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EPÍGRAFE 

“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de 

resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo”. 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O canabidiol, encontrado na planta Cannabis sp. possui propriedades terapêuticas que podem ser 

aplicadas a medicina veterinária, como proteção em casos de isquemia. Há uma escassez de 

estudos a seu respeito nesta área, tendo pesquisas mais aprofundadas em Medicina. Este estudo 

tem como objetivo apontar algumas de suas aplicações terapêuticas em Veterinária para que ocorra 

um despertar de interesses neste sentido. Foram realizadas buscas de artigos de investigação em 

bancos de dados como SciELO, PubMed para a realização desta revisão. Os resultados demonstram 

pouca toxicidade do canabidiol e uma ampla margem de ações em organismos vivos.  

Palavras-chave : Canabidiol. Cannabis. Neuroprotetor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Cannabidiol, found in the plant Cannabis sp. has therapeutic properties that can be applied to 

veterinary medicine, as protection in cases of ischemia. There is a shortage of studies about it in this 

area, having more in depth investigations in Medicine. This study aims to point out some of its 

therapeutic applications in Veterinary Medicine so that there is an awakening of interests in this sense. 

We searched for research articles in databases such as SciELO and PubMed for this review. The 

results demonstrate little toxicity of cannabidiol and a wide range of actions in living organisms. 

Key words: Cannabidiol. Cannabis. Neuroprotector. 
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório tem como objetivo descrever os locais e as atividades 
desenvolvidas durante o estágio curricular do aluno Cayo Theodoro Rosa, 
acadêmico do quinto ano de medicina veterinária da Faculdades Integrada de 
Ourinhos (FIO), da cidade de Ourinhos – SP, sob a orientação da Profa. Dra Isabela 
Bazzo.da Costa. 

O estágio curricular ocorreu no primeiro semestre de 2018, entre os meses de 
fevereiro a maio, na área de clínica médica e clínica cirúrgica de pequenos animais. 
O presente estágio foi dividido em 2 etapas, sendo duas no Hospital Veterinário 
Roque Quagliato da Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). 

O primeiro estágio foi realizado no período entre 5 de fevereiro de 2018 a 30 de 
março de 2018, sob supervisão do M.V Vinicius Aquiles Zamboni, na área de clínica 
médica de pequenos animais, totalizando uma carga horária de 200 horas. 

O segundo estágio foi realizado no período entre 2 de abril de 2018 a 23 de maio de 
2018, sob supervisão do Profo. Nazilton de Paula Reis Filho, na área de clínica 
cirúrgica de pequenos animais, totalizando uma carga horária de 200 horas. 

 

2  DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE ESTÁGIO 

 

2.1 HOSPITAL VETERINÁRIO ROQUE QUAGLIATO – FACULDADE INTEGRADA 
DE OURINHOS – OURINHOS, SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O hospital veterinário da FIO está localizado na BR-153, Km 338, Bairro Água do 
cateto, na cidade de Ourinhos, São Paulo. 

 

Fonte: (Arquivo pessoal) 

O atendimento aos clientes ocorre de segunda-feira à sexta-feira das 07h30min às 
11h00min e das 13h30min às 17h00min. Não há atendimento aos finais de semana. 
Os casos de urgência são priorizados, e todas as consultas e retornos possuem 
horários marcados. A presente instituição não possui internação 24 horas, sendo 
que caso o animal necessite permanecer internado após o fim do expediente, ele é 
encaminhado a uma clínica particular para os cuidados no período noturno, 
retornando no próximo dia útil no período da manhã ao Hospital Veterinário da FIO. 

O espaço do hospital é dividido por setores de acordo com a área de atuação, sendo 
eles: clínica médica de animais de companhia, clínica cirúrgica de animais de 
companhia, diagnóstico por imagem (ultrassonografia e radiografia), anestesiologia, 
laboratório de análises, farmácia, secretaria, limpeza e esterilização. Assim que 
chegava o animal a ser atendido, era realizado a ficha de atendimento, no qual 
constava todas informações do seu proprietário (nome completo, endereço 
residencial, telefone de contato) além das informações do paciente (nome, sexo, 
raça, idade, queixa principal), em seguida encaminhado para a triagem, que era 
realizada por estagiários e alunos de graduação.  

O setor de clínica médica possui 5 ambulatórios, sendo 3 de rotina, 1 para 
emergência, e 1 para enfermidades infecciosas, além de uma sala de internamento 
para cães com capacidade para 8 animais, e outra para gatos com capacidade para 
16 animais. Possui 4 funcionários, sendo 1 enfermeira contratada, 3 médicos 
veterinários: 2 residentes (um no primeiro ano e outro no segundo ano de 
residência) e 1 contratado, no qual todos são supervisionados pelo Prof.o Dr Marcel 
Gambin Marques.  



