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Resumo: A planta Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, é cultivada pela humanidade há
vários milênios para diversos fins. Atualmente, há um grande avanço sobre pesquisa, desenvolvimento e uso
clínico de medicamentos à base desta planta em diversos países do mundo e no Brasil. A Cannabis, entre tantos
efeitos, possui potencial para tratamento da espasticidade. Assim, discutimos neste artigo de revisão os efeitos
medicinais da Cannabis e destacamos seus efeitos antiespasmódicos, tanto em pacientes com esclerose múltipla e
em pacientes com traumatismo cranioencefálico. Além disso, comentamos sobre o sistema endocanabinoide e o
seu grande potencial para alvo terapêutico de diversas doenças.
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Abstract: Cannabis sativa, popularly known as marijuana, has been cultivated by mankind for several millennia
for various purposes. Currently, there is a marked advance on research, development and clinical use of
medicines based on this plant in several countries in the world and in Brazil. Cannabis, among so many effects,
has potential to treat spasticity. Thus, in this review article we discuss the medicinal effects of Cannabis and
highlight its antispasmodic effects in multiple sclerosis and traumatic brain injury patients. In addition, we
comment on the endocannabinoid system and its great potential as a therapeutic target for several diseases.
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Resumen: Cannabis sativa, conocida popularmente como marihuana, ha sido cultivada por la humanidad
durante varios milenios para diversos fines. Actualmente, existe un gran avance en la investigación y desarrollo
de medicamentos canabinoides en varios países del mundo y en Brasil. El cannabis, entre tantos efectos, tiene el
potencial de tratar la espasticidad. Por lo tanto, en este artículo de revisión, discutimos los efectos medicinales
del cannabis y destacamos sus efectos antiespasmódicos, tanto en pacientes con esclerosis múltiple como en
pacientes con lesión cerebral traumática. Además, comentamos el sistema endocannabinoide y su gran potencial
como objetivo terapéutico para varias enfermedades.
Palabras-clave: Cannabis. Cannabinoides. Espasmos. Espasticidad. Sistema endocannabinoide.
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Histórico da Cannabis
As espécies do gênero Cannabis estão entre as plantas mais antigas já usadas pelo
humano, e seu uso ao longo do tempo, se deu pelo desenvolvimento de produtos têxteis,
alimentícios, recreativos e medicinais de modo geral. As primeiras evidências são de achados
arqueológicos da China que datam de 4000 anos antes de cristo, tanto com caráter alimentício
como medicinal. Mas é na Índia que se tem referência de seu uso psicoativo, mesclado de
práticas medicinais e espirituais; na era cristã, difunde-se pelo Oriente Médio, África e
América do sul, sendo que no século X chega à Europa apenas como produtos derivados. Seu
uso medicinal registrado, na Europa e EUA, inicia-se no início do século XIX (Zuardi;
Crippa; Guimarães, 2008).
Em meados do século XIX o médico irlandês Wilian B. O’Shaughnessy e o psiquiatra
francês Jacques-Joseph Moreau, realizaram estudos das propriedades medicinais já praticadas.
Em 1839, O’Shaughnessy relata sucessos nas condições de reumatismo, convulsões e
espasmos de tétano e raiva, enquanto que Moreau, por volta de 1840, estudou seus efeitos em
