entanto, a análise de 
intenção de tratar não 
mostrou diferença, 
provavelmente devido à alta 
porcentagem de abandono 
(cerca de 10%) em ambos 
os grupos (Collin, 2010)

1) Nabiximol versus placebo 
para tratar: espasticidade, 
espasmos, problemas na 
bexiga, tremor, e dor

• 160 pacientes 

• Sem diferença em escala 
global de sintomas

• Melhora significativa em 37 
participantes que relataram 
espasticidade como o 
sintoma mais preocupante, 
mantido a longo prazo   
(Wade, 2006)



Esclerose Multipla
Espasticidade

• Fase A

• Fase B (com placebo)

• 241 (42%) de 572 
participantes continuaram 
na fase B, e no outro, 106 
(55%) dos 191 participantes 
continuaram fase B 

• Mais propensos a ter 30% 
ou mais redução na 
espasticidade do placebo 
(Novotna, 2010; Markova 
2018)

Dor associada à esclerose 
múltipla

• 339 participantes (fase A) e

• Retirada com 58 
participantes (fase B)

• Fase A não encontrou 
resposta ao tratamento 
(melhoria de >30% média 
do escore de dor, mas 
houve diferença significativa 
no tempo para falha no 
tratamento durante a fase B 
(Langford, 2013)



Analgesia
Revisão Cochrane 

(Mucke, 2018)

• 16 estudos com 1750 pacientes 
2 a 26 semanas 

• Baixa qualidade de evidência de 
melhora modesta (redução de 
>50% nas classificações de dor 
comparado a placebo (21% vs 
17%), com > EA que levam a 
retirada (10% vs 5%).

• A qualidade da evidência baixa 

-evidência de viés

-pequeno tamanho de estudo

Crianças

(Wong, 2017)

• Revisão sistemática de 
canabinóides

• 22 estudos com 795 
crianças

• Base de evidências  fraca e 
não apoiou recomendações 
de tratamento



Demência

(Friedman, 2019)

• 3 estudos com quadro heterogêneo

• Efeitos superiores (ganho de peso e redução do afeto 
negativo) do THC (dados em adição ao tratamento padrão e 
comparado a placebo) foram encontrados apenas em um 
dos três ensaios

• Efeitos adversos em todas os grupos placebo e tratamento 

• Doença de Huntington: 2 estudos sem diferença 



Transtornos Psiquiátricos
Revisão sistemática de 

revisões (Koch et al, 2019)

• 4 RS (de 11 RCTs) e 14 ECRs 
(1629 participantes)

• Demência, dependência a 
cannabis e opioides, psicoses, 
esquizofrenia, ansiedade 
generalizada, transtorno de 
estresse pós-traumático, 
anorexia nervosa, TDAH e 
síndrome de Tourette

• Resultados muito heterogêneas 
para conduzir meta-análise

• Medicamentos à base de THC e 
CBD, como adjuvantes à 
farmacoterapia e à psicoterapia, 
foram associados a melhorias em 
vários sintomas de transtornos 
mentais, mas não com remissão

• Efeitos adversos ocorreram 
(graves em casos únicos)

• A fim de fornecer recomendações 
de tratamento confiáveis, mais e 
maiores RCTs com avaliações de 
acompanhamento, medidas de 
resultados consistentes e 
comparações ativas são 
necessárias.



FDA (EUA)
https://www.fda.gov/newsev

ents/publichealthfocus/ucm4

21168.htm (Page Last Updated: 
12/20/2018 )

• FDA has approved Epidiolex, 
which contains a purified drug 
substance cannabidiol, one of 
more than 80 active chemicals in 
marijuana, for the treatment of 

seizures associated with 

Lennox-Gastaut syndrome or 

Dravet syndrome in patients 2 

years of age and older. That 
means FDA has concluded that 
this particular drug product is 
safe and effective for its 
intended indication.

• The agency also has approved 
Marinol and Syndros for 
therapeutic uses in the US, 
including for treatment of 
anorexia associated with weight 
loss in AIDS patients. Marinol 
and Syndros include the active 
ingredient dronabinol, a 
synthetic delta-9-

tetrahydrocannabinol (THC) 

which is considered the 
psychoactive component of 
marijuana. Another FDA-
approved drug, Cesamet, 

contains the active ingredient 
nabilone, which has a chemical 

structure similar to THC and is 

synthetically derived.



