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O USO DO CANABIDIOL NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA: O QUE HÁ DE EVIDÊNCIA? 

 

Beatriz Sandri Lamas,1 Thiago Shigueo Amamia2 

 

 

RESUMO 
O transtorno do Espectro Autista (TEA) é um acometimento do neurodesenvolvimento, tendo 
início na primeira infância, que causa comumente disfunção cognitiva e comportamental, com 
grave comprometimento da vida diária do portador. Diante disso, ressalta-se a importância de 
uma intervenção terapêutica adequada e precoce, que atue não apenas nos sintomas cardinais 
da doença, mas também nas comorbidades. O objetivo deste artigo é, por meio de uma revisão 
bibliográfica, evidenciar as propostas terapêuticas do uso do canabidiol, seu mecanismo de ação 
e quais suas vantagens e desvantagens para o portador do TEA. Esse estudo abrange uma análise 
de artigos previamente publicados nas bases de dados como National Library of Medicine 
(PubMed) Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Nature, os quais abordam aspectos 
do uso do canabidiol no tratamento do TEA. Por conseguinte, a expectativa do estudo é obter 
informações necessárias que deem suporte ao uso desse psicofármaco no tratamento do 
transtorno em questão. E, que dessa forma, possa ser mais utilizada no espaço pediátrico para 
uma abordagem medicamentosa precoce, visto que, quanto mais rápida a instituição 
terapêutica, melhor o prognóstico. 
 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Tratamento Farmacológico; Canabidiol; 
Canabis Medicinal. 
 

USE OF CANNABIDIOL IN AUTISM SPECTRUM DISORDER TREATMENT: 
WHAT IS NEW? 

ABSTRACT 
The Autism Spectrum Disorder (ASD) is an impairment of neurodevelopment, starting on early 
childhood, that commonly causes cognitive and behavioral dysfunction, affecting significantly 
the quality of life of those who are carriers of the disorder. Thus, it is important to rebound the 
need of a proper and precocious therapeutic intervention, one that acts not only in the core 
symptoms, but also in the comorbidities. The purpose of this article is, through a literature 
review, evince the therapeutic proposals about the cannabidiol use, its action mechanism and 
what are its benefits and disadvantages for the ASD carrier. This study covers an analysis of 
previously published articles on the data base such as National Library of Medicina (PubMed), 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Nature, which approach aspects of cannabidiol 
use in ASD treatment. According to this, the expectative is to find out essentials information’s 
that support the use of this drug therapy for treat Autistics. As a consequence, it is also expected 
that it can be used, in a near future, for pediatric approach those who are ASD carrier, because 
the earlier is the beginning of the care, better is prognosis. 
 
Keywords: Autism Spectrum Disorder; Drug therapy; Cannabidiol; Medicinal cannabis. 
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno do Espectro Autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, 

caracterizado por dois aspectos principais: comunicação comprometida e interação social 

anormal ou comprometida; e padrões de comportamentos restritos, repetitivos e 

estereotipados.1 Seus sintomas costumam aparecer entre 12 a 24 meses de idade2, afetando de 

forma significativa a qualidade de vida dos portadores. A prevalência tem aumentado nos 

últimos tempos, e a maioria dos autistas possui condições associadas ao transtorno que também 

interferem na sua autonomia e qualidade de vida, como ansiedade, epilepsia, distúrbios do sono, 

agressividade e irritabilidade. 3 

 Atualmente, poucas são as medidas farmacológicas que têm como foco os sintomas 

principais do espectro sendo mais focadas nos sintomas associados, as quais são representadas 

pelo uso de ansiolíticos, antidepressivos, antiepilépticos, estabilizadores do humor. O uso de 

derivados da Cannabis sativa, os canabinoides, tem surgido como opção terapêutica benéfica 

tanto para sintomas definidores do transtorno quanto para os sintomas associados (epilepsia, 

agressividade, ansiedade).  