condições psiquiátricas. Esses estudos tiveram grande impacto, difundindo o uso médico na
Inglaterra, França e América do Norte, culminando em 1860, na primeira reunião científica
sobre Cannabis na América. Assim, na segunda metade do século XIX teve-se um clímax de
pesquisas, que adentrou o início o século XX, mas devido às restrições legais e
desenvolvimento de outras medicações, ocorreu uma queda brusca e quase que o total desuso
de caráter medicinal (Zuardi; Crippa; Guimarães, 2008).
Após as primeiras pesquisas em meados do século XIX de O’Shaughnessy e Moreau e
o impulso ocorrido por isso nos estudos, culminou em princípios do século XX a sumarização
das indicações médicas da Cannabis na Sajous’s Analytic Cyclopedia of Practical Medicine
(1924), em três grandes áreas: como sedativo ou hipnótico (insônia, insônia senil, melancolia,
mania, delirium tremens, coreia, tétano, raiva, febre do feno, bronquite, tuberculose pulmonar,
tosse, paralisia agitada, exoftalmia tireoideana, espasmo da bexiga e gonorreia), como
analgésico (cefaleia, enxaquecas, tensão ocular, menopausa, tumores cerebrais, tic doloroso,
neuralgia, ulcera gástrica, dor gástrica (indigestão), tabes, neurites múltiplas, reumatismo
agudo, entre outras) e, como outros usos (melhora do apetite, anorexia por doenças
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consumptivas, dispepsia, cólera, nefrite, hematúria, diabetes melitos, impotência, entre outros)
(Zuardi; Crippa; Guimarães, 2008).
A partir da década de 60, e em estreita relação com os movimentos hippie, de
contracultura e da revolução sexual desta época, o uso recreativo alastrou-se por todos os
continentes. Também nesta década, ocorrem as descobertas de Mechoulam, em 1963, da
estrutura do canabidiol (CBD), e de Gaoni e Mechoulam, em 1964, da estrutura química do
Delta9-tetrahidrocanabinol (THC). Mais tarde, consegue-se a clonagem dos receptores CB1 e
CB2, na década de 90, que culminaram na descoberta do sistema endocanabinoide
(endocanabinoides mais receptores), que por sua vez fizeram retomar o clímax das pesquisas
com os potenciais farmacológicos para inúmeras patologias (Mechoulam; Shvo, 1963;
Mechoulam et al., 2014).
Com a cloanagem dos receptores surgiu a evidencia de que existiam substâncias
endógenas, sendo a primeira descoberta por Mechoulan e colaboradores, a anandamida (AEA)
(Mechoulam et al., 2014).
Sistema Endocanabinoide
Este sistema é composto basicamente de mediadores, os endocanabinoides, suas
enzimas de síntese e degradação, e seus receptores, CB 1 e CB2, principalmente, apesar de se
correlacionar os efeitos também à ligação dos endocanabinoides aos receptores NMDA e
TRPV 1, entre outros receptores até então órfãos. Os receptores CB1 são principalmente
encontrados no SNC (hipocampo, regiões corticais, estriado ventral, núcleo acumbens,
amígdala, hipotálamo, entre outros). Os receptores CB2 são encontrados principalmente nas
células do sistema imune, envolvidos em várias etapas da defesa do organismo (adesão,
rolamento, diapedese, liberação dos mediadores, entre outros) (Oliviera, 2009; Saito; Wotjak;
Moreira, 2010; Rang et al., 2012; Mechoulan et al., 2014; Angelis et al., 2014; Malfitano et
al., 2017).
Ambos, CB1 e CB2, são receptores acoplados à proteína G, de caráter inibitório, e o
modelo de funcionamento baseia-se na descrição do sistema em fenda sináptica. Os
endocanabinoides, AEA e 2-araquidonoilglicerol (2-AG), são produzidos de acordo com a
demanda a partir dos fosfolipídeos de membrana, da membrana pós-sináptica, pelas enzimas

