
 

Centro Universitário 
Bacharelado em Farmácia 

 

 
CARLA TAINÁ DE OLIVEIRA LOPES 

 
 
 
 

 
USO MEDICINAL DA CANNABIS 

SATIVA NO TRATAMENTO DO MAL DE 
PARKINSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paripiranga 
2021 



CARLA TAINÁ DE OLIVEIRA LOPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO MEDICINAL DA CANNABIS 
SATIVA NO TRATAMENTO DO MAL DE 

PARKINSON 

 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada no curso de 

graduação do Centro Universitário AGES 
como um dos pré-requisitos para obtenção 

do título de bacharel em Farmácia. 
 

Orientador: Me. Fábio Kovacevic Pacheco 

 
 
 
 
 
 
 

Paripiranga 
2021 



 

CARLA TAINÁ DE OLIVEIRA LOPES 

 

 

 

 

 

USO MEDICINAL DA CANNABIS SATIVA NO 
TRATAMENTO DO MAL DE PARKINSON 

 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada como exigência 
parcial para obtenção do título de bacharel 
em Farmácia à Comissão Julgadora 

designada pela Coordenação de Trabalhos 
de Conclusão de Curso UniAGES. 

 
Paripiranga, 09 de dezembro 2020. 

 
 
 
 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
__________________________________________ 

 
UniAGES (Fábio Kovacevic Pacheco) 

 
 
 
 

__________________________________________ 
 

UniAGES (Carlos Adriano Santos Souza) 
 
 



     AGRADECIMENTOS 

 
Foi uma trajetória marcada por grandes perdas e obstáculos, onde precisei ser 

forte para lembrar das coisas boas e focar nos meus objetivos!! Estudar em 

Paripiranga não é fácil, pois são várias horas de ônibus toda semana, além disso 

minha cidade não disponibilizava transporte, com isso precisei optar por ônibus de 

outros municípios, porém, algumas pessoas não são muito acolhedoras, foi muito 

difícil no começo, mas nunca cogitei em desistir. Diversas pessoas me abraçaram e 

me acolheram de uma maneira inexplicavelmente, fiz amizades que vou levar para o 

resto da minha vida. Pode parecer que você não vai chegar lá, mas não desista, pois 

tudo com Deus é possível, ele quem determina a sua vitória, quem comece tuas 

dificuldades e teu coração.  

Agradeço primeiramente a Deus, por ter permitido que eu estivesse saúde  e 

determinação para não desanimar durante o curso. A minha mãe Maria Celma de O. 

Lopes por sempre está ao meu lado, me apoiando e cuidando de mim. A minha irmã 

Daiane Perpetua por ser uma inspiração de uma profissional incrível, ao meu pai 

Perpétuo Lopes (in memoriam) que onde estiver está muito feliz pela minha vitória, ao 

meu noivo José Lucas Oliveira que esteve do meu lado, me apoiando e tendo muita 

paciência comigo, te amo. Minhas amigas maravilhosas que tive o privilégio de 

encontrar durante essa trajetória: Alessa, Beatriz, Maria Taís, Taís Correia e 

Francielma, no qual vou levar para o resto da minha vida, amo vocês. As minhas 

companheiras de república Bruna, Sayure e Luana que foi uma verdadeira família para 

mim.  

Ao meu  co-orientador e professor Carlos Adriano,  quero dizer que o senhor é 

um exemplo de profissional que quero me tornar, muito obrigada pelos ensinamentos 

e a grande ajuda na construção desse trabalho, pois sem você eu não teria 

conseguido. Te agradeço pela paciência, por dedicar seu precioso tempo me 

orientando, me ensinando, tirando minhas dúvidas, me motivando, por isso, esse 

trabalho é nosso!! Não tenho e nunca terei palavras para agradecer ao sr. Agradeço 

também ao meu eterno coordenador e amigo Fábio Kovacevic. #Vemcrf 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A diferença entre o remédio e o veneno está na 

dose. 

 

 

 

Paracelso 



RESUMO 

 

Introdução: A Cannabis Sativa, chegou no Brasil com as caravelas através dos 
Portugueses no ano de 1500 e atualmente pode ser encontrada em todo o mundo, 
porém é nativa da Ásia Central, pertence a família Cannabaceae. Estudos 
evidenciam a eficácia terapêutica dos compostos tetrahidrocanabinol (THC) e 
canabidiol (CBD) no tratamento do Mal de Parkinson, pois esses compostos agem 
no sistema endocanabinoide, sendo este um modulador sináptico importante 
envolvido no comportamento motor, cognição e emocional. Metodologia: Trata-se 

de uma revisão, na qual para a estratégia de busca o período selecionado foi de 
2014 a 2021, nas bases PubMed/ MedLine, Google Acadêmico, Scielo. Desta 
maneira, foram utilizados os seguintes descritores: "canabinóides", “cannabis 
medicinal”, “atenção farmacêutica”, “cuidado farmacêutico” “mal de parkinson” e 
para os descritores Mesh: “medical cannabis”, “cannabinoids”, “Parkinson's”, 
“Parkinson's disease”, “pharmaceutical care”. Resultados: Neste estudi fizeram 