O setor de clínica cirúrgica de pequenos animais possui 4 ambulatórios, sendo 3 de 
rotina, 1 para emergência, uma sala para indução pré-anestésica e um centro 
cirúrgico com capacidade para 2 animais, além de uma sala de internamento para 
cães com capacidade para 8 animais, e outra para gatos com capacidade para 16 
animais. Possui 3 funcionários, sendo 1 enfermeira contratada, 2 médicos 
veterinários: 2 residentes (um no primeiro ano e outro o segundo ano de residência), 
no qual todos são supervisionados pelo Prof. Me. Nazilton de Paula Reis Filho. 

 

Figura 2 – Ambulatório do Hospital veterinário Roque Quagliato -  FIO  

 

Fonte: (Arquivo pessoal). 

 

Figura 3 – Centro cirúrgico do Hospital veterinário Roque Quagliato – FIO 



 

 (Arquivo pessoal) 

 

 

2.1.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

O estagiário participa da rotina de clínica médica e cirúrgica de pequenos 
animais auxiliando no atendimento inicial, fazendo anamnese e exame físico do 
paciente. Além de realizar a coleta de materiais biológicos, como sangue, urina, 
swab, citologia, raspado cutâneo, material de nódulos e de corar lâminas para serem 
visualizadas no microscópio. Auxilia na administração de medicamentos, como 
comprimidos, fluidoterapia, injeções.  

Também faz o acompanhamento de animais que necessitem de radiografia, 
ultrassonografia, eletrocardiograma, medicação pré-anestésica e cirurgias, além de 
monitorar animais internados no canil e gatil, e de fazer a higienização de 
ambulatórios, limpeza de baias, oferta de alimento e água para animais internados. 

Após a discussão e definição do caso clínico, auxilia na escrita de receitas, 
explicação delas ao proprietário e agendamento de retorno. 

 

3. CASUÍSTICA DOS LOCAIS DE ESTÁGIO 

 

 



Quadro 1: Número de casos clínicos acompanhados em durante o estágio 

supervisionado em clínica médica de pequenos animais supervisionado realizado no 

Hospital Veterinário Roque Quagliato, no período de 05 de fevereiro de 2018 a 30 de 

março de 2018. 

Casos clínicos   

Machos 

totais 

Machos 

% 

Fêmeas 

totais 

Fêmeas 

% 

Tota

l 

Total 

% 

Carcinoma urotelial     1 100% 1 1,59% 

Toxoplasmose     1 100% 1 1,59% 

Cinomose  2 66,67% 1 33,33% 3 4,76% 

Ascite     1 100% 1 1,59% 

Hepatomegalia     1 100% 1 1,59% 

Alergopatia 1 33,33% 2 66,67% 3 4,76% 

Lama biliar 1 100%     1 1,59% 

Erliquiose 3 60% 2 40% 5 7,94% 

Piodermite 1 50% 1 50% 2 3,17% 

Dermatopatia 7 50% 7 50% 14 22,22% 

Hipoalbunemia nutricional     1 100% 1 1,59% 

Otite fungica     1 100% 1 1,59% 

Urolitiase 2 66,67% 1 33,33% 3 4,76% 

Cistite     1 100% 1 1,59% 

Sindrome Cerebelar     1 100% 1 1,59% 

Meningoencefalite 

granulomatosa     1 100% 1 1,59% 

Alopecia X 2     100% 2 3,17% 

Seborréia     1 100% 1 1,59% 

Linfoma  2     100% 2 3,17% 

Hiperadrenocorticismo      2 100% 2 3,17% 

Atopia     2 100% 2 3,17% 

Broncopneumonia 1 50% 1 50% 2 3,17% 

Epilepsia primária 1 100%     1 1,59% 

Cistite bacteriana     1 100% 1 1,59% 

Bronquite      1 100% 1 1,59% 

Pseudociese     1 100% 1 1,59% 

Cardiopatia     2 100% 2 3,17% 

Hipertensão      1 100% 1 1,59% 

Traqueite     1 100% 1 1,59% 

Picada de aranha 1 100%   100% 1 1,59% 

Sindrome Braquicefálico     1 100% 1 1,59% 

Obesidade      1 100% 1 1,59% 

Diabetes     1 100% 1 1,59% 

Total:  24   39   63 100% 

    

  

        

 

 

     



Quadro 2: Número de casos clínicos acompanhados em durante o estágio 
supervisionado em clinica cirúrgica de pequenos animais supervisionado realizado 
no Hospital Veterinário Roque Quagliato, no período de 2 de abril de 2018 a 23 de 
maio de 2018. 