Rev. Bras. de Iniciação Científica (RBIC), Itapetininga, v. 7, n.2, p. 148-170, 2020.
Edição Especial Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

151

fosfolipases D e C, respectivamente, estimuladas pelo influxo de Ca2+ da estimulação présináptica. Desse modo, os endocanabinoides são secretados na fenda sináptica e atuam nos
receptores

(CB1

está

na

membrana

pré-sináptica),

inibindo

a

liberação

dos

neurotransmissores, principalmente glutamato e GABA, através da cascata de ativação pela
proteína G da adenil ciclase que inibe os canais de Ca2+voltagem dependente e de canais
GIRK de K+, atuando também na diminuição da expressão gênica de neurotransmissores.
Assim, este sistema possui um funcionamento retrógrado de atuação com caráter inibitório da
liberação de neurotransmissores, além da imunomodulação e outras regiões, como trato
gastrointestinal, ainda estudos. (Rang et al., 2012, Oliviera, 2009, Zuardi; Crippa; Guimarães,
2008, Mechoulan et al., 2014).
São conhecidas do sistema duas enzimas que degradam os endocanabinoides, a ácido
graxo amida hidrolase(FAAH) e a monoacil glicerol lípase(MAGL), degradam
respectivamente a AEA e o 2-AG, com a diferença de que a MAGL localiza-se no interior da
terminação pré-sináptica. Além disso, ainda em estudo a existência de transportadores
específicos para os endocanabinoides, complementando assim o leque de potenciais
farmacológicos que se abre com estas descobertas (Oliviera, 2009; Rang et al., 2012).
As principais vias de administração são a ingestão e inalação, já ocorrendo a ativação
pela hidroxilação do delta-9-THC em 11-hidroxi-delta 9-THC, antes mesmo da absorção. O
THC sofre mecanismo de primeira passagem, sendo que na inalação os níveis plasmáticos
chegam a 100 ng/ml em poucos min, e decrescem na mesma intensidade. A experiência,
velocidade, profundidade, volume e o tempo interferem na taxa de absorção (Zuardi; Crippa;
Guimarães, 2008; Rang et al., 2012).
Quanto a sua distribuição, o THC é 90% distribuído pelo plasma, sendo o restante por
células vermelhas. Do plasmático, 90-95% é ligado em proteínas (principalmente LDL, e
também albumina), uma vez que o THC é altamente lipossolúvel. De 2 a 44 µg atravessam a
barreira hematoencefálica, sendo a forma hidroxilada a mais predominante. Ele se distribui
primeiro para rins e pulmão, e após 3 dias pode ser encontrado no baço e tecido adiposo;
juntamente com eles, o pulmão, fígado, rins, coração e mamas funcionam como reservatórios,
sendo que em níveis mais baixos, podem ser encontrados em cérebro, testículo, córtex da
adrenal, tireoide e hipófise (Zuardi; Crippa; Guimarães, 2008; Rang et al., 2012).
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O THC, principal constituinte ativo da Cannabis, rapidamente sofre hidroxilação,
oxidação, descarboxilação, epoxificação e/ou conjugação, formando ácido glucurônico e
glutatiônico, sendo sua metabolização preferencialmente hepática, mas pode ser pulmonar,
cardíaca e cerebral. Na hepática o sistema citocromo P450, subfamilia 2C (CYP 2C) é o mais
significativo dentre as rotas metabólicas. Já foram identificados 100 metabólitos diferentes,
sendo os mais comuns os hidroxilados. Seus epóxidos são menos tóxicos de outros
compostos, tem elevada depuração, uma vez que ao final de 7 dias, 50-70% terá sido
excretado, mesmo com sua alta lipossolubilidade. Entretanto, sua excreção se faz
principalmente pela via biliar (fezes, 60-75%), e sua meia vida de eliminação após inalação é
de 56h em consumidores novatos, e em média de 28h em consumidores experientes. Setenta
por cento da dose se excreta na primeira semana, 15-70% são reabsorvidos na circulação
enterohepática, aumentando tempo do THC no organismo (Zuardi; Crippa; Guimarães, 2008;
Rang et al., 2012).
Com isso, tornou-se necessário especificar e definir os canabinoides em
fitocanabinoides,

endocanabinoides

e

canabinoides

sintéticos.