A Cannabis sativa é uma planta, a qual origina a “marijuana”, conhecida por causar 

efeitos psicóticos nos usuários recreativos. Ela é composta por muitos ativos químicos, em que 

se destacam: o ∆-9- tetrahidrocanabidiol (THC) e o canabidiol (CBD). O THC é o componente 

principal relacionado aos efeitos psicóticos causados pela planta, enquanto o CBD possui 

efeitos anti-inflamatórios.4 Enquanto estudos demonstram que o THC tem ação por meio da 

interação com os receptores endocanabinoides, CB-1 e CB-2, o CBD tem sua ação relacionada 

ao efeito agonista em receptores acoplados a proteína G que não são canabinoides, como os 

receptores seronotinérgicos e, portanto, desempenha efeitos como redução da ansiedade, 

agressividade, irritabilidade.5 

Todavia, como essa planta tem um histórico de uso recreativo, há muita discriminação 

e resistência em algumas culturas para a inserção de seus compostos como terapia 

farmacológica em distúrbios neuropsiquiátricos. Além disso, há poucos estudos que abordam 

seu uso como psicofármaco e quais as evidências existentes em relação a benefícios e malefícios 

da mesma. Os estudos atuais em relação aos efeitos colaterais e possíveis consequências do uso 



crônicos estão voltados, em sua maioria, para indivíduos que fazem o uso recreativo da mesma, 

em doses, frequência e vias de administração diversas.  

Clinicamente, a cannabis tem sido usada para tratar crianças com epilepsia, existindo já 

um fármaco liberado- Epidiolex- em 2018 pela Food and Drug Administration (FDA) nos 

Estados Unidos para o uso em portadores da Síndrome de Dravet e da Síndrome de Lannox-

Gastaut.6 

 

Canabis Sativa  

A planta Cannabis sativa, popularmente conhecida no Brasil como maconha, tem 

origem asiática, e tem sido descrita desde os anos 2.700 a.C, na China, onde essa tinha uso 

terapêutico para constipação intestinal, dores, tuberculoses, malária, entre outras comorbidades. 

Já em outros registros é constatada a utilização desta planta como um hipnótico e ansiolítico na 

Índia entre, aproximadamente, 1.000 a.C.7 

Entretanto, conforme o passar dos anos o uso da mesma acabou entrando em desuso, 

principalmente, na segunda década do século XX. Na II Conferência Internacional do Ópio em 

1924, em Genebra, Suíça, em razão ao desconhecimento de seus princípios ativos que ainda 

não haviam sido isolados, não era possível analisar a segurança da droga como um 

medicamento, de modo que, a “maconha”, passou a ser proibida no uso medicinal.8 

Atualmente, a “maconha” é considerada a droga ilegal mais consumida no mundo, isso 

se deve, essencialmente, pelo conhecimento popular de que é uma “droga leve” e por seus 

efeitos eufóricos, quando utilizada em pequenas quantidades.  

Em contrapartida, deve-se salientar que em altas quantidades, o abuso da droga que, 

erroneamente, é associada a não causar grandes consequências, pode levar a alucinações, 

paranoia e estado de pânico.9 A Cannabis sativa conta com mais de 400 compostos químicos, 

dentre os quais se inclui os canabinoides, destes os mais importantes e mais estudados para uso 

medicinal são: Delta-9-Tetrahidrocanabinol (Δ9-THC) e Canabidiol (CBD), os quais resultam 

nos efeitos alucinógenos e terapêuticos, respectivamente. Substâncias que serão primordiais no 

que se diz Sistema Endocanabinoiode.10 

 

