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Resumo: A epilepsia foi definida como uma “disfunção do cérebro caracterizada por uma 

predisposição permanente para gerar crises epiléticas”. Cerca de 30% das crianças e 

adolescentes com epilepsia não terão suas crises controladas adequadamente com as 

medicações antiepilépticas disponíveis atualmente. Neste contexto, o Conselho Federal de 

Medicina regulamentou o uso do Canabidiol (CBD) no Brasil para este grupo, mas veda a 

prescrição da Cannabis in natura para uso medicinal. Assim, este estudo objetivou relatar 

o caso de um paciente portador de epilepsia refratária de difícil controle que se beneficiou 

com o uso terapêutico do CBD no controle de crises epiléticas refratária. Para tal 

exposição, os dados foram coletados através de diálogos com a mãe da paciente e por 

meio de anamnese dirigida, resultados de exames e relatórios arquivados. Foi evidenciado 

diminuição na frequência e duração das crises epiléticas, redução dos efeitos colaterais, 

melhora da imunidade, cognição e interação social com o uso do CBD. Concluiu-se, 

então, que o CBD pode desempenhar um importante papel no tratamento de epilepsias 

refratárias, mas não se pode negar que a segurança e eficácia do CBD necessitam ser 

melhor estabelecidas por estudos bem conduzidos. 
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CANNABIDIOL USE IN REFRACTORY EPILEPSY: A case report 

 

Abstract: Epilepsy was defined as a “brain dysfunction characterized by a permanent 

predisposition to generate epileptic seizures”. About 30% of children and adolescents with 

epilepsy will not have their seizures adequately controlled with antiepileptic medications 

currently available. In this context, the Federal Council of Medicine has regulated the use 

of Cannabidiol (CBD) in Brazil for this group, but prohibits the prescription of Cannabis 

in natura for medicinal use. Thus, this study aimed to report the case of a patient with 

difficult to control refractory epilepsy who benefited from the therapeutic use of CBD in 

the control of refractory epileptic seizures. For such exposure, data were collected through 
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dialogues with the patient's mother and through directed anamnesis, examination results 

and archived reports. Decreased frequency and duration of seizures, reduction of side 

effects, improved immunity, cognition and social interaction with the use of CBD were 

evidenced. Therefore, it was concluded that CBD may play an important role in the 

treatment of refractory epilepsies, but it cannot be denied that the safety and efficacy of 

CBD need to be better established by well-conducted studies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A epilepsia foi definida conceitualmente como uma “disfunção do cérebro 

caracterizada por uma predisposição permanente para gerar crises epiléticas”. Uma crise 

epilética é uma breve ocorrência de sinais e/ou sintomas devido à atividade neuronal 

anormal excessiva ou sincrônica no cérebro (FISHER, et al. 2005). 

Adicionalmente, de acordo com a ILAE, cerca de 30% das crianças e adolescentes 

com epilepsia não terão suas crises controladas adequadamente, por período prolongado, 

com as medicações antiepilépticas disponíveis atualmente. Portanto, este tipo de epilepsia 

se enquadraria nas ditas “epilepsias de difícil controle” ou “epilepsias clinicamente 

refratárias”. 

No que tange ao assunto, o Conselho Federal de Medicina (CFM) regulamentou o 

uso do canabidiol no Brasil através de sua resolução nº 2.113/14, para tratamento de 

crianças e adolescentes portadores de epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais. 

Esta regra veda a prescrição da Cannabis in natura para uso medicinal, bem como de 

quaisquer outros derivados. O grau de pureza da substância e sua apresentação devem 

seguir de forma rigorosa as determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (SBP, 2017). 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi relatar o caso de um paciente portador 

de epilepsia refratária de difícil controle que se beneficiou com o uso terapêutico do 

canabidiol no controle de crises epiléticas refratária ao uso de anticonvulsivantes 

convencionais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

  

Trata-se de um estudo do tipo relato de caso, utilizando-se informações 

retrospectivas, obtidas através de diálogos com a mãe da paciente e por meio de anamnese 
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dirigida, resultados de exames e relatórios arquivados. Não foram realizados exames, 

procedimentos ou intervenções clínicas. Também não foram coletados dados em 

prontuários dos serviços pelos quais a paciente já fora acompanhada. 