Desse

modo,

os

fitocanabinoides são os produzidos pelas plantas do gênero Cannabis, sendo os principais
delta-9-THC e o CBD, entre cerca de 60 canabinoides encontrados na resina da planta. Os
endocanabinoides são os constituintes do sistema endocanabinoide, os primeiros descobertos
foram a anandamida (aracdonoil-etanolamina) e 2AG, havendo outros em estudo. Já entre os
sintéticos, temos o nabilona, dronabidol e dexanabinol como agonistas e o, rimonabanto um
antagonista, sendo o dexanabinol uma grande promessa para estudo em neuroproteção
(Grotenhermen 2006; Pamplona, 2014).
O sistema endocanabinoide como alvo terapêutico
A partir do final do século XX e início do XXI, deu-se um conjunto de publicações
que tiveram como foco o sistema endocanabinoide em si na tentativa de explorar quais
potenciais farmacológicos, tanto na aplicação de sintéticos como dos fitocanabinoides. Além
disso, isolados ou não, inalados, absorvidos pela mucosa, óleos, ou uso diretos de flores
femininas, os canabinoides, bem como sistema endocanbinoide, estão em estudos tanto na
comprovação científica de usos já popularmente consagrados ou não, como em patologias
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mais complexas como Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson, ansiedade, depressão
(distúrbios do humor), câncer, psicose, epilepsias, entre outras (Petrocellis et al., 1998; Melck
et al., 2000; Maccarrone et al., 2000; Mimeault et al., 2003; Sarfaraz et al., 2005; Oliviera,
2009; Crippa et al., 2010; Saito; Wotjak; Moreira, 2010; Ramos; Bianco, 2012; Pedrazzi et
al., 2014; Ridler, 2017; 2014; Aso; Santos et al., 2015; Mcallister; Soroceanu; Desprez, 2015;
Devinsky et al., 2015; Ferrer, 2016; Squintani et al., 2016; O'Connell.; Allendorfer;
Szaflarski, 2017; Devinsky et al., 2017; Gaston; Friedman, 2017; Gloss; Devinsk, 2017;
Keating, 2017; Maccarrone et al., 2017).
O CBD tem apresentado evidências terapêuticas em epilepsia, inclusive as refratárias,
insônia, ansiedade, inflamações, distúrbios do humor, danos cerebrais, psicoses, entre outras.
Já o delta-9-THC, está em estudo para epilesias, insônia, vômitos, espasmos, dor, glaucoma,
asma, inapetência, síndrome de Tourette, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, câncer
neuronais e de bexiga, com efeitos já considerados consagrados, como antiemético,
estimulante do apetite, analgésicos e sintomas da Esclerose múltipla, por conta disso, em
2005, foi aprovado no Canadá um spray de uso oral contendo os dois compostos para o alivio
de dor neuropática em pacientes com esclerose múltipla (Mechoulam; Shvo, 1963;
Mechoulam; Carlini, 1978; Petrocellis et al., 1998; Maccarrone et al., 2000; Melck et al.,
2000; Mimeault et al., 2003; Sarfaraz et al., 2005; Zuardi; Crippa; Guimarães, 2008; Oliviera,
2009; Crippa et al., 2010; Saito; Wotjak; Moreira, 2010; Ramos; Bianco, 2012; Mechoulan et
al., 2014; Pedrazzi et al., 2014; Santos et al.(2015); 2014; Devinsky et al., 2015; Aso; Ferrer,
2016; Squintani et al., 2016; Allendorfer; Szaflarski, 2017; Devinsky et al., 2017; Gloss;
Devinsk, 2017; Keating, 2017, Maccarrone et al., 2017; Mcallister; Soroceanu; O'Connell.;
Gaston; Friedman, 2017; Ridler, 2017).
Os estudos desenvolvidos tem como base a descoberta do sistema endocanabionide,
que mesmo que ainda em estudo, já é colocado como um mecanismo de neuromodulação e
imunomodulação importante em muitas condições fisiológicas e patológicas, além da
influência na agregação plaquetária, tornando-o hoje um importante sistema a ser estudado
(Zuardi; Crippa; Guimarães, 2008; Oliviera, 2009; Shohami et al., 2011; Angelis et al., 2014;
Malfitano et al., 2017).
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Existe certa polêmica no que se refere à natureza do canabinoide utilizado e da via de
administração, alguns autores afirmando o uso de sintéticos e isolados, outros, o uso de
preparados fitoterápicos ou direto da flor. Russo (2011), em seu artigo de revisão, apresenta a
complexidade da resina e a grande interação dos muitos compostos da resina, principalmente
os terpenoides, nos efeitos terapêuticos desejados, apontando a necessidade de mais estudos
que não só isolem compostos e os reproduzam, mas também analisem a interação entre eles.
Desde as descobertas de Mechoulam (1963, 1964, 1978) e colaboradores as pesquisas
avançaram, e agora nos últimos anos muitas delas tem focado em patologias com grandes
potenciais terapêuticos. Oliveira (2009), em uma revisão demonstra o potencial neuroprotetor
da ativação do sistema endocanabinoide, cujas mecanismos moleculares podem estar na
atuação direta dos canabinoides em processos inflamatórios, neurotóxicos (por glutamato) e
oxidativos. Fato corroborado por Aso e Ferrer (2016), que demonstram que a ativação de
receptores CB2 reduzem a formação de placas β-amiloides, promovem a captação de glicose
no cérebro e diminui a oxidação das proteínas tau, apresentando assim um grande potencial
para o tratamento da Doença de Alzheimer.
Outro grupo de patologias estudadas são psicose, ansiedade e depressão. O CBD
demonstrou potencial terapêutico principalmente como antipsicótico, ansiolítico e
antidepressivo, já o delta-9-THC apresentou propriedades ansiolíticas e adjuvante no
tratamento para esquizofrenia, carecendo ainda de muitos estudos. Como o CBD não possui
propriedades psicomiméticas, coloca-se como um bom potencial clínico pelos baixos efeitos
adversos. Com o uso de rimonabanto, um antagonista, causando distúrbios do humor e outros
transtornos, somado aos efeitos do CBD, ficou claro que o sistema endocanabinoide está
ligado aos transtornos psiquiátricos em geral (Crippa et al., 2010; Saito; Wotjak; Moreira,
2010; Pedrazzi et al., 2014).
Em alguns países já está regulado o uso de canabinoides, neste caso, principalmente o
CBD, para o tratamento de epilepsias refratárias à medicação convencional, como as da
Síndrome de West, Síndrome de Dravet, e de Lennox-Gastaut. Essas síndromes acometem
neonatos e crianças e os canabinoides tem apresentado uma alta eficácia na diminuição da
frequência, intensidade e duração das crises, destacando-se que alguns autores citam que é
possível obter uma significativa redução dos efeitos adversos realizando um ajuste de dose