Sistema endocanabinoide  

O sistema endocanabinoide é formado pela associação entre os endocanabinoides, seus 

receptores e as enzimas envolvidas nas suas reações. A relevância desse sistema está no seu 

papel, já elucidado, na manutenção da homeostase cerebral (ação anti-inflamatória e 

neuroprotetora) bem como na neuroplasticidade (manutenção das sinapses e neurogênese), 



sendo que seu mecanismo de ação tem ampla relação com a ação terapêutica do CBD e do THC, 

uma vez que os canabinoides exógenos agem no organismo através da interação com o sistema 

endocanabinoide.11  

Esse sistema começou a ser estudado com o intuito de introduzir novas medidas 

terapêuticas para epilepsia, apenas nos anos 1990. Antigamente, já havia uma prévia dos efeitos 

terapêuticos do THC em pacientes epilépticos, mas acabou sendo deixado de lado por conta da 

maior efetividade descoberta nos fenobarbitúricos. Sendo, portanto, muito recente em termos 

de pesquisa científica, diversos mecanismos permanecem ainda indefinidos. 

Tem localização primordial no sistema nervoso central, nas fendas pré-sinápticas de 

neurônios inibitórios e excitatórios, onde há maiores concentrações de seus receptores,5 todavia, 

também há distribuição pelo sistema nervoso periférico. Esses, são caracterizados por uma 

proteína G acoplada ao receptor endocanabinoide tipo 1 (CB-1) ou 2 (CB-2). A ação desses 

ocorre devido à modulação excitatória das Mitogen-activated Protein Kinases (MAPK) e 

inibitória das adenilato-ciclases, e tem por intuito realizar a transdução de um sinal extracelular 

em intracelular.12 O receptor CB-1 é mais encontrado em áreas do córtex que regulam a função 

cognitiva, motora e sensorial, portanto ficam mais concentrados no giro do cíngulo, giro pré-

frontal medial, hipocampo, núcleos caudados e putâmen, globo pálido, cerebelo. Já o CB-2 está 

mais relacionado com a ação dopaminérgica, na área tegumentar ventral.11 

Os endocanabinoides, por sua vez, são produzidos sob demanda na fenda pós-sináptica 

e funcionam como sinalizadores retrógrados para modulação da hiperatividade sináptica no 

local.13 Os mais conhecidos atualmente são o N-araquidonoil etanolamida (anandamida) e o 2-

raquidonoil glicerol (2-AG), ambos agonistas do CB-1 e CB-2 (artigo 17). A anandamida tem 

papel de destaque na fisiopatologia do TEA, pois ela é responsável por regular a 

neuroplasticidade, que nos autistas está normalmente reduzida ocasionando o excesso de 

comunicações sinápticas responsáveis pelo déficit intelectual e de aprendizagem dos mesmos.5 

 

Uso terapêutico  

O uso terapêutico da Cannabis sativa vem sido estudado principalmente para tratar a 

epilepsia. Devido ao fato de muitos portadores de TEA serem também epilépticos, quando 

usado o tratamento com o CBD e o THC, foi notada também a melhora de sintomas associados 

nesses indivíduos, como ansiedade, agressividade, distúrbios do sono.6 O uso do CBD em 

autistas vem então sido estudado e justificado pelo fato de possuírem um estado neuronal basal 

de hiperexcitabilidade, independente de terem epilepsia associada ou não.10 



Visto isso, acredita-se que os efeitos terapêuticos do medicamento manipulado, na 

proporção mais comumente utilizada de 20:1 de CBD:THC, têm papel através da inibição da 

degradação metabólica da anandamida, isso pois o CBD inibe a enzima Fatty Acid Amid 

Hydrolase (FAAH) responsável por degradar esse canabinoide endógeno, levando ao seu 

acúmulo. Tal efeito irá reduzir os déficits do autista relacionados à hiperexcitabilidade neural, 

pois eles têm pouca anandamida estimulando a modulação sináptica.10 

Os compostos que vêm sido utilizados para o tratamento de epilepsia e também vêm 

ganhando espaço no TEA são os dois já citados: CBD e THC. Cada um deles irá agir de forma 

diferente, mas complementar em relação ao efeito terapêutico desejado.  