Casos clínicos  

Cães 

totais  

Gatos 

totais 

Machos 

% 

Cadelas 

totais 

Gatas 

totais 

 Fêmeas 

% 

Tot

al 

Total 

% 

Mastectomia        1   100% 1 3,57% 

Mastocitoma       2   100% 2 7,14% 

Carcinoma 

urotelial       1   100% 1 3,57% 

DDIV 1   100%       1 3,57% 

Úlcera de córnea 2   100%       2 7,14% 

Trauma 

cranioencefálico 1   100%       1 3,57% 

Displasia 

coxofemoral       1   100% 1 3,57% 

Cálculo vesical       1   100% 1 3,57% 

OHE       1   100% 1 3,57% 

HEC       1   100% 1 3,57% 

Cesárea  1   100%       1 3,57% 

Amputação de 

membro 1   100%       1 3,57% 

Enucleação 1   100%       1 3,57% 

Piometra       2   100% 2 7,14% 

Carcinoma 

mamário       1   100% 1 3,57% 

Osteossintese 1 1 100%       2 7,14% 

Nódulo em mama       1   100% 1 3,57% 

Nosectomia   1 100%       1 3,57% 

Nodulectomia 1   100%       1 3,57% 

Orquiectomia  2   100%       2 7,14% 

Biopsia 1   100%       1 3,57% 

Cálculo dentário 1   100%       1 3,57% 

KCS 1   100%       1 3,57% 

Total 14 2   12 0   28 

100,00

% 

                  

*DDIV - Doença do disco intervertebral  

*HEC - Hiperplasia endometrial cística  

*KCS - Ceratoconjutivite seca  

*OHE - Ovariohisterectomia  

 

                 

 



PARTE II: POSSÍVEIS APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DO 

CANABIDIOL EM ANIMAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Canabidiol (CBD) é uma substância encontrada na planta Cannabis sp., da 

família Cannabaceae, uma planta comum na natureza, é encontrada em habitats 

desde o nível do mar até o clima temperado e alpino (SCHULTES et al. 1974). 

Representa 40% dos fitocanabinóides encontrados na planta, não produz efeitos 

psicológicos e cognitivos em mamíferos, como outro fitocanabinóide encontrado na 

planta, o ∆9-Tetraidrocanabinol. O canabidiol (CBD) e o Δ9-tetrahidrocanabinol 

(THC) são as substâncias bioativas mais encontradas, dentre mais de 90 

fitocanabinóides presentes na planta. Sua estrutura foi elucidada em 1963 pelo 

pesquisador israelense Raphael Mechoulam e colaboradores. As concentrações de 

canabidiol podem variar de acordo com a parte analisada da planta, o fenótipo e 

condições de crescimento. Sendo que nos últimos anos a concentração de CBD 

vem diminuindo devido a uma seleção de plantas que produzam uma maior 

quantidade de THC (SCHULTES et al, 1974). 

No final da década de 1990, foi demonstrado que o CBD reduziu a toxicidade do 

glutamato mediada pelos receptores N-metil-D-aspartato (NMDAr), receptores do 

ácido 2-amino-3- (4-butil-3-hidroxiisoxazol-5-il) propiônico ( AMPA) ou receptores 

cainados. Estudos anteriores mostraram que a toxicidade do glutamato pode ser 

prevenida por antioxidantes, e o CBD foi capaz de reduzir o dano oxidativo induzido 

por hidroperóxido, bem como ou melhor do que outros antioxidantes, também 

protege contra a neurotoxicidade do  glutamato melhor que antioxidantes clássicos 

como o ascorbato ou a-tocoferol, indicando que este fármaco é um potente 

antioxidante (ZUARDI, 2008) 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo constitui-se de consultas e pesquisas bibliográficas sobre 

aplicações terapêuticas do Canabidiol. O embasamento teórico deste trabalho foi 

através de coleta de dados como artigos científicos Esta revisão foi conduzida 

utilizando-se bases de dados eletrônicas (Medline, Web of Science, PUBMED e  



SciELO). Para busca utilizou-se palavras chaves como Canabidiol, aplicações do 

canabidiol, canabidiol e inflamação, Cannabis sativa, convulsões. Analisamos os 

dados juntamente com a confiabilidade das fontes, realizamos leitura seletiva e 

crítica para a escolha do que melhor se aplicaria na elaboração teórica. 