Rev. Bras. de Iniciação Científica (RBIC), Itapetininga, v. 7, n.2, p. 148-170, 2020.
Edição Especial Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

155

individual para cada paciente principalmente na primeira semana de tratamento (Devinsky et
al., 2015; Allendorfer; Szaflarski, 2017; Devinsky et al., 2017; Gaston; Friedman, 2017;
O'Connell.; Gloss; Devinsk, 2017; Ridler, 2017).
Em contrapartida, os estudos e revisões a respeito do uso de canabinoides e Parkinson
apresentam certas lacunas quanto ao potencial terapêutico para os sintomas motores e não
motores, principalmente tremor, bradicinesia e, um potencial analgésico (Chagas et al., 2014;
Lotan et al., 2014; Carroll et al., 2004; Arjmand et al., 2015; Katz et al., 2016).
No que tange ao tratamento para câncer, já é familiarizado o uso de canabinoides para
melhorias na condição do paciente sob tratamento com radioterapia e quimioterapia, pelo fato
dos canabinoides serem potenciais analgésicos, reduzirem estados inflamatórios, inibir
náuseas e vômitos, entre outros efeitos dos canabinoides no apetite (Bonfá; Vinagre;
Figueiredo, 2008). Porém, muitos estudos recentes tem demonstrado que a ativação dos
receptores CB1 e CB2 podem agir como agentes antitumorais para uma variedade de câncer,
mostrando que o CBD e outros canabinoides com baixo efeito psicomimético, podem inibir
em modelos animais, a progressão de glioblastomas, de pulmão, próstata, bexiga e cólon.
Podem ainda atuar na inibição da viabilidade da célula tumoral, na invasão, na redução
dametástase e da angiogênese, induzindo autofagia e apoptose de células tumorais (Petrocellis
et al., 1998; Maccarrone et al., 2000; Melck et al., 2000; Mimeault et al., 2003; Sarfaraz et al.,
2005; Ramos; Bianco, 2012; Mcallister; Soroceanu; Desprez, 2015).
O sistema endocanabinoide como alvo terapêutico para tratamento de espasmos
A espasticidade é definida como um conjunto de hiperatividade involuntária dos
músculos, que consiste em espasticidade, rigidez, distonia ou espasmo sensu stricto, ou uma
mistura destes. Essa hiperatividade muscular está relacionada a diferentes etiologias e suas
complicações são fortes contraturas e dor (Dressler et al., 2018). Por exemplo, a espasticidade
pode ser um sintoma primário da esclerose múltipla (EM) ou induzida por lesão originada por
um traumatismo cranioencefálico (TCE). Quando a espasticidade é uma consequência da EM,
ocorre lesão da bainha de mielina, pela destruição imunomediada de oligodendrócitos das
fibras motoras brancas (axônio do neurônio motor superior). Enquanto, quando a
espasticidade é induzida pelo TCE, há uma lesão cortical no nível dos corpos celulares dos
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neurônios motores superiores (Lucchinetti et al., 20002, Biering-Sorensen et al., 2006,
Werner; Engelhard, 2007).
Estão disponíveis opções farmacológicas e cirúrgicas para o tratamento da
espasticidade, mas não há consenso entre os especialistas sobre qual é a melhor opção como
padrão primário. Portanto, o tipo de tratamento geralmente é decidido caso a caso, tornandose uma questão controversa, devido à grande variação de como os pacientes respondem a cada
tratamento (Puligopu; Purohit, 2011). Os tratamentos farmacológicos atuais geralmente têm
baixa eficácia, requerem altas doses e muitas vezes induzem efeitos colaterais consideráveis.
Exemplos de tratamentos usuais para espasticidade são baclofeno, gabapentina, pregabalina,
diazepam, dantroleno e tizanidina (Rabchevsky; Kitzman, 2011). A toxina botulínica
apresenta boa eficácia para rigidez e espasmo, mas não apresenta o mesmo resultado para
espasmos sensu stricto (Dressler et al., 2018).
Mesmo que ainda não citados em alguns estudos (Teive; Zonta; Kumagai, 1998),
os canabinoides já aparecem com resultados muito promissores em algumas revisões
realizadas em estudos que avaliam a eficácia no controle da espasticidade, cujas etiologias
podem ser traumatismo raquimedular ou cranioencefálico, doenças vasculares encefálicas,
entre outras, mas principalmente em pacientes que possuem esclerose múltipla com
espasticidade refrataria a medicação convencional (Keating, 2017; Maccarrone et al., 2017).