O THC é o composto que, no uso farmacológico, vai ter relação direta com os receptores 

CB-1 e CB2. Enquanto no CB-1 ele tem o efeito indesejado de psicoatividade, no CB-2 ele age 

aprimorando a imunomodulação.13 Todavia, o efeito psicoativo do THC é compensando através 

da aplicação de doses proporcionalmente maiores de CBD, que agem como inibidor alostérico 

nesses receptores, regulando os efeitos psicóticos do THC.11 

Os principais riscos associados ao uso precoce recreativo e crônico, mas em doses 

descontroladas, de canabinoides é a redução da motivação, o vício, declínio cognitivo e 

esquizofrenia, que são consequências relacionadas com a porcentagem de THC no fármaco, 

sendo que quanto maior a quantidade, maior é o risco. 13 Já em relação ao uso precoce e crônico, 

mas medicamentoso, em doses controladas, há ainda poucas informações a respeito, por ser 

uma entidade medicamentosa recente.  

Além disso, é importante entender que esses compostos são altamente lipofílicos, de 

alto peso molecular e por isso têm ampla distribuição no organismo. Assim que administrados, 

via oral, são absorvidos pelo trato gastrointestinal, sendo posteriormente hidroxilados no fígado 

através da família de enzimas do citocromo (CYP). Devido a esse tipo de metabolização, é 

preciso cuidar com sua interação medicamentosa principalmente com outros anti-epilépticos. 

Um dos fármacos que já foi estudado e confirmada a interação medicamentosa, é o Clozabam.6 

Outro ponto importante em relação ao uso de derivados canabinoides é que estes, de 

forma ainda não elucidada, causam disfunção renal. A mesma é confirmada através do aumento 

da concentração sérica de creatinina em pacientes previamente sem lesão renal. Essa disfunção 

ocasiona o aumento da biodisponibilidade de fármacos que não são metabolizados e são 

excretados de forma integral via renal. Um exemplo é o lítio, medicamento da classe dos 

estabilizadores do humor, muito utilizado em autistas devido a agressividade e impulsividade, 

que quando associado a canabinoides possui níveis séricos aumentados. A consequência desse 



aumento, se não visto inicialmente, é a toxicidade do lítio que leva a perda de consciência, 

crises epilépticas, estado comatoso e, inclusive, óbito.6 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo é uma revisão bibliográfica da literatura científica sobre o uso do 

canabidiol para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, e quais os benefícios e 

desvantagens encontrados. Foram feitas buscas de artigos científicos publicados que abordavam 

o tema em questão nas principais base de dados, como: National Library of Medicine (PubMed), 

Nature, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os descritores utilizados para a pesquisa 

e termos correlatos derivaram-se dos Descritores em Saúde (DeCS): “cannabidiol”, “autism 

spectrum disorders” e “cannabinoids”.  

A pesquisa dos artigos se baseou na combinação dos descritores já citados, 

primordialmente na base de dados PubMed. Como resultado da busca, foram encontrados 31 

artigos acerca do tema em questão, que após analisados, foram selecionados apenas 5 destes. 

 Em relação ao processo de seleção dos artigos, os critérios de inclusão foram: artigos 

em língua inglês ou portuguesa, com estudos realizados em seres humanos e estudos que 

apresentavam relação em mais de um sintoma característico do Transtorno do Espectro Autista. 

Já os critérios de exclusão utilizados foram: artigos de revisão bibliográfica, pesquisas 

realizadas em animais e estudos que demostravam a relação entre o medicamento com apenas 

um dos sintomas do transtorno do espectro autista.  

Outras fontes utilizadas para complementar o conhecimento acerca do tema foram 

literaturas como o Compêndio de Psiquiatria1, o Manual Diagnóstico e Estratégico em 

Transtornos Mentais 52. Ademais, foram usados outros