parte desta revisão 19 artigos. Ademais, o delineamento de estudos dividiu em 
53% (n=10)  revisões da literatura, 21% (n=4) ensaios clínicos duplo-cego 
randomizado, 16% (n=3) estudos observacionais e 5% (n=1) para revisão narrativa 
e ensaio clínico cruzado duplo cego de cada estudo.  No que tange ao tamanho da 
amostra estas variavam de 4 a 119 pacientes. As concentrações utilizadas foram 
de 400μg/ml de THC e 12mg/ml de CBD, 2mg/ml de THC e 60mg/ml de CBD, 
250µg de THC/28µg CBD e 1000µgTHC/112µg CBD, 300 mg de CBD, 75 mg/dia 
ou 300 mg/dia CBD. Com relação aos desfechos positivos encontrados, 32% (n=6) 
relatam a eficácia na minimização dos sintomas motores causadas pela doença de 
Parkinson após a intervenção com Cannabis medicinal, 37% (n=7) nos sintomas 
não motores, 10% (n=2) observaram redução dos efeitos adversos causados pelos 
medicamentos Levodopa associada com a Carbidopa utilizados no tratamento da 
DP após a inclusão da cannabis sativa no tratamento da doença e 21% (n=4) não 
apresentaram nenhum resultado significativo. Em relação as formas farmacêuticas 
abordadas na revisão foram identificadas a utilização de 29% (n= 5) extrato, 23% 
capsula (n= 4), 6% xarope (n= 1), 24% spray (n= 4), 6% (n=3) vaporização, 6% 
(n=1) óleo, 6% (n=1) chá. Conclusão: Ante o exposto, a Cannabis sativa é uma 

opção terapêutica para o tratamento da doença de Parkinson, visto que se observa 
um efeito capaz de desacelerar a progressão da doença através dos seus efeitos 
neuroprotetores, uma vez que a terapia usual a longo prazo é limitada, e seus 
efeitos benéficos tendem a diminuir com a progressão da doença, e os pacientes 
costumam apresentar vários problemas relacionados ao medicamento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cannabis medicinal. Canabinoides. Mal de Parkinson. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Cannabis Sativa arrived in Brazil with the caravels through the 
Portuguese in the year 1500 and can currently be found worldwide, but is native to 
Central Asia, belongs to the family Cannabaceae. Studies show the therapeutic 
efficacy of tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) compounds in the 
treatment of Parkinson's disease, as these compounds act in the endocannabinoid 
system, which is an important synaptic modulator involved in motor, cognition and 
emotional behavior. Methodology: This is a review, in which for the search strategy 
the selected period was from 2014 to 2021, in the databases PubMed / Medline, 
Google Academic, Scielo. Thus, the following descriptors were used: 
"cannabinoids", "medical cannabis", "pharmaceutical care", "Parkinson’s disease" 
and for mesh descriptors: “medical cannabis”, “cannabinoids”, “Parkinson's”, 
“Parkinson's disease”, “pharmaceutical care”. Results: In this review, 19 articles 

were part of this review. Furthermore, the study design divided into 53% (n=10) 
reviews of the literature, 21% (n=4) randomized double-blind clinical trials, 16% (n=3) 
observational studies and 5% (n=1) for narrative review and double-blind crossover 
clinical trial of each study.  Regarding the sample size, these ranged from 4 to 119 
patients. The concentrations used were 400μg/ml of THC and 12mg/ml of CBD, 
2mg/ml of THC and 60mg/ml of CBD, 250μg of THC/28μg CBD and 
1000μgTHC/112μg CBD, 300 mg of CBD, 75 mg/day or 300 mg/day CBD. 
Regarding the positive outcomes found, 32% (n=6) report efficacy in minimizing 
symptoms symptoms caused by Parkinson's disease after intervention with 
medicinal cannabis, 37% (n=7) in non-motor symptoms, 10% (n=2) observed a 
reduction in adverse effects caused by Levodopa associated with Carbidopa used in 
the treatment of PD after the inclusion of cannabis sativa in the treatment of the 
disease and 21% (n=4) showed no significant results. Regarding the pharmaceutical 
forms addressed in the review, the use of 29% (n= 5) extract, 23% capsule (n= 4), 
6% syrup (n= 1), 24% spray (n= 4), 6% (n=3) vaporization, 6% (n=1) oil, 6% (n=1) 
tea were identified. Conclusion: In view of the above, Cannabis sativa is a 

therapeutic option for the treatment of Parkinson's disease since an effect capable 
of slowing the progression of the disease through its neuroprotective effects is 
observed since the usual long-term therapy is limited, and its beneficial effects tend 
to decrease with the progression of the disease, and patients often have various 
drug-related problems. 

KEYWORDS: Medicinal cannabis. Cannabinoids. Parkinson's disease. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A doença de Parkinson (DP) atinge na sua grande maioria a população idosa, 

sendo conceituada como uma doença neurodegenerativa que afeta regiões do 

cérebro dependentes de dopamina. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

em média de 1% da população atual desenvolve essa doença, além disso pesquisas 

apontam que a população mundial acima de 60 anos irá dobrar até 2050 

consequentemente terá um aumento significativo de DP (NUNES, 2019). 

O tratamento mais usado é a levodopa, porém a mesmas causa diversos 

efeitos colaterais, como por exemplo, náusea, anorexia, hipotensão postural e 

variações psicológicas, por isso deve ser associada com a Carbidopa, um inibidor da 

dopa-descarboxilase que proporciona uma redução nesses efeitos. A levodopa atua 

penetrando as barreiras pela enzima cerebral dopa descarboxilase, visto que na DP a 

molécula de dopamina não consegue atravessar essas barreiras hemato encefálica 

(PEREIRA, 2021). 

 Devido aos efeitos colaterais citados acima, surgiu a necessidade de pesquisar 

novos tratamentos alternativos que priorizasse a redução desses efeitos, tendo em 

vista melhorar ainda mais a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento dos 

da doença de Parkinson. Estudos apontaram o uso da Cannabis sativa muito 

promissora nesse aspecto, pois a mesma possui efeitos psicotomiméticos, 

antiemético, ansiolítico, auxiliando no aumento do apetite e principalmente na redução 

de espasmos involuntários (PEREIRA, 2017). 

Os chineses foram responsáveis pelo primeiro relato medicinal da planta 

Cannabis há 2000 anos atrás. A maconha é um arbusto da família Moraceae, 

conhecido pelo nome de "cânhamo da Índia", que cresce livremente em várias partes 

do mundo, sendo composta principalmente por canabidiol (CBD) responsável por seus 

efeitos terapêuticos no sistema nervoso, como por exemplo, a ação anticonvulsivante 

e tetrahidrocanabinol (THC) que é o principal encarregado pelos efeitos psíquicos da 

droga no organismo, o famoso “barato” (PAULA, 2019). 