O estudo foi conduzido após a submissão pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), que tramita segundo o Número de Comprovante: 033518/2019 e Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 10869019.3.0000.8607. A participante e 

sua responsável legal foram esclarecidas sobre o projeto e assinaram um Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido, assim como o Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido e o Termo de Compromisso para a Utilização de Dados.  

 

3. RESULTADOS (EXPOSIÇÃO DO CASO) 

 

Paciente, 9 anos, sexo feminino, parda, estudou o maternal, natural e residente de 

Marabá. Criança com antecedente de prematuridade (capurro de 32 semanas, parto cesária 

por pré-eclampsia). Mãe hipertensa, pai dislipidêmico e não consanguíneos. O 

Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) da paciente manifestou sustento cefálico aos 

3-4 meses, engatinhou com 6 meses, lalação com 6 meses, sentou sem apoio com 7 meses, 

andou sem apoio com 1 ano e 3 meses e falou palavras dissilábicas aos 2 anos. Por volta 

dos 2 anos de idade, seu avô notou estagnação no DNPM (como falar poucas palavras, 

pouca interação com outras pessoas, desequilíbrio), titubeio da cabeça e engasgos 

rotineiros com alimentos sólidos. 

Estes acontecimentos levaram a mãe a buscar atendimento com um neuropediatra, 

o qual solicitou uma Ressonância Magnética (RMN) de encéfalo, e devido alterações 

encontradas neste exame, foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de São Paulo. Ficou 

internada neste serviço em fevereiro de 2012 e após investigação multiprofissional, 

recebeu o diagnóstico de leucodistrofia cerebral com acometimento de tronco e de coluna 

cervical com aumento de lactato. Após, recebeu alta com programação de 

acompanhamento com neuropediatra em sua cidade de procedência. 

Após várias internações em UTI devido infecções de vias aéreas superiores, em 

agosto de 2012, apresentou quadro de parada cardiorrespiratória. Foi, então, feita 

traqueostomia e recebeu alta em uso de BIPAP domiciliar de uso noturno. No dia 18 de 

setembro de 2012, houve um episódio de cianose, sendo necessário ventilação mecânica 

na UTI. Evoluiu com episódio de crise convulsiva após sedação. 
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Por isso, permaneceu sedada por mais alguns dias e, após desmame da sedação, 

apresentou apatia e olhar vago. Recebeu alta em uso de Fenobarbital e Carbamazepina. 

Depois, foi realizado gastrostomia, suspenso a Carbamazepina e reduzido dose do 

Fenobarbital, quando passou a interagir melhor, mexer os olhos e movimentar os 

membros. Posteriormente, foi realizado nova RMN, que sugeriu progressão da doença. 

Subsequentemente, a paciente evoluiu com crises convulsivas focais tipo tônicas 

diárias, média de 10-12 episódios. De 2013 à 2014, terapêuticas com Fenobarbital, 

Oxcarbazepina, Topiramato e Lamotrigina foram experimentadas, porém sem sucesso. 

Sob a responsabilidade da genitora, em julho de 2014, iniciou-se o uso do CBD 

associado à Lamotrigina. Houve, então, a melhora neurológica (sustentação da cabeça, 

movimentação dos olhos aos estímulos, sorriso social, etc.), da cognição e das crises 

epiléticas, em duração e frequência. 

Em 2015, por motivos de dificuldade na obtenção do CBD, a genitora interrompeu 

o seu uso. As crises convulsivas retornaram, associado à depressão do nível de consciência 

e duas internações na UTI. Com a piora do quadro, tentou-se o tratamento com o 

Levetiracetam e, posteriormente, com o Ácido Valproico, mas sem sucesso. Retomou-se, 

então, à utilização da Lamotrigina, por ter sido a medicação mais tolerada.  

Em 2018, com o acompanhamento de uma neuropediatra e a legalização de 

importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de CBD, pela ANVISA, 

foi possível prosseguir com o tratamento da Lamotrigina associada ao CBD. 

Reconquistando os ganhos supracitados e conseguindo adquirir uma melhor qualidade de 

vida, apesar de não ter sido alcançado a cessão total das crises, por conta da dificuldade 

em encontrar a dose mais adequada ao tratamento. 