Nos últimos anos, o produto baseado em cannabis Sativex chegou ao mercado
como um recurso interessante para os neurologistas. O Sativex é composto por canabinoides,
principalmente THC e CBD na proporção de 1: 1. É administrado como um spray oromucoso
com indicação clínica para o tratamento de espasmos induzidos por EM (Wade et al., 2004;
Collin et al., 2007; Novotna et al., 2011; Syed et al., 2014; Squintani et al., 2016; Keating,
2017; Maccarrone et al., 2017; Maniscalco, 2018). O Sativex demonstrou melhorar espasmos,
hipertonia, rigidez, hiperreflexia e dor em pacientes com EM. Também melhora a qualidade
de vida do paciente e apresenta um perfil de efeitos colaterais leves, como sonolência, náusea,
diarréia e ansiedade, que geralmente podem ser reduzidos com a titulação da dose (Ware et
al., 2008; Lynch; Ware, 2015; Squintani et al., 2016; Maccarrone et al., 2017; Maniscalco,
2018;). Embora o mecanismo antiespasmódico de Sativex ainda não esteja totalmente
elucidado, esse efeito está associado à ativação induzida por THC dos receptores canabinoides
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CB1 (Russo; Guy, 2006; Ware et al., 2008; Hilliard et al., 2012; Maniscalco, 2018), o que é
consistente com os dados coletados em modelos animais de espasticidade (Pryce; Baker,
2007).
THC e CBD são os dois fitocanabinóides ativos biológicos mais estudados da
planta de Cannabis. O THC, além de atuar principalmente por meio da ativação direta do
receptor CB1 e do receptor CB2, parece estar relacionado epigeneticamente pela acetilação da
histona em mecanismos sinaptogênicos (Bilkei-Gorzo et al., 2017). O CBD possui múltiplos
mecanismos de ação, incluindo aumento dos níveis de endocanabinoides, inibição alostérica
da internalização dos receptores CB1 (Laprairie et al., 2015), modulação alostérica dos
receptores CB2 (Martínez-Pinilla et al., 2017) e até receptores fora do alvo nos sistemas
adenosinérgicos e serotoninérgicos (Russo et al., 2005; Bih et al., 2015). O CBD é
considerado antagonista de alguns efeitos indesejáveis do THC, como intoxicação, sedação e
taquicardia, enquanto contribui para as propriedades analgésicas, antieméticas e
anticarcinogênicas do THC (Lynch; Ware, 2015). Portanto, os tratamentos com produtos
combinados de THC/CBD tendem a ser mais tolerados e eficazes que o THC ou CBD de
forma isolada (Johnson et al., 2010; Pamplona et al., 2018).
Em relação ao THC, seus efeitos neuroprotetores parecem estar relacionados à
produção de neurotrofinas, como fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), proteínas
axonais e sinápticas, além da redução de fatores inflamatórios e respostas inflamatórias que
levam à morte neuronal (Jenny et al., 2009; Oliviera, 2009; Fishbein-Kaminietsky et al., 2014;
Currais et al., 2016; Bilkei-Gorzo et al., 2017; Suliman et al., 2018)
A contribuição de nosso grupo de pesquisa a este tema
Recentemente, nosso grupo demonstrou que um tratamento com microdoses de
canabinoides para tratar uma espasticidade pós TCE grave, possui um potencial para melhoria
clínica desta condição. Neste estudo, a paciente obteve redução da rigidez, redução da
hipertonia, redução do número de espasmos diários, melhoria na marcha, além de uma
significativa melhora cognitiva. Na figura 1a e 1b observa-se bem a redução dos espasmos
diários.
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Figura 1 - Número de espasmos diários divididos em espasmos moderados (a) e espasmos
intensos (b), antes e após inicio do tratamento com microdoses de de THC e CBD. (Gráfico
publicado em Journal of Pharmaceutics and Therapeutics; J Pharm Sci Therap, 5(1): 326-335,
2019; por Cury e colaboradores). Reprodução da imagem com autorização do periódico.
As microdoses no incremento da cognição, o conceito de microdose e suas vantagens
para o paciente neurológico
Os potenciais terapêuticos e a importância do sistema endocanabinoide no que tange a
agreções neurológicas se sustentam em inúmeras evidências dos efeitos dos canabinoides,
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tanto em modelos in vitro como in vivo, além de muitos relatos clínicos em eventos da área.
Estas evidências podem ser apresentadas resumidamente abaixo:
1. Redução de porções βA intracelulares(Ramirez et al. 2005; Currais et al., 2016,);
2. Redução de placas βA e emaranhados neurofibrilares (Ramirez et al., 2005; MartínMoreno et al., 2012; Aso et al., 2015; Aso & Ferrer, 2016; Currais et al., 2016);
3. Redução da neuroinflamação e estresse oxidativo (Ramirez et al., 2005; Fernández-Ruiz
et al., 2011; Fakhfouri et al., 2012; Martín-Moreno et al., 2012; Aso et al., 2015; Currais
et al., 2016);
4. Redução da morte neuronal (Currais et al., 2016);
5. Diminuição da resposta inflamatória e do estress oxidativo (Ramirez et al., 2005;
Fernández-Ruiz et al., 2011; Martín-Moreno et al., 2012; Fernández-Ruiz et al., 2013;
Aso et al., 2015; Currais et al., 2016);
1. Aumento da expressão de neurotrofinas (BDNF e outras) ( Fishbein et al., 2012; BilkeyGorzo et al., 2017; Sarne et al., 2018; Suliman et al., 2018);
2. Aumento da expressão proteínas sinápticas (Bilkey-Gorzo et al., 2017);
3. Aumento da expressão proteínas axonais (Bilkey-Gorzo et al., 2017);
4. Aumento da expressão citocinas antiinflamatorias (Fernández-Ruiz et al., 2011;
Fernández-Ruiz et al., 2013; Aso et al., 2016; Currais et al., 2016);
5. Aumento da expressão marcadores funcionais e de reprodutibilidade celular neuronal
(Suliman et al., 2018);
Embora não haja estudos clínicos mostrando que as microdoses de canabinoides
podem induzir efeitos terapêuticos, alguns estudos in vitro e in vivo apóiam nossos dados. Foi
demonstrado que o THC é capaz de ativar os receptores CB1 e CB2, na faixa de concentração
de nano e micromolar (Jenny et al., 2009; Currais et al., 2016). Jenny (2009) e colaboradores
mostraram efeitos nas concentrações micromolares e nanomolares de THC e CBD na
modulação da degradação do triptofano induzida por mitogênio e formação de neopterina nas
células mononucleares do sangue periférico, correlacionando esses efeitos com o sistema
serotoninérgico e distúrbios psiquiátricos, como a depressão (Jenny et al., 2009). Além disso,
estudos in vivo demonstraram que doses muito baixas e ultra baixas de THC, como 0,002
mg/kg, induzem melhora na memória, aprendizado e parâmetros cognitivos em camundongos
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(Fishbein et al., 2012; Fishbein-Kaminietsky et al., 2014; Sarne et al., 2018; Suliman et al.,
2018).
Estes estudos recentes em animais, mostrando que doses baixas de THC melhoram a
memória e restauram a sinaptogênese em ratos (Bilkey-Gorzo et al., 2017) são curiosos frente
a uma discussão feita entre os efeitos neurotóxicos e neuroprotetores e doses altas ou baixas
de canabinoides (Sarne; Karen, 2004), acreditamos que isso possa ser mais complexo e que se
resolva com o desenvolvimento de estudos que não só definam um potencial terapêutico, mas
também posologias específicas a cada condição clínica e a cada indivíduo.
No TCE ocorre o acúmulo de mediadores inflamatórios que leva a danos secundários e
ativação de mecanismos de proteção. Estudos têm demonstrado que o sistema
endocanabinóide parece ser um desses mecanismos, uma vez que os níveis de 2-AG, o
endocanabinoide mais abundante, estão significativamente elevados após o TCE e quando
administrado em camundongos com TCE, o 2-AG diminui o edema cerebral, a inflamação e o
volume do infarto e gera uma melhora na recuperação clínica, o papel do CB1 na mediação
desses efeitos foi demonstrado usando antagonistas seletivos ou camundongos knockout para
CB1, já o CB2 foram mostrados em outros modelos de insultos cerebrais para reduzir a
rolagem e adesão dos glóbulos brancos, reduzir o tamanho do infarto e melhorar o
desempenho motor função (Shohami et al., 2011).
A luz sobre o THC – THC também é remédio
Os resultados clínicos do medicamento Mevatyl e também de nosso grupo de pesquisa
(Cury et al., 2019) em relação ao efeito de canabinoides sobre o espasmo, sugerem que o THC
parece ser o elemento mais importante na redução destes sintomas. No entanto, atualmente,
devido à popularização da relação entre THC e uso recreativo, a indústria farmacêutica
canábica tem tentado se desvincular do THC para promover o CBD. Muitos estudos e autores
têm demonstrado que o THC induz efeitos terapêuticos – em doses bem menores da dose
necessária para induzir efeitos psicoativos e inebriantes (Jenny et al., 2009; Fishbein et al.,
2012; Fishbein-Kaminietsky et al., 2014; Currais et al., 2016; Sarne et al., 2018; Suliman et
al., 2018). Desta forma, na prática o THC em baixas doses deve mimetizar substâncias
produzidas pelo sistema endocanabinoide.
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Recentemente, se demonstrou que pacientes com epilepsia tomando CBD de forma
isolada em comparação com pacientes tomando extrato contendo CBD, THC e outros
canabinoides, apresentaram melhorias mais discretas e tiveram mais efeitos colaterais
(Pamplona et al, 2017; Pamplona et al, 2018). A conclusão desse estudo foi que os
medicamentos que possuíam THC e CBD, em comparação aos medicamentos apenas com
CBD, necessitam de doses menores para tratamento. Ou seja, o THC assim como o CBD
também é medicamento e tem potencial para diversos tratamentos, e em casos neurológicos,
como síndrome espástica e demência parece ser até mais interessante que o CBD (Russo et
al., 2018; Cury et al., 2019).
O Mevatyl no Brasil
No Brasil, apesar de a Cannabis (maconha) ser tratada pela legislação como uma
droga ilícita a ANVISA tem avançado quanto à liberação e regulamentação de medicamentos
a base de Cannabis, sendo que desde 2016 autoriza a venda de medicamentos à base de
Cannabis nas farmácias brasileiras. Em 14 de junho de 2015 a ANVISA retirou o CBD da
lista de substâncias proibidas e inseriu na lista de substâncias controladas, constando na lista
C1 da Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 que aprova o Regulamento Técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, além disso, medicamentos
registrados derivados da Cannabis sativa, em concentração de, no máximo, 30 mg de THC
por ml e 30 mg de canabidiol por ml foram incluídos na lista A3 da Portaria nº 344 de 12 de
maio de 1998 em 05/12/2016 (Penha et al., 2019).
Tais regulamentações acompanharam a liberação de um medicamento “pioneiro”,
denominado Mevatyl, que internacionalmente é comercializado como Sativex, acima já citado,
um medicamento enquadrado na categoria de Medicamento Específico, nos termos da RDC nº
24/2011, por conter os princípios ativos fitocanabinoides (THC e CBD), ambos isolados e
padronizados a partir da espécie vegetal Cannabis sativa L, cuja indicação proposta é o
tratamento sintomático da espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose múltipla,
sendo destinado a pacientes adultos não responsivos a outros medicamentos antiespasmódicos
(Keating, 2017; Maccarrone et al., 2017; Penha et al., 2019; Rabelo et al., 2019).
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Status atual da Canabis no Brasil
No final de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Santiária (ANVISA), aprovou
uma resolução sobre a produção, comercialização, dispensação e prescrição de medicamentos
a base de Cannabis (BRASIL - ANVISA, 2019). No entanto, esta resolução não permite o
cultivo da planta em solo brasileiro, ou seja, toda a matéria-prima para a produção destes
produtos terá que ser importada. Essa legislação é um avanço para o Brasil e para os pacientes
que ncessitam e que podem ser tratados com estes medicamentos, no entanto, a necessidade
de importação dos canabinoides para a produção destes medicamentos muito provavelmente
resultará em produtos com preços elevados e que não estarão acessíveis para a maior parte da
população brasileira. De qualquer forma, a previsão é de uma entrada de vários destes
produtos à base de Cannabis já no primeiro semestre de 2020 no mercado e nas farmácias
brasileiras.
Considerações Finais
Como já citado, o sistema endocanabinoide já é considerado como um sistema
neuroproteror e neuromodulador, ou seja, um sistema de reparo do cérebro mediado através
de vias de sinalização de receptores CB1 e CB2 que estão ligadas a sobrevivência e
manutenção neuronal. Desse modo, concluímos que existe um papel do sistema
endocanabinoide nas patologias do SNC, com ênfase especial no TCE, e que deve ser
investigado para se definir um potencial de desenvolvimento de medicamentos a base de
canabinoides para uma nova modalidade terapêutica.
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