Porém, no Brasil há uma grande dificuldade de conseguir medicamentos à base 

de CBD extraído da Cannabis sativa, devido a imensa burocracia na liberação dos 

mesmos e seu custo altíssimo, por isso, muitas pessoas acometidas por doenças 

degenerativas dentre outras doenças, recorrem ao governo. Diante dessa situação a 

ANVISA retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas, e desde então, 
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pacientes e familiares que fazem tratamento com medicamentos derivados da 

Cannabis sativa, muitas vezes, recorrem ao poder judiciário para obter a liberação do 

plantio e cultivo da planta para com isso produzir o óleo para fins medicinais 

(ZAGANELLI, 2018). 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo geral compreender como 

o uso medicinal da Cannabis sativa pode contribuir no tratamento do Mal de 

Parkinson. No que diz respeito aos objetivos específicos utilizado nessa revisão foram: 

caracterizar o uso medicinal da Cannabis sativa no tratamento da DP e correlacionar, 

com a fisiopatologia envolvida na doença do Mal de Parkinson, além de compreender 

a eficácia do tratamento com a Cannabis sativa na diminuição dos sintomas 

provocados pela doença. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1  Método  

 

O presente trabalho foi realizado através de uma revisão da literatura. Assim 

sendo, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio da análise dos materiais 

já publicados atualmente (MARTINS et al, 2018).  

 

2.2 Estratégia de Busca 

 

O levantamento de dados foi realizado através de publicações de documentos 

científicos eletrônicos compreendidos entre os anos 2014 a 2021. A busca dos 

estudos foi realizada nas seguintes bases de dados: SciELO, Google acadêmico e 

PubMed/MedLine. Adicionalmente, foi realizada uma busca manual por meio da 

análise das referências dos artigos incluídos (Quadro 1).  

A busca dos artigos, livros, dissertações, e teses foi realizada nos idiomas 

inglês e português. Para a identificação dos artigos, foram utilizados os seguintes 

descritores: "canabinóides", “cannabis medicinal”, “atenção farmacêutica”, “cuidado 

farmacêutico” “mal de parkinson” e para os descritores na base de dados 

PubMed/MedLine: “medical cannabis”, “cannabinoids”, “Parkinson's”, “Parkinson's 

disease”, “pharmaceutical care”.  

 
Quadro 1. Estratégia de Busca 
 

Base de dados  Estratégia de busca  

SciELO, Google Acadêmico (canabinóides or cannabis medicinal) 

AND (“mal de Parkinson” OR 

“Parkinson”) AND (“atenção 

farmacêutica” OR cuidado farmacêutico)  

Pubmed/MedLine (“medical cannabis” cannabinoids OR) 

AND (Parkinson's or Parkinson's 

disease) AND “pharmaceutical care” 
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2.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os títulos e resumos dos trabalhos foram avaliados e escolhidos conforme os 

seguintes critérios de inclusão pré-definidos para determinar sua pertinência perante 

ao tema abordado: (i) artigos que avaliassem o uso de Cannabis sativa como 

tratamento na DP; (ii) estudos observacionais sobre o uso de Cannabis sativa em 

pacientes com DP. Comentários, editoriais, teses de doutorado, dissertações de 

mestrado, artigos que não estavam em português e inglês ou artigos que não estavam 

disponíveis na íntegra. 

 

2.4   Etapas para coleta de dados 

 

Inicialmente CTOL analisou os potenciais títulos, seguido dos resumos e 

análise dos artigos na íntegra (FIGURA 1). Em caso de dúvida um segundo avaliador 

definia a exclusão ou inclusão do manuscrito.  

 

2.5 Análise de dados  

 

Para esta etapa, foi realizada a estatística descritiva, expressa em gráficos e 

tabelas e análise das seguintes variáveis: dose; duração de tratamento; efetividade e 

regressão dos sintomas.   
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3. RESULTADOS 
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Com relação às bases de dados, a maioria dos artigos pertenciam PubMed/ 

MedLine 26% (n=5), Google Acadêmico 58% (n=11) e 16% (n=3) Scielo. Quanto a 

série temporal, a maioria das publicações são referentes aos anos de 2014 a 2021 

(Figura 1)  

 

 

Figura 2: Linha temporal dos artigos incluídos na revisão  

 

Quanto ao delineamento do estudo, observou-se que: 53% (n=10) são revisões 

da literatura, 21% (n=4) ensaios clínicos duplo-cego randomizado, 16% (n=3) estudos 

observacionais e 5% (n=1) para revisão narrativa e ensaio clínico cruzado duplo cego 

de cada estudo.  No que tange ao tamanho da amostra estas variavam de 4 a 119 

pacientes. As concentrações utilizadas foram de 400μg/ml de THC e 12mg/ml de CBD, 

2mg/ml de THC e 60mg/ml de CBD, 250µg de THC/28µg CBD e 1000µgTHC/112µg 

CBD, 300 mg de CBD, 75 mg/dia ou 300 mg/dia CBD.  
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FIGURA 3: Delineamento dos estudos incluídos na revisão 

 

Com relação aos desfechos positivos encontrados, 32% (n=6) relatam a 

eficácia na minimização dos sintomas motores causadas pela doença de Parkinson 

após a intervenção com Cannabis medicinal, 37% (n=7) nos sintomas não motores, 

10% (n=2) observaram redução dos efeitos adversos causados pelos medicamentos 

levodopa associada com a carbidopa utilizados no tratamento da DP após a inclusão 

da Cannabis sativa no tratamento da doença e 21% (n=4) não apresentaram nenhum 

resultado significativo. 

Quando as formas farmacêuticas abordadas na revisão foram identificadas a 

utilização de 29% (n= 5) extrato, 23% capsula (n= 4), 6% xarope (n= 1), 24% spray 

(n= 4), 6% (n=3) vaporização, 6% (n=1) óleo, 6% (n=1) chá.  
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Revisão da Literatura
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FIGURA 4: Formas farmacêuticas descritas nos estudos 
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4. DISCUSSÃO   

 

 

4.1 Mal de Parkinson 

 

A doença de Parkinson (DP) pode ser conceituada como um transtorno 

neurodegenerativo crônico que afeta 1-2% na população mundial acima de 65 anos, 

e com prevalência estimada de 3,3% no Brasil e não tem cura. É causada pela 

degeneração de neurônios que produzem o neurotransmissor dopamina em uma 

região cerebral chamada de substância negra localizada nos gânglios da base, com 

isso a redução da quantidade de dopamina em outra área cerebral, o corpo estriado 

(NUNES, 2019).  

Foi descrita por James Parkinson, em 1817, como movimentos involuntários 

com força muscular diminuída em membro, ocorrendo a propensão de curvatura de 

tronco para frente e aceleração do ritmo de caminhada, com preservação dos sentidos 

e do intelecto. Está associada à disfunção dos sistemas neurotransmissores, 

principalmente, por uma redução nas concentrações de dopamina no estriado em 

decorrência da perda progressiva dos neurônios dopaminérgicos da parte compacta 

da substância negra, e essa descrição é utilizada até hoje pelos médicos responsáveis 

pela identificação da doença (BERRIOS, 2016). 

Os sintomas motores da doença de Parkinson incluem tremor de repouso, 

rigidez muscular, bradicinesia e acinesia, marcha parkinsoniana e redução na 

expressão facial. Dentre os sintomas não motores estão a depressão, alterações 

cognitivas, alterações da qualidade da voz e distúrbios autonômicos. A grande parte 

desses sintomas ocorre devido à perda gradual dos neurônios dopaminérgicos do 

mesencéfalo, com isso, regiões que necessitam de dopamina, como os gânglios da 

base, tornam-se atrofiadas (DE ALMEIDA CAMARGO FILHO; et al., 2019). 

Acredita-se que a bradicinesia seja resultado da ausência de dopamina no 

corpo estriado, que acaba provocando desequilíbrio entre as respostas inibitórias e 

excitatórias, propulsionando uma maior lentidão na progressão dos movimentos, 

especialmente os automáticos. A rigidez característica da doença acaba produzindo 

uma expressão facial característica do paciente, chamada de hipomimia, além desses 

sintomas é bem comum que o paciente também apresenta hiperlordose cervical 

causada por desordem nos sistemas vestibulares, visuais e proprioceptivos (DE 

ALMEIDA CAMARGO FILHO; et al., 2019). 
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O diagnóstico da DP pode ser feito no consultório médico, sem necessidade de 

qualquer exame complementar, em alguns casos, se o médico achar necessário pode 

pedir alguns exames a fim de descartar outras possibilidades ou reforçar sua hipótese. 

Para fazer o diagnóstico, o médico precisa fazer uma série de perguntas sobre os 

sintomas não motores e verificar no exame físico se ele encontra os sintomas motores 

da doença (RIEDER; et al., 2016). 

 

4.2 Cannabis Sativa 

 

A maconha como é popularmente chamada faz parte da família Cannabaceae, 

que inclui o gênero cannabis, no qual seu nome deriva do persa kannab (cânhamo). 

O seu gênero inclui três grupos, Cannabis sativa, Cannabis indica e a Cannabis 

ruderalis, no qual se diferenciam no tamanho e componentes químicos presentes na 

planta, porém, a Cannabis sativa é mais conhecida. Os canabinoides presentes na 

Cannabis Sativa estão mais concentrados nas folhas e flores, nos quais se localizam 

na parte apical da planta, diferentes das hastes e raízes, onde a concentração dessas 

substâncias é menor, e nas sementes não têm (RODRIGUES, 2019). 

 

 

  Figura 5: Estrutura das espécies de Cannabis pertencentes à família Cannabaceae 
 Disponível em: https://www.eirhealth.com/pt/o-que-e-o-cbd 
 

No século XVI ao. XVIII os senhores-de-engenho, donos das fazendas de cana-

de-açúcar, permitiam que seus escravos utilizassem do fumo de cannabis e tabaco, 

porém há relatos que a princesa Carlota Joaquina de Bourbon, esposa de D. João VI, 
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consumia a planta na forma de chá em segredo, sendo fornecida por um de seus 

escravos. A Cannabis era chamada de vários nomes nessa época, como por exemplo, 

liamba¸ diamba, riamba, cangonha, pango, gongo, fumo-de-angola  (MARTINS, 2021). 

A Cannabis sativa chegou no Brasil com as caravelas através dos Portugueses 

no ano de 1500 e atualmente pode ser encontrada em todo o mundo, porém é nativa 

da Ásia Central podendo ser utilizada para diversos fins, desde a raiz até suas folhas, 

sendo uma planta exótica do gênero Cannabis.  Possui diversas espécies entre as 

principais estão a : C. sativa, C. indica e C. ruderalis pode chegar a cinco metros de 

altura, podendo ser classificada nos gêneros femininos e masculino (MEDEIROS, 

2020). 

Os primeiros avanços de pesquisa sobre a Cannabis foram realizados na 

década de 1960 no país de Israel, mobilizando assim diversos cientistas e empresas 

de todo o mundo na busca de saber mais sobre a planta e realizar ensaios clínicos 

sobre a mesma. Através desses estudos anos depois foi possível obter grandes 

avanços que possibilitaram provar sua evidência científica no seu uso medicinal (De 

Carvalho, 2020). 

Porém, seus primeiros relatos de seu uso aconteceram no continente Asiático 

em aproximadamente dois mil e quinhentos A. C. onde era cultivada e utilizada como 

método terapêutico por curandeiros. Na década de 60 profissionais multidisciplinares 

descobriram e catalogaram todos os substratos presentes na planta, porém, os 

compostos que mais chamaram atenção foram o THC que apesar devido seus efeitos 

terapêuticos e o único a possuir efeito psicoativo alucinógeno, e o CBD que ao 

contrário do mesmo não possui tais efeitos, entretanto exerce várias atividades 

terapêuticas (DE MORAIS, 2021). 