Atualmente, a paciente encontra-se traqueostomizada, realiza refeições pastosas 

através de gastrostomia, é afásica, apresenta hipertonia espástica em membros inferiores e 

superiores, assume ortostase sem apoio, contudo o equilíbrio dinâmico é ausente. Há 

comunicação com familiares, amigos e cuidadores através da mímica facial. Como formas 

terapêuticas complementares, realiza fisioterapia (reeducação postural global), 

fonoaudiologia e pilates. Medicações em uso atual: Lamotrigina 50 mg de 12 em 12 horas, 

Óleo de CBD na dose de uma gota, Baclofeno 10 mg ½ comprimido pela manhã. 

 

4. DISCUSSÃO  
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A LBSL é uma doença autossômica recessiva de aparecimento precoce e evolução 

lenta. Semelhante à este relato, o estudo de Távora et al. (2007) refere que os sintomas 

neurológicos frequentemente começam na infância e progridem lentamente. As queixas 

iniciais são instabilidade de marcha e tremor. Fraqueza muscular, ataxia cerebelar e 

espasticidade distal tornam-se mais pronunciadas na progressão da doença. O 

comprometimento cognitivo pode ser observado.  

Apesar de terem sido descritos 38 casos com LBSL, apenas 23 destes estão 

disponíveis para consulta em revistas com acesso público. Estes são os estudos de Van der 

Kaap et al. (2002), Serkov et al. (2004), Linnankivi et al. (2004) e Távora et al. (2007). 

Após análise de tais artigos, foi possível aferir que crises convulsivas não fazem parte do 

quadro clínico da LBSL. Somente no estudo de Linnankivi et al. (2004), um paciente teve, 

como sintoma inicial, crise convulsiva noturna, aos 6 anos de idade. 

Assim, ainda não foram analisados casos semelhantes ao que se apresenta nesta 

pesquisa, pois a paciente em questão apresenta LBSL concomitante à epilepsia refratária.  

Nessas circunstâncias, o benefício do uso do CBD para o controle da convulsão 

pode ser explicado pela sua ligação com seus receptores. No sistema nervoso central, o 

receptor CB1 é altamente expresso, prevenindo a atividade neuronal excessiva através da 

modulação de neurotransmissores, diminuindo assim a ansiedade, a dor, a inflamação, e 

regulando o controle da postura, movimento, percepção sensorial, memória e função 

cognitiva, conforme apresenta a Associação Brasileira de Epilepsia (2017). 

O uso medicinal de produtos herbais derivados da Cannabis é bastante 

controverso, em parte devido à falta de padronização entre os produtos que assegurem a 

segurança e a dosagem e, em parte, devido a questões legais. Outros fatores limitantes são 

informações divergentes sobre a proporção ideal de Δ-9-tetrahidrocanabinol (THC), seu 

principal componente ativo, e CBD nas preparações, o seu perfil de segurança, as doses e 

formas de administração para se atingir o efeito terapêutico desejado. 

A Academia Brasileira de Neurologia (2014) reforça que o CBD é o principal 

componente não psicoativo da Cannabis, com reconhecido efeito antiepiléptico, porém 

com mecanismo de ação, segurança a longo prazo, propriedades farmacocinéticas e 

interações com outros fármacos, ainda obscuros. As pesquisas bem conduzidas 

metodologicamente são limitadas, pois há restrição legal aos derivados da Cannabis. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Portanto, os dados científicos até agora disponíveis permitem concluir que o CBD 

não tem o efeito milagroso para todas as formas de epilepsia como evocado pelos leigos 

em relação a qualquer outro fármaco disponível no mercado, mas poderá desempenhar um 

papel importante no tratamento de epilepsias muito difíceis, em casos específicos, como o 

presente relato de caso, mas que ainda não foram definidos cientificamente. 

À luz da discussão supracitada, não se pode negar que a segurança e eficácia do 

CBD necessitam ser melhor estabelecidas por estudos bem conduzidos, uma vez que os 

dados disponíveis na literatura atual não preenchem os critérios científicos exigidos para 

que tal composto seja utilizado como medicamento de forma indiscriminada. 
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