The results of the pivotal clinical trials led to FDA approval on June  25, 2018 
of a pharmaceutical formulation of purified CBD to treat persons with epilepsy. 
Currently, the only FDA approved drug product is cannabidiol oral solution 
(Epidiolex® ). This drug is a Schedule V product available by prescription only 
and is currently provided by specialty pharmacies. Patients, caregivers and 
clinicians are encouraged to consult the product information regarding dosing, 
adverse effects and potential drug interactions. Of note, similar levels of 
scientific evidence do not currently exist in the m edical literature for other 
artisanal formulations of CBD. 

19/02/2019



• …Of importance, this new prescription product (Epidiolex) cannot be

obtained from a cannabis dispensary.

• …When patients purchase cannabis-based products from a dispensary, it is

extremely important to understand that the product they select may not

contain just CBD, but also other phytocannabinoids such as THC, pesticides,

and other dangerous impurities, of which the concentrations are unknown.

• ...Currently, no United States Pharmacopia (USP) standards exist regarding

CBD formulations.

• ….The AES calls on government, private funders, and manufacturers to
support and develop well-designed, controlled, scientifically rigorous

research for any cannabis-based products that have potential positive effects
in the treatment of resistant epilepsy



• The AES is very sympathetic to the needs of 

people with severe, treatment-resistant 

epilepsy. Our members work with these 
families daily and are very aware of the need 
for compassionate use of promising new 

therapies in appropriate and controlled 

circumstances. 



• …The AES call for rescheduling is not an 
endorsement of the legalization of cannabis 
but is recognition that the current restrictions 

on the use of cannabis products for research 

continue to stand in the way of scientifically 

rigorous research for the development of 
cannabis-based treatments. 
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““““ ComComComCom oitooitooitooito mesesmesesmesesmeses dededede tratamentotratamentotratamentotratamento comcomcomcom maconhamaconhamaconhamaconha ricaricaricarica emememem CBD,CBD,CBD,CBD, asasasas convulsõesconvulsõesconvulsõesconvulsões semanaissemanaissemanaissemanais
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automutilação,automutilação,automutilação,automutilação, choro,choro,choro,choro, movimentosmovimentosmovimentosmovimentos repetitivos,repetitivos,repetitivos,repetitivos, violência,violência,violência,violência, fugafugafugafuga dodododo contatocontatocontatocontato olhoolhoolhoolho nononono

olho,olho,olho,olho, insônia,insônia,insônia,insônia, faltafaltafaltafalta dededede contatocontatocontatocontato socialsocialsocialsocial éééé coisacoisacoisacoisa dodododo passadopassadopassadopassado.... PelaPelaPelaPela primeiraprimeiraprimeiraprimeira vezvezvezvez elaelaelaela fezfezfezfez

amigosamigosamigosamigos....””””



25-junho-2018



FDA - Epidiolex

• A U.S. Food and Drug Administration aprovou a solução oral de 

Epidiolex (canabidiol) [CBD] para o tratamento de convulsões 

associadas a duas formas raras e graves de epilepsia, síndrome de 

Lennox-Gastaut e síndrome de Dravet, em pacientes com dois ou 

mais anos de idade. Este é o primeiro medicamento aprovado 

pela FDA que contém uma substância medicamentosa purificada 

derivada da maconha. É também a primeira aprovação do FDA de 
um medicamento para o tratamento de pacientes com síndrome de 
Dravet.

• O CBD é um componente químico da planta Cannabis sativa, mais 
comumente conhecida como maconha. No entanto, o CBD não 
causa intoxicação ou euforia (o “alto”) que vem do 
tetrahidrocanabinol (THC).

• É o THC (e não o CBD) que é o principal componente psicoativo da 
maconha.

25-junho-2018



Princípios Isolados



• Canabidiol : a substância integra uma lista de substâncias 

proibidas no Brasil, compondo a Lista F2 da Portari a 344/1998 

do Ministério da Saúde, que trata de psicotrópicos .

• A área técnica da Anvisa recomendou que o canabidiol deixe de 

ser proibido para ser controlado , pois não viu estudos que 

mostrem a substância como causadora de dependência e 

identificou pesquisas em fase avançada que indicam sua eficácia 

como medicamento para diversas doenças.



Canabidiol

– Qualidade do produto???

– Pureza??

– Dose a ser utilizada??

– Efeitos adversos a longo prazo???
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Mais ensaios clínicos são
necessários!!!!!!!!!!!!!!

São Valentim
Patrono da epilepsia



Associação Brasileira de Epilepsia
www.epilepsiabrasil.org.br
abe@epilepsiabrasil.org.br

Obrigada pela atenção!!

Dra. Laura M. F. Ferreira Guilhoto

lauragui@gmail.com