O principal produto comercializado, hoje em dia, é retirado da folha e flores da 

Cannabis sativa, onde é possível encontrar uma maior quantidade de 

tetrahidrocanabinol (THC) e de Canabidiol (CBD), além disso ambos possuem 

propriedades farmacológicas variadas. Além de outras atribuições comerciais, 

utilizando outras partes da planta, como o caule (cânhamo), que produz uma fibra 

extremamente forte usada na fabricação de linhas e papel e a semente, da qual se 

extrai um óleo que pode ser usado como combustível (PENHA; et al., 2019). 
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Figura 6: Tetrahidrocanabinol e Canabidiol 

Disponível em: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2018.02009/full 

 

O THC é um óleo viscoso volátil altamente lipossolúvel, logo pouco 

hidrossolúvel, e seu pKa é de 10,6 e na sua estrutura possui carbono 21- tri-cíclico, 

sem azoto e com dois centros quirais em trans-configuração. Enquanto ao seu 

armazenamento deve ser feito em solventes orgânicos básicos ou em frasco de vidro 

escuro, pois, quando é exposto ao ar, luz e calor, ocorre o metabolismo de ácidos 

monocarboxílicos, ocorrendo a decomposição muito rapidamente (CARVALHO, 

2018). 

 

 

4.3 Uso medicinal da Cannabis no Mal de Parkinson  

 

O uso medicinal da Cannabis sativa. Foi descrito por Discórides ainda no 

Século I e década de 1930 seus efeitos hipnóticos, sedativos, calmante, usado em 

nevralgias, insônia, dispepsias, além de outros, foram comprovados no Brasil.  Porém, 

a proibição do seu aconteceu em 1924 após a II Conferência Internacional do Ópio, 

realizada em Genebra, e no Brasil, sua criminalização se seu através do artigo 281 do 

Código Penal de 1940, mas as polêmicas sobre seu uso medicinal continuaram após 

as décadas depois do ano de 1950 (BÔAS, 2020). 

O imperador ShenNeng da China, prescrevia chá de maconha para o 

tratamento da gota, reumatismo, malária e, por incrível que pareça, memória fraca. 

Essa informação disseminou pela Ásia, Oriente Médio e costa oriental da África. 

Seitas hindus, na Índia, utilizavam-na para fins religiosos e alívio do estresse, porém 

os médicos que atuavam na antiguidade prescreviam a para alívio da dor de ouvido, 

até para as dores do parto e os mesmos também alertavam que o uso excessivo da 
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maconha poderia provocar impotência, cegueira e alucinações (MUNDO, 2018) 

(FIGURA 6).  

 

 

FIGURA 7: Shen Nong, pai da agricultura e da medicina oriental 

Disponível em: https://m.epochtimes.com.br/shen-nong-pai-agricultura-medicina-oriental/ 

 

Segundo Barbosa (2020), a Cannabis sativa contém cerca de 400 substâncias, 

dentre essas, estão presentes tetrahidrocanabinol (THC) e o CBD que são 

considerados como as principais substâncias para fins terapêuticos. O uso medicinal 

dessas substâncias é feito, através do óleo de cânhamo, rico em canabidiol, no qual 

sua comercialização foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância  Sanitária do 

Brasil (ANVISA) em novembro 2016, através de evidências científicas que 

comprovaram o sucesso no tratamento de doenças depois que alguns pacientes 

apresentaram melhora do quadro clínico mediante o uso de desse composto. 

Santos (2016), salienta que o CBD, substância extraída a partir da planta 

Cannabis sativa, vem se revelado um grande aliado para o tratamento de algumas 

doenças, mas tem encontrado grande resistência e preconceito quanto a sua 

legalização. Em grande parte, essa resistência está ligada a representação social que 

a maconha apresenta ao senso comum, devido seus efeitos psicoativos que 

proporciona aos usuários recreativos o efeito alucinógeno, mas poucos conhecem os 

diversos outros componentes químicos benéficos na planta. 

Podendo ser considerada como a substância mais abundante quando 

comparadas com as outras encontradas na maconha, pois ocupa cerca de 40% de 

seus extratos. Geralmente o CBD é comercializado na de óleo, no qual é obtido da 
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planta através do processo artesanal, sendo insolúvel em água, mas solúvel em 

solventes orgânicos como o pentano e quando exposta à temperatura ambiente 

apresenta uma forma sólido cristalino incolor, porém em meios básicos e à presença 

de ar, ela é oxidada para uma quinona ( LUCENA, 2020). 

De acordo com Santos (2016), após a realização de vários estudos e teste foi 

possível obter compostos canabinóides sintéticos. O primeiro medicamento aprovado 

para comercialização após testes clínicos utilizando os princípios ativos Δ9–THC e 

canabidiol, foi o spray oral (Sativex), indicado para dor oncológica, neuropática e 

esclerose múltipla. Depois disso, outros medicamentos foram sendo desenvolvidos, 

como por exemplo, o dronabinol (Marinol) uso oral em forma de capsulas, indicado 

para redução da pressão intra-ocular no glaucoma, nabilona (Cesamet) para alívio da 

dor neuropática crônica, refratária a tratamentos analgésicos convencionais, ainda 

apresenta efeito antiemético em pacientes oncológicos (FIGURA 7, 8). 

 

 

FIGURA 8 e 9: Marinol e Cesamet  

Disponível em: 

  https://www.polbr.med.br/ano16/pia0416.php 

 https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-               

temporarias/especiais/56a-legislatura/pl-0399-15-medicamentos-formulados-com-

cannabis/apresentacoes-em-eventos/Dra.lisiavondiemen29.10.19.pdf 

 

O spray oral (Sativex) é composto pelo extrato hidroalcóolico, visto que essa 

forma possibilita a absorção dos canabinóides pela mucosa bucal. Essa forma 

farmacêutica é mais aconselhável quando comparada com à ingestão oral, pois 

proporciona maior flexibilização e individualização da dose, observando a tolerância 

https://www.polbr.med.br/ano16/pia0416.php
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20temporarias/especiais/56a-legislatura/pl-0399-15-medicamentos-formulados-com-cannabis/apresentacoes-em-eventos/Dra.lisiavondiemen29.10.19.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20temporarias/especiais/56a-legislatura/pl-0399-15-medicamentos-formulados-com-cannabis/apresentacoes-em-eventos/Dra.lisiavondiemen29.10.19.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20temporarias/especiais/56a-legislatura/pl-0399-15-medicamentos-formulados-com-cannabis/apresentacoes-em-eventos/Dra.lisiavondiemen29.10.19.pdf
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individual de cada paciente em relação aos efeitos observados. Por essa forma 

farmacêutica ser de origem hidro-alcoólica, é comum causar irritação temporária do 

local de aplicação (PAMPLONA, 2014) (FIGURA 9). 

 

 

 

FIGURA 10: Primeiro medicamento a base da maconha  

Disponível em: https://www.med.puc-rio.br/notcias/2018/7/17/primeiro-medicamento-

base-de-cannabis-sativa-comear-a-ser-vendido-no-brasil 

 

A vaporização também é considerada como método de administração mais 

recomendado para uso medicinal, pois proporciona menos efeitos adversos quando 

comparada à fumaça (cigarro). A  administrada através da via oral os derivados da 

Cannabis tem uma menor biodisponibilidade, além de ser absorvida mais lentamente 

propulsionando um pico de ação mais tardio e imprevisível, além disso, quando o THC 

é utilizado através dessa via ocorre uma certa dificuldade para realizar o ajuste de 

dose e controle da concentração sérica, devido o metabolismo hepático de primeira 

passagem e a alta lipofilicidade, por isso os sprays que são absorvidos na mucosa 

oral acabam sendo mais  indicados, quando comparados com a administração oral 

(PAMPLONA, 2014). 

A Cannabis também é usada como fumo, através da utilização das folhas e 

algumas vezes de flores da planta (FIGURA 10). Outra parte também utilizada na 

preparação de extrato chamado de haxixe, é a resina que cobre as flores e as folhas 

da parte superior da planta, no qual é considerado mais potente do que a maconha 

comum, porém existe também o skunk que é produzido em laboratório feito através 

de uma variedade de cânhamo cultivados no Egito, Afeganistão e Marrocos, e 
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apresenta um teor de THC de até 33%, propulsionando um efeito dez vezes mais 

potentes que os da maconha comum (SANTOS,2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          FIGURA 11: Cigarro de maconha 

          Disponível em: https://veja.abril.com.br/saude/mais-um-estudo-confirma-a-

associacao-da-maconha-com-esquizofrenia/ 

 

Estudos mostram também que pacientes portadores de DP que fizeram uso de 

duas doses de THC (250μg e 1000 µg) apresentaram melhoras na rigidez, um dos 

principais sintomas da doença, mostrando grande potencial de redução dos sintomas 

motores e/ou não-motores. Outros estudos clínicos também demonstram a eficácia 

de canabinóides em melhorar os sintomas da doença, porém limitam-se à utilização 

de canabinoides sintéticos ou isolados, ou seja, a Cannabis se mostra promissora 

para ser usada como tratamento adicional (GOMES, 2019). 

Estudos observacionais apontam melhora de 33,1 (13,8) no início do estudo 

para 23,2 (10,5) após o consumo de Cannabis sativa, podendo ser considerada como 

uma melhora gritante no tratamento de tremor, rigidez e bradicinesia. (LOTAN et all, 

2014) além das melhoras observadas nos sintomas motores Shohet, 2017 o uso 

medicinal da maconha através da vaporização apontou uma diminuição considerável 

nos sintomas motores e dores ocasionadas pelo calor e frio, desde o início até 30 

minutos após o consumo. 

Chagas; et al. (2014), avaliaram o uso de CBD para o tratamento dos 

transtornos de comportamento do sono REM em pacientes portadores de DP. Durante 

6 semanas os pacientes receberam doses diárias de CBD (75 mg/dia ou 300 mg/dia) 

e, posteriormente, foram avaliados quanto aos sintomas durante o sono REM, tais 

como falas, gritos e gestos, além da polissonografia. A pesquisa revelou melhora 

imediata desses sintomas durante o uso do medicamento, reduzindo a frequência dos 



28 

 

episódios relacionados aos distúrbios de comportamento do sono REM, os quais 

retornaram após interrupção de CBD. 

Além disso, o canabidiol possui uma molécula no qual consegue atravessar 

facilmente a barreira hematoencefálica, que é uma estrutura de suma importância, 

pois tem como função envolver os vasos sanguíneos do sistema nervoso central, além 

de protegê-los de substâncias potencialmente tóxicas. Não apresenta efeito 

psicotrópico, com isso fica nítido que seu uso tem um grande potencial de apoio no 

tratamento da doença de Parkinson (Pitanga, et al.,2018). 

A ansiedade e a depressão são um dos principais sintomas não motores 

adquiridos logo após o diagnóstico da DP, afetando significativamente a qualidade de 

vida dos pacientes. A inclusão do extrato de Cannabis no tratamento também se 

mostrou eficaz no alívio desses sintomas, pois o presente estudo mostrou que 60% 

dos pacientes obtiveram uma melhora considerável no seu quadro (LARENTIS et al, 

2021). 

Brucki, 2015 reforça que o extrato da planta composta apenas de CBD ajuda a 

minimizar sintomas não-motores da DP, como por exemplo, psicose, distúrbios do 

sono, dor, talvez urgência miccional. Porque quando usado de forma isolada com 

baixo teor de THC observa-se que o mesmo se torna mais eficiente e menos 

propensos a causar efeitos indesejáveis, porém em alguns casos CBD é associado 

com pequenas doses de THC com intuito de diminuir os efeitos negativos provocados 

pelo mesmo.  

De Faria, 2020 afirma que obteve diferenças estatisticamente significativas na 

diminuição da ansiedade em pacientes com DP, além da diminuição da amplitude do 

tremor em uma situação ansiogênica após a administração aguda de CBD na dose de 

300 mg. Porém De Almeida, 2021 observou também que após a inclusão do CBD, 

houve uma melhora transitória na satisfação com o sono com uma dose de 300 mg.   

Daya, 2018 conta que estudos mostraram que a cannabis pode ser eficaz na 

melhora dos movimentos anormais involuntários decorrentes do tratamento com 

Levodopa sem proporcionar o agravamento dos principais sintomas. Observou-se 

também que na forma inalação apontou melhorias significativas nos tremores, rigidez 

e bradicinesia, além disso afirmaram mais uma vez que diversos canabinóides 

apresentam eficácia neuroprotetora, podendo ser extremamente útil e promissora no 

tratamento ou prevenção de doenças neurológicas como o Parkinson. 
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Quando utilizado de forma crônica a Cannabis pode atingir outros órgãos, como 

o fígado onde a mesma é metabolizada, os rins e intestino, que são responsáveis pela 

sua excreção. Visto que, seus compostos são altamente lipossolúveis, podendo 

ocorrer interação com outros órgãos como por exemplo, o cérebro, causando déficit 

de aprendizagem e nos homens uma redução na testosterona, desencadeando baixa 

produção de espermatozoides (OLIVEIRA, 2016). 

Por volta de 1988 e 1990 foi descoberto o primeiro receptor canabinóide em 

vários locais do corpo possibilitando que a ligação dos compostos canabinóides 

presentes na planta Cannabis sativa proporcionando vários benefícios terapêuticos 

em diversas doenças. Após essa descoberta os pesquisadores conseguiram realizar 

o isolamento dos ligantes endógenos 2-arachidonoylglycerol, com isso, percebeu-se 

que o sistema endocanabinóide poderia modular vários processos fisiológicos e 

patofisiológicos nos transtornos psiquiátricos (CARNEIRO, 2018). 

Os receptores canabinóides (CB1 e CB2 ) e compostos endocanabinóides são 

encontrados em grandes concentrações nos gânglios da base localizadas no  

cerebelo e em outras áreas cerebrais, os mesmos são responsáveis pelo 

processamento e execução de movimentos corporais (FIGURA 11).  

 

 

FIGURA 12: Receptores canabinóides  

Disponível em: http://cienciasecognicao.org/neuroemdebate/arquivos/4365 
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Estudos em animais e humanos demonstram que o sistema endocanabinóide 

passa por alterações neuroquímicas durante as fases da DP, como por exemplo, a 

redução na quantidade de receptores CB1 nas fases iniciais e aumento destes 

receptores (e também do CB2) e de endocanabinóides nas fases intermediárias e 

mais avançadas, o que demonstra um possível uso terapêutico do THC e CBD no 

tratamento desta doença (DOS SANTOS, 2019). 

Diante disso, dependendo da fase da doença que se encontra o paciente e das 

diferentes subáreas dos gânglios da base acometida pela doença, os canabinóides 

podem atuar nas complexas alterações neuroquímicas nos níveis dos 

neurotransmissores glutamato e GABA (ácido gama-aminobutírico) causadas pela 

redução dos níveis de dopamina na DP através da ativação ou inibição dos receptores 

CB1/2, além disso estudos pré-clínicos realizados  em humanos apontam que tanto 

as drogas agonistas como as antagonistas  do receptor CB1 possuem potencial uso 

medicinal nos sintomas motores da DP (DOS SANTOS, 2019). 

O CBD e THC são metabolizados no fígado através das isoenzimas CYP2C19, 

CYP2C9 e CYP3A4. Cerca de 80 a 90% de THC são eliminados em 5 dias, 

principalmente na forma de metabolitos hidroxilados, 5% dos metabólitos ácidos são 

eliminados inalterados, 20-35% são eliminados na urina e entre 65-80% são 

excretados nas fezes e carboxilados. A excreção do CBD é bem semelhante ao THC, 

pois 16% dos seus metabolitos são eliminados por via urinária em 72 horas, porém, a 

maior parte também é eliminada nas fezes inalteradas (LOPES, 2019). 

O CBD também é comercializado na forma de um óleo, que é extraído da planta 

da maconha. É importante ressaltar que THC pode desencadear graves problemas 

de saúde, pois sua utilização a longo prazo pode aumentar as chances de desenvolver 

câncer no pulmão e garganta, tosse crônica, dificuldades de quando o uso é 

discriminado (NUNES,2019). 

 

5. LEGISLAÇÃO  

 

A legalização da maconha divide opiniões quando é levantado seus pós e 

contras. O seu uso medicinal é permitindo em diversos países, como por exemplo na 

Califórnia, onde a mesma é legalizada desde 1996, porém, a sua utilização já havia 

sido descriminalizada no estado 20 anos antes. Segundo uma avaliação feita no país 

sobre o uso da Cannabis, através do Departamento de Narcotráfico e Abuso de 
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Drogas do estado da Califórnia notou-se um aumento de 8% para 35% de adultos que 

realizavam o consumo da planta após onze meses após da descriminalização. 

(ABRAHÃO, 2017)  

Na América, somente dois países na América do Sul obtiveram legislações que 

aprovaram o uso medicinal da Cannabis, um deles é o Brasil que desde 2014, o CBD 

foi liberado para o tratamento de epilepsias em crianças e adolescentes que são 

imunes aos tratamentos comuns, oferecido pelo Conselho Federal de Medicina. Na 

Alemanha, Bélgica e Jamaica a maconha também é legalizada para consumo pessoal 

e terapêutico. (NUNES, 2019) 

O cultivo da Cannabis sativa, para fins medicinais, é permitido em muitos 

países, inclusive no Brasil, conforme Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2016, em seu 

artigo 2º, parágrafo único . Recentemente a ANVISA autorizou a importação de 

medicamentos que possuem em seus componentes substâncias originárias da 

maconha. Este importante avanço apenas foi possível após a retirada da substância 

CDB da lista de substâncias proibidas e após sua inclusão na lista de substâncias 

controladas C1 da Portaria/SVS nº 344, de 12 de maio de 1998. 

A resolução nº 2.113/14, o Conselho Federal de Medicina autorizou a 

prescrição médica para uso de medicamentos à base de canabidiol. Já em março de 

2016, a Anvisa testificou a prescrição de medicamentos derivados da Cannabis sativa, 

como o próprio CBD e o THC em quantidades controladas 25, restringindo a 

prescrição para especialidades de neurologia e suas áreas de atuação, neurocirurgia 

e psiquiatria como afirma no artigo 2 e os  pacientes  submetidos  ao  tratamento  

compassivo  com  o  canabidiol  deverão  ser cadastrados no Sistema CRM/CFM para 

o monitoramento da segurança e efeitos colaterais, além se incluírem nos critérios. 

Porém, o surgimento de outra resolução levou a diversas discussões sobre o 

uso medicinal da Cannabis sp. A resolução número 156/2017 da Anvisa classificou a 

Cannabis sativa como planta medicinal, porém mesmo com diversas evidências 

científicas no qual comprovam que a mesma pode auxiliar no tratamento de inúmeras 

doenças através da comercialização do seu extrato, ainda assim  a sociedade possui 

um grande  preconceito quanto a sua utilização, visto que a Cannabis possui 

substâncias psicoativas as pessoas as pessoas associam diretamente aos danos que  

mesma pode causar duvidando e anulando os seus benefícios para pacientes 

portadores de diversas doenças  (ZAGANELLI, 2018). 
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No Brasil, apenas existe apenas a empresa Prati Donaduzzi possui autorização 

para a comercialização princípio ativo do CBD de forma isolada, sem o THC. Essa 

substancia é vendida em na forma de xarope em frasco contendo 30ml da 

concentração de canabidiol 200 mg/ml, custando em média R$ 2.500,00 e o frasco de 

20 mg/ml R$ 300,00 e o 50 mg/ml por R$ 700,00 e sua  compra só pode ser feita 

através da receita tipo azul (B) contendo a numeração especial, gerando assim uma 

maior dificuldade burocrática em conseguir o medicamento, além do valor exorbitante 

no qual são vendidos, que impede pacientes de baixa rende conseguirem ter acesso 

a esses medicamentos, precisando assim apelar para o governo (Silva, 2021). 

A resolução de N° 335 de 24 de janeiro de 2020 impõe alguns critérios para 

que os pacientes consigam fazer uso de medicamentos à base de carnabediol de 

maneira legal. Para que isso aconteça os pacientes devem realizar um cadastro na 

Anvisa onde deve ser feita o preenchimento de um formulário disponibilizado no Portal 

de Serviços do Governo Federal através da documentação citada na mesma, 

lembrando que a prescrição deve ser feita por um profissional habilitado, contendo 

todos os critérios necessários como nome do paciente e do produto, posologia, data, 

assinatura e número do registro do profissional prescritor em seu conselho de classe. 

A portaria 344/98, que define os controles e as proibições de substâncias no 

país, regulamentou que a venda e o consumo da Cannabis sativa que eram ilegais. A  

ANVISA disponibiliza uma resolução que deve ser seguida na dispensação, produção, 

comercialização, e prescrição de medicamentos à base de Cannabis, além de 

autorizar a importação da matéria-prima de CBD para uso terapêutico, porém é um 

processo muito burocrático, porém não autoriza o cultivo da planta. (EGE,A 2019) 

O farmacêutico auxilia na orientação e acompanhamento do paciente que 

utiliza medicamento a base de CBD, visto que a Lei 13.021 de 2014, no Art 13. explica 

que o farmacêutico necessita notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários 

competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das reações 

adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observados 

e registrados na prática da farmacovigilância. Ou seja, o profissional farmacêutico tem 

como função acompanhar o tratamento do paciente que faz uso de algum 

medicamento contendo carnabediol com o objetivo de identificar os possíveis efeitos 

adversos e notifica-los ao órgão responsável. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Ao avaliar os artigos que fizeram parte dessa revisão, constata-se que as 

substâncias isoladas em baixas doses apresentam efetividade no tratamento da DP. 

Contudo, é ainda incipiente os estudos para definir a dose para o tratamento. Além 

disso, há necessidade de estudos observacionais que possam observar os efeitos a 

longo prazo avaliando a segurança do fármaco.  

É importante destacar a variabilidade no tamanho das amostras e na 

metodologia dos ensaios, caracterizando a necessidade de padronização e maior 

robustez na metodologia, para maiores análises, como uma metaanálise.   

A Cannabis sativa mostrou-se muito promissora nesse aspecto, visto que se 

observa um efeito capaz de desacelerar a progressão da doença através dos seus 

efeitos neuroprotetores. Além disso, os canabinóides são capazes de suprimir 

excitotoxicidade, ativação glial e o dano oxidativo que provoca a degeneração dos 

neurônios liberadores de dopamina, além de melhor a função mitocondrial da célula e 

saúde neuronal.  

Por fim, foi possível perceber a eficácia da mesma na diminuição dos sintomas 

motores (tremores e rigidez muscular) e não-motores (sono, ansiedade e psicose) 

provocados pela DP podendo propulsionar uma melhora na qualidade de vidas dos 

pacientes acometidos pela mesma. Além de atuar na diminuição dos efeitos colaterais 

ocasionados pelo uso prolongado da Levodopa no uso, pois mesmo com a associação 

da Carbidopa esses efeitos persistem. 
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