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RESUMO 

As epilepsias, bem como as síndromes epilépticas são distúrbios cerebrais causados 

por uma atividade neuronal síncrona ou excessiva no cérebro interferindo na vida da 

população acometida. Apesar de enquadrarem-se como sintomas de uma doença 

crônica, podem ser controladas com o uso de drogas anti-epilépticas. No entanto, o 

sucesso da terapia depende da adequação do tratamento para um determinado tipo 

de síndrome epilética e ainda esbarram nas diversas interações medicamentosas, 

bem como nos inúmeros efeitos colaterais que diminuem a qualidade de vida do 

paciente. Afim de novas terapias, mais eficazes e com menos efeitos indesejados, 

atualmente têm sido estudados novos métodos de controle para as crises através do 

uso de uma substância oriunda da Cannabis spp., isolando o canabidiol (CBD) do 

Tetraidrocabinol (THC), componente psicoativo da Cannabis.  

INTRODUÇÃO 

As epilepsias e síndromes epilépticas são distúrbios cerebrais causados por 

uma atividade neuronal síncrona ou excessiva no cérebro interferindo na vida da 

população acometida por essas patologias, apresentando incidência mundial em torno 

de 10 a 15/1.000 pessoas 1. Diversas formas de tratamento têm sido estudadas para 

que os portadores tenham melhor qualidade de vida, uma vez que esta doença não 

tem cura e sendo assim, o paciente pode no máximo ser classificado como epiléptico 

resolvido (ILAE)2. Neste sentido, crises epilépticas, podem ser controladas com o uso 

de drogas anti-epilépticas (DAEs), em doses máximas toleradas pelo paciente. Entre 

essas DAEs podemos citar o Fenobarbital, a Fenitoína, a Carbamazepina e Ácido 

Valpróico1. No entanto o sucesso da terapia paliativa e sintomática depende da 

adequação do tratamento para determinado tipo de síndromes epiléticas e esbarram 

nas interações medicamentosas promovidas pelo uso concomitante destas drogas, 

bem como os inúmeros efeitos colaterais que diminuem a qualidade de vida do 

paciente. A busca por tratamentos mais eficazes, com menos efeitos colaterais trouxe 

pesquisas que avaliam novas abordagens terapêuticas para estas condições clínicas. 

Assim, atualmente têm sido estudados novos métodos de controle nas crises através 

do uso de uma substância da Cannabis spp., isolando o canabidiol (CBD) do THC 

(Tetraidrocabinol, componente psicoativo da Cannabis)3. De fato, estudos 

relacionados à Cannabis, tal como os de Orrin Devinsky et al. (2014), comprovam que 

esse tratamento tem se mostrado mais eficiente no controle das crises dos pacientes 

pelo fato de os tratamentos baseados no CBD possuírem propriedades 



anticonvulsivantes e efeitos colaterais menos intensos, quando comparado aos 

medicamentos utilizados na terapia clássica/convencional 4. 

OBJETIVOS  

O objetivo deste estudo foi comparar a eficácia entre os tratamentos existentes 

para as síndromes epilépticas, apontando as diferenças, benefícios e efeitos 

colaterais dos tratamentos tidos como convencionais, em relação aos tratamentos 

paliativos, que utilizam o CBD como opção para as crises.  

METODOLOGIA  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no Pubmed, Google acadêmico e 

Scielo, utilizando descritores, para a comparação de dados científicos reportados nos 

artigos experimentais, clínicos, bem como artigos de revisão bibliográfica. 

DESENVOLVIMENTO  

A epilepsia é uma doença, que pode ser diferenciada de acordo com suas duas 

definições. Em termos de conceito, esta consiste na disfunção cerebral ocasionada 

pela ação de diferentes condições, sendo elas traumatismos, doenças genéticas, uso 

de drogas ilícitas, infecções, e pela predisposição do cérebro em causar crises 

epilépticas, envolvendo as consequências neurobiológicas, cognitivas psicológicas e 

sociais; e a operacional, fato que define a epilepsia como uma condição caracterizada 

por crises epilépticas recorrentes, utilizada em diversos estudos epidemiológicos5. 

Recentemente, a Cannabis, bem como seus metabólitos e derivados tem sido 

amplamente estudados quanto à eficácia no tratamento não somente de epilepsias e 

síndromes epilépticas, bem como para dores e inclusive no tratamento de outras 

distúrbios neuronais6. No organismo, são encontrados receptores para interagir, bem 

como metabolizar as substâncias pertencentes à Cannabis, sendo denominados 

receptores canabinoides. Estes são classificados em CB1 e CB2. O CB1 é o receptor 

mais abundante, encontrando-se funcionalmente acoplado à proteínas G no sistema 

nervoso central, expressos nos terminais pré-sinápticos, com densidade similar aos 

receptores GABAérgicos e glutamatérgicos. O receptor CB1é responsável por fazer 

as ligações psicoativas, tendo o THC como principal substância metabolizada. Já o 

receptor CB2 está envolvido na modulação do sistema imune, sendo expresso nas 

células imunes terminais, com função exclusivamente imune, onde temcanabidiol 

como uma das substâncias metabolizadas, além da anandamida, noladina (NADA) e 

2-Arachidonoylglycerol (2-AG)7 

RESULTADOS PRELIMINARES  



Estudos tem obtido um retorno extremamente benéfico na terapêutica em 

casos de convulsões e epilepsias, mostrando que o tratamento prévio com CBD reduz 

o limiar de convulsão em ratos e camundongos, em modelos experimentais de 

epilepsia. De fato, a aplicação de CBD (5-400 mg/kg) em ratos, surtiu efeito 

anticonvulsivo, em modelos agudos de convulsão8. Em humanos, estudos obtiveram 

resultados positivos em nos ensaios clínicos com pacientes que receberam por via 

oral, diariamente durante 4-5 meses, doses entre 200 e 300 mg de CBD9. 

Estudos com modelos in vitro mostraram reduções benéficas na atividade 

epiléptica após a adição crescente do CBD em cortes transversais do hipocampo, já 

in vivo, foi injetado nos animais doses de CBD (1, 10 ou 100 mg/kg), e após 60 

minutos, foi induzida a convulsão, e para a determinação da escala de crises 

epilépticas, foram observados os comportamentos dos ratos durante 30 minutos após 

a indução. Animais tratados com 100 mg/kg de CBD exibiram uma significante 

redução do limear convulsivo3,5. De fatom, ensaios clínicos utilizando o CBD na 

epilepsia não tratada, apresentaram efeitos anticonvulsivantes claros, com reduções 

significativas em diferentes tipos de convulsões (ex.: tônico-clônicas) e mortalidade10. 
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