 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Histórico 

De acordo com a história o cânhamo tem seu uso medicinal indicado desde 2300 

a.C, sendo a planta fêmea indicada para condições como problemas menstruais, 

reumatismo, malária, beribéri, gota e constipação, prescritos pelo imperador chinês 

Chen Nong, que classificava a erva como um dos Supremos Elixires da 

Imortalidade.  Hebanários chineses indicavam huo ma ren (sementes de fogo do 

cânhamo) para a recuperação de estados febris, “doenças do sangue” e constipação 

de idosos. Os hindus, árabes e indianos também utilizavam o cânhamo para fins 

medicinais, era misturada com outras substâncias vegetais, animais e minerais para 

diminuir seu efeito alucinógeno e aumentar o terapêutico. Médicos ayurvédicos 

recomendavam para diversas condições médicas como asma, elefantíase, 

tuberculose, resfriado, diabetes, distúrbios do baço, lepra, bronquite, icterícia, febre, 

náusea, fístula, consumpção, anorexia, gastrite, epilepsia, diarreia, insanidade e 

delírios. Também era um remédio popular na Europa medieval recebendo menção 

honrosa como planta medicinal em herbários como os de Nicholas Culpepper, 

Mattioli e Dioscobas Taberaemontanus e William Turner (ROBINSON, 1999).  

Em meados do século XIX, o médico William Brooke O’Shaugnessy recomendou 

a resina do cânhamo para aliviar o sofrimento de um homem que sofria de 

hidrofobia, e relatou vantagem em seu uso, logo o cânhamo se tornou membro 

oficial do repertório farmacêutico na Europa e Estados Unidos. As vezes apareciam 

relatos de intoxicação por cânhamo, mas em 1912 um médico fez uma observação 

após ensaios com o ‘haxixe’, “não há registro de nem um só caso confirmado em 

que uma dose excessiva de cannabis ou qualquer um de seus preparados tenha 

produzido morte no homem ou nos animais inferiores”.  No final do século XIX a 

cannabis já fazia parte de medicamentos como o digestivo Chlorodyne e o Corn 

Collodium, Casadein, Utroval e medicamento para cólica veterinária. Com a 



oficialização do proibição, a cannabis foi eliminada da farmacopeia inglesa em 1932, 

retirada da farmacopeia americana em 1942 e a Merck Index a removeu de seu 

catalogo em 1950 e a farmacopeia indiana a continuo utilizando até 1966 

(ROBINSON, 1999). 

Em 1843 teve o primeiro relato formal da utilização de tintura a base de extratos 

da Cannabis, uma menina de 40 dias de vida, que teve um ligeiro ataque de 

convulsões, que se repetia no período noturno e estava piorando, mesmo com os 

tratamentos usuais da época. O médico irlandês  William Brooke O’Shaugnessy 

então recomendou a tintura e obteve sucesso no controle das convulsões, no dia 17 

de dezembro O’Shaugnessy descreve a criança com alegria e saúde, dando a 

entender que as convulsões não retornaram.  (O’SHAUGNESSY, 1843) 

A maconha, espécie que não é nativa do Brasil tem seu início com a própria 

descoberta do país, foi trazida por escravos negros e ganhou o apelido de fumo-de-

Angola. O seu uso disseminou-se rapidamente entre os índios e escravos, houve 

popularização da planta entre intelectuais franceses e médicos ingleses do exército 

imperial na Índia, ela passou a ser considerada em nosso meio um excelente 

medicamento indicado para muitos males. A demonização da maconha no Brasil 

iniciou-se na década de 1920 e, na II Conferência Internacional do Ópio, em 1924, 

em Genebra, o delegado brasileiro Dr. Pernambuco afirmou para as delegações de 

45 países “a maconha é mais perigoso que o ópio”. A partir da década de 1930, 

constante e enérgica perseguição aos usuários de maconha pela polícia, 

possivelmente como resultante da decisão da II Conferência Internacional do Ópio. 

No presente, um projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional propondo a 

transformação da pena de reclusão por uso/posse de drogas (inclusive maconha) 

em medidas administrativas (CARLINI, 2006). 

O canabidiol foi isolado pela primeira vez em 1940, por Roger Adams de 

maconha mexicana e por Alexander Todd de charas indianos, mas sua estrutura foi 

elucidade em 1963 pelo grupo de pesquisadores liderados pelo médico israelense 

Rafael Mechoulam,  a partir disso diversos estudo sobre o canabidiol vem sendo 

publicados, com o intuito de melhor entender seus mecanismos de ações nos 

mamíferos, sua toxicidade, e suas possíveis aplicações terapêuticas, visto que é 

uma substância com amplo espectro de ações em organismos (ADAMS et al., 1940) 



3.2  OS FITOCANABINÓIDES  

As variedades da planta Cannabis possuem aproximadamente 400 

compostos químicos diferentes, aproximadamente 90 são fitocanabinóides que 

fazem parte de um grupo de componentes terpenofenólicos C21 o C22 (pelas 

formas carboxiladas) classificados em dez subclasses, e alguns são produtos de da 

degradação metabólica. Os fitocanabinóides mais encontrados são o canabidiol 

(CBD) e o tetrahidrocanabinol (THC), sendo que o CBD é mais abundante na fibras 

da planta.  A molécula de CBD é quiral e é apenas o enantiômero 3R, 4R - (-) desta 

molécula que é encontrado na cannabis. Este enantiómero é referido ao longo desta 

revisão como CBD. A nomenclatura química do CBD difere da de 6aR, 10aR - (-) - 

∆9-tetrahidrocanabinol (THC), o principal constituinte psicoativo da cannabis. O THC 

tem um anel pirano que determina a sua numeração, o CBD não tem anel 

heterocíclico e a sua numeração baseia-se na do anel terpénico. Grande parte do 

THC e CBD que é extraído da cannabis colhida deriva dos ácidos carboxílicos C-2 e 

C-4 do THC ou do ácido carboxílico C-3 '/ C-5' do CBD (MECHOULAM et al., 1963). 

3.3 O SISTEMA ENDOCANABINÓIDE  

O Sistema endocanabinóide é um complexo sistema endógeno de sinalização 

que está amplamente distribuído no organismo mamíferos, interfere em diversas vias 

metabólicas regulando a fisiologia celular. É composto por receptores de 

canabinóides, seus ligantes endógenos, os endocanabinóides, enzimas de síntese e 

degradação e as vias de sinalização intracelular reguladas pelos endocanabinóides, 

e sistemas de transporte. Os endocanabinoides são lipídeos de sinalização, ativam 

os  receptores de canabinóides CB1 e CB2, ambos acoplados a proteínas G, 

também atuam em receptor de potencial transitório V1 (TRPV1, transient receptor 

potential channel), os receptores ativados por proliferadores de peroxisomas 

(PPARs, peroxisome proliferator-activated receptors), a subunidade α1 do receptor 

de glicina e a subunidade β2 do receptor Ácido gama-aminobutírico (GABA). O 

sistema endocanabinóide tem muitos componentes e particularidades, tornando sua 

farmacologia muito complexa, além dos endocanabinóides possuírem modo e ação 

autócrino, parácrino e endócrino. O sistema endocanabinóide essencialmente regula 

funções básicas incluindo: sono, apetite, metabolismo, memória, dor, sistema 

imunológico, inflamações, proteção e desenvolvimento de neurônios, digestão, 



reprodução, sensibilidade a insulina, função cardiovascular, funções celulares como 

arquitetura celular, proliferação, motilidade, adesão e apoptose. 

A araquidonoiletanolamida (Anandamida) foi o primeiro composto endógenos 

com atividade canabinomimética, isolada em 1992. Em 1995 o 2-araquidonoil-

glicerol (2-AG), um segundo canabinóide endógeno foi descoberto. São 

neurotransmissores que são sintetizados de acordo com a demanda mediante 

estímulos de neurônios pós sinápticos. A enzima fatty acid amide hydrolase (FAAH) 

é responsável pela catabolização da anandamida  e a monoacylglycerol lipase 

(MGL) é pela catabolização de 2-AG. O CBD possui a habilidade de facilitar a 

sinalização dos endocanabinoides por intermédio do bloqueio da recaptação ou 

hidrólise enzimática da anandamida. Todavia, apresenta baixa afinidade pelos 

receptores CB1 e CB2 (ROURA, 2005). 

   

3.4 POSSIVEIS APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS 

O que chamou a atenção para o canabidiol como medicamento foram as suas 

propriedades notáveis em cessar ou diminuir convulsões em humanos, quando 

outros medicamentos se mostravam ineficazes, diversos estudos com modelos 

animais demonstraram a capacidade do CBD em reduzir a severidade, a frequência 

de convulsões, porém não se sabe exatamente como ele produz estes efeitos, visto 

que possui ação em diversas vias de sinalização e neuromodulação. É proposto que 

ele seja capaz de reduzir as oscilações de cálcio sob alta excitabilidade em 

neurônios hipocampais cultivados. A base molecular para a ação antiepiléptica do 

CBD pode envolver uma redução de cálcio, via interação com o trocador de sódio / 

cálcio mitocondrial. O CBD aumenta cálcio nos neurônios do hipocampo através da 

modulação dos estoques de cálcio intracelular, especificamente via captação e 

liberação de cálcio mitocondrial, e canais de cálcio controlados por voltagem.   

Outros estudos investigando o modo de ação do CBD mostraram que este 

composto vegetal neutralizou a diminuição da superóxido dismutase cobre-zinco 

(uma enzima chave nas defesas endógenas contra o estresse oxidativo) induzida 

pela 6-hidroxidopamina na substância negra do rato (IZZO, 2009). 



O CBD antagoniza agonistas de receptores CB1 e a noradrenalina em canal 

deferente de camundongos, um tecido no qual os receptores CB1  medeiam a 

inibição de contrações eletricamente evocadas pela supressão da liberação de 

noradrenalina e ATP, ele possui essa ação agindo em locais pré conjunturais que 

provavelmente não são receptores CB1 ou CB2 (PERTWEE, 2002). 

Os resorcinóis presentes no CBD são conhecidos por terem potentes 

propriedades antioxidantes, isso pode ser um potencial uso terapêutico para o 

tratamento de desordens neurológicas oxidativas. Em estudo realizado com 

neurônios corticais de ratos expostos a níveis tóxicos do neurotransmissor glutamato 

o que provocou a morte neuronal por estimulação de receptores como NMDAR (N-

metil-D-Aspartato) e AMPA, os quais contribuem para a acentuação do estresse 

metabólico causado pelo acúmulo de cálcio intracelular. O CBD diminuiu a 

estimulação dos receptores NMDAR e AMPA e mostrou-se mais eficiente do que a 

ação de antioxidantes clássicos, como e escorbato e o α-tocoferol, pois foi capaz de 

reduzir a presença de espécies reativas de oxigênio (ROS). Tais resultados sugerem 

que o CBD possa mediar processos neuroprotetores e, principalmente antioxidantes. 

As propriedades antioxidantes do CBD, e registrou que ele impede dano oxidativo 

induzido por hidroperóxido (H2O2) igualmente bem, ou melhor, do que ascorbato 

(vitamina C) ou tocoferol (vitamina E). Seus dados sugerem que a CBD pode ser um 

agente terapêutico potencialmente útil para o tratamento de doenças neurológicas 

distúrbios como isquemia cerebral (MECHOULAM, 2007). 

Efeitos anti-inflamatórios do CBD também foram relatados em vários modelos 

animais de doença. Usando um modelo de artrite reumatoide, foi demonstrado o 

potente efeito anti-inflamatório do CBD (5 mg / kg, ip) na redução da produção de 

citocinas (IFN-γ e TNF-α) e na inibição da proliferação de células sinoviais isoladas 

de articulações artríticas do joelho de ratos tratados. O CBD também se mostrou 

eficaz em estados dolorosos crônicos neuropáticos (constrição crônica do nervo 

ciático) em ratos, reduzindo a hiperalgesia a estímulos mecânicos. Nestes modelos 

de inflamação, diminuem os níveis plasmáticos de prostaglandina E2 (PGE2), a 

atividade da cicloxigenase tecidual (COX) e a produção de ácido nítrico óxido (NO). 

Outra investigação avaliou a possível atividade do CBD (1,25 a 20 mg / kg, por via 

intraperitoneal) na prevenção de danos neuronais causados por isquemia cerebral. 

O exame histológico mostrou sobrevivência completa dos neurônios CA1 em gerbils 



tratados com CBD após oclusão carotídea bilateral. Além disso, um relatório recente 

mostrou que o CBD bloqueia a inflamação da retina e a ativação da microglia pela 

inibição da atividade da NADPH oxidase e da fosforilação precoce da p38 MAPK, 

em um modelo de rato com uveíte (COSTA et al., 2004). 

Em um estudo realizado com porcos que foram submetidos à hipóxia/ 

isquemia por oclusão da temporária de ambas as artérias carótidas durante 20 

minutos, o CBD se demonstrou eficaz em diminuir os danos cerebrais causados pela 

oclusão e também foi associado com efeitos benéficos ventilatórios, hemodinâmicos 

e cardíacos. Reduziu danos cerebrais de curto prazo, de uma forma que pode ser 

atribuída a uma redução do comprometimento hemodinâmico cerebral induzido por 

CBD, melhora da atividade metabólica cerebral pós-insultos, redução do edema 

cerebral e redução de convulsões.  O efeito in vivo e in vitro do CBD na produção de 

interleucinas IL-12 e IL-10 por macrófagos murinos. O CBD, quando adicionado in 

vitro aos macrófagos peritoneais, aumentou significativamente a IL-12 e diminuiu a 

produção de IL-10, respectivamente. Os antagonistas dos receptores CB1 e CB2 

impediram essa modulação. Macrófagos de animais tratados com CBD na dose de 

30 mg / kg, por via oral ou ip, também produziram níveis mais altos de IL-12 e níveis 

mais baixos de IL-10, em comparação aos controles, mas os antagonistas dos 

receptores canabinóides não impediram esses efeitos. Estes efeitos diferentes dos 

antagonistas canabinóides são difíceis de racionalizar (ALVAREZ et al., 2008). 

Os canabinóides exibem ações imunossupressoras que incluem a inibição da 

IL-2 produção em resposta a uma variedade de estímulos de ativação de células T. 

Tradicionalmente, os efeitos desses compostos têm sido atribuídos aos receptores 

canabinóides CB1 e CB2, ambos expressos em esplenócitos de camundongos. 

Outros estudos demonstram papel neuroprotetor e antioxidante em ratos que foram 

expostos a aplicação de 6-hidroxydopamine em neurônios dopaminérgicos 

nigrostriatais. Foi observado para o efeito anti-inflamatório do canabidiol em um 

modelo de artrite induzida por colágeno em murinos. O canabidiol também 

desempenhou um papel importante na proteção contra a hiperatividade motora 

induzida pela isquemia. O mecanismo de neuroproteção do canabidiol ainda precisa 

ser esclarecido. Durante um episódio isquêmico, grandes quantidades do glutamato 

do neurotransmissor excitatório são liberadas, levando à morte neuronal. O 

canabidiol preveniu a morte neuronal em culturas de neurônios corticais de ratos 



expostos a níveis tóxicos de glutamato, por meio de atividade antioxidante. Tem sido 

relatado que o canabidiol inibe a atividade da anandamida amidase e do 

transportado. Como a anandamida pertence a um grupo de N-acil-etanolaminas que 

são formadas em grandes quantidades em neurônios lesados, um efeito 

neuroprotetor através de um aumento da anandamida pelo canabidiol pode ser 

sugerido. (BRAIDA et al., 2003) 

Em experimentos de indução de artrite em camundongos com colágeno tipo II 

o CBD se mostrou eficaz em impedir a progressão da doença. A melhora clínica foi 

associada à proteção das articulações contra danos graves. Como mencionado 

acima, as células de nódulos linfáticos drenantes de camundongos tratados com 

CBD mostraram uma diminuição da proliferação específica para CII e produção de 

IFN-g, bem como uma diminuição da libertação de TNF-a pelas células sinoviais. 

Esses dados mostram que o CBD, através de suas ações combinadas 

imunossupressoras e anti-inflamatórias, tem um potente efeito antiartrítico. Não se 

sabe se o CBD é o único responsável pelos efeitos antiartríticos in vivo ou se existe 

algum metabólito ativo envolvido. E por qual receptor o CBD exerce seus efeitos, 

sendo que dois receptores para canabinóides foram identificados, o receptor 

cerebral CB1 e o receptor canabinóide periférico CB2, que está presente nos 

linfócitos T e B, nas células natural killer e nos macrófagos. A afinidade do CBD 

pelos receptores canabinóides é muito baixa, menor que a dos outros canabinóides. 

A possibilidade de que o CBD, por causa de sua lipofilia, interfira nas membranas 

celulares, alterando suas funções, ou que um metabólito atue sobre o receptor CB2, 

não pode ser descartado (MALFATI et al., 2000). 

O tratamento com CBD também resultou em redução significativa dos níveis 

plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias, IFN-g e TNF-a. Th1- Produção de 

citocinas associadas de células T ativadas in vitro e macrófagos peritoneais também 

foi significativamente reduzida em camundongos tratados com CBD, enquanto a 

produção das citocinas IL-4 e IL-10 associadas a Th2 foi aumentada, quando 

comparada a camundongos controle não tratados. O exame histológico das ilhotas 

pancreáticas de camundongos tratados com CBD revelou uma redução significativa 

da insulite. Estes dados indicam que o CBD pode inibir e retardar a produção de 

insulite destrutiva e citocinas inflamatórias Th1 em camundongos NOD, resultando 

em uma menor incidência de diabetes, possivelmente através de um mecanismo 



imunomodulador que altera a resposta imune da dominância de Th1 para Th2. Além 

disso, o nível da citocina pró-inflamatória IL-12 produzida pelos esplenócitos foi 

significativamente reduzido, enquanto o nível da anti-inflamatória IL-10 foi 

significativamente elevado após o tratamento com CBD. O exame histológico do 

pâncreas de camundongos tratados com CBD revelou ilhotas mais intactas do que 

nos controles (WEISS et al., 2006). 

Em estudos com edema de pata induzido por carragenina em ratos o CBD na 

dose de 40 mg/kg aboliu completamente a inflamação, normalizou simultaneamente 

todos os parâmetros inflamatórios bioquímicos, enquanto doses mais baixas não 

foram tão eficazes no edema ou nestes parâmetros. Os  sistemas COX e NO podem 

apresentar diferentes sensibilidade ao  canabidiol. Assim, somente as doses mais 

altas de canabidiol administradas três vezes foram capazes de prevenir o aumento 

na atividade e produtos de COX (PGE2) e a peroxidação lipídica ainda amplamente 

presente nos tecidos danificados. O canabidiol teve potentes efeitos benéficos anti-

hiperalgésicos na hiperalgesia térmica provocada pela carragenina e eficácia 

antiinflamatória no edema de pata induzido por carragenina. Também inibiu 

significativamente a superprodução de NO, eNOS, MDA e PGE2 e a estimulação da 

atividade da COX nos tecidos da pata; no entanto, essas descobertas não 

estabelecem se esses sistemas podem representar o alvo molecular do canabidiol. 

(COSTA et al., 2004) 

O pré-tratamento com CBD parece ser capaz de melhorar a função renal em 

um modelo de isquemia/reperfusão em ratos. Há pouca informação disponível a 

respeito dos efeitos protetores do CBD fora do sistema nervoso central. Mais ainda, 

mesmo os efeitos protetores periféricos do CBD poderiam ser mediados pelo 

controle do eixo neuroimune. O CBD diminui o dano oxidativo renal e a inflamação, 

em um modelo em animais, ou seja, com o uso de um modelo mais relevante, do 

ponto de vista clínico. Diferentemente de outros canabinóides, o CBD tem pouca 

afinidade com os receptores CB1 e CB2. Os efeitos anti-inflamatórios e antioxidante 

deste composto podem ser secundários por uma ação direta, ou por eventuais 

novos receptores diferentes de CB1/CB2 (SOARES et al., 2015).  

O CBD demonstrou decréscimo na atividade da enzima 5-LOX em tecidos tumorais 

de glioma excisados de camundongos nus expostos in vivo ao CBD, talvez por ação 



na diminuição da atividade da enzima FAAH, com consequente aumento de 

anandamida. O CBD induz a inibição do crescimento tumoral através de uma 

modulação específica da via procaxinogênica de LOX e, consequentemente, do 

sistema endocanabinóide, sugerindo um novo modelo através do qual os 

canabinóides (endo) podem controlar o crescimento do tumor (MASSI et al., 2008).  

O canabidiol tem efeitos anti-inflamatórios em um modelo murino de lesão 

pulmonar aguda induzida por LPS. Adicionalmente, mostramos que o aumento da 

sinalização da adenosina o receptor de adenosina A2A é o mecanismo mais 

provável que controla as ações do canabidiol. 

A produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias no lavado broncoalveolar 

de camundongos com lesão pulmonar aguda induzida por LPS TNF e a IL-6 estão 

diminuídos em camundongos tratados com canabidiol 1 e 2 dias após a indução de 

lesão pulmonar aguda. Estes resultados são extremamente importantes porque 

ambas as citocinas são essenciais para o estabelecimento de inflamação e para a 

ativação de fagócitos. O canabidiol reduz a contagem de neutrófilos e também 

diminui a atividade da mieloperoxidase durante a inflamação pulmonar em curso. 

Modifica o meio de citocinas /quimiocinas nos pulmões de camundongos submetidos 

à lesão pulmonar aguda experimental, o que parece ser importante para os efeitos 

anti-inflamatórios pronunciados em camundongos. Os mecanismos propostos pra 

esta proteção são a inibição da captação e sinalização da adenosina através do 

receptor A2A da adenosina, a sinalização da adenosina tem mostrado um papel 

importante na atenuação da lesão pulmonar aguda induzida, foi relatado que a 

ativação do receptor de adenosina A2A diminui a migração de neutrófilos. 

Consistentemente, o CBD tem demonstrado exercer efeitos anti-inflamatórios e 

antioxidantes tanto in vitro quanto em vários modelos pré-clínicos de 

neurodegeneração e distúrbios inflamatórios, independente dos receptores clássicos 

CB1 e CB2. (RIBEIRO et al., 2012). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que este composto extraído de uma planta possui uma ampla gama 

de ações em organismos vivos, na maioria dos estudos foi demonstrado um ação 



positiva ou ausência de efeitos colaterais, a proibição da planta, matéria prima para 

obtenção do canabidiol em nosso pais é um dos maiores impedimentos para que 

estudos acerca desses compostos possam ser levados à frente, a falta de trabalhos 

que relatem as aplicações em animais foi outro fator frustrante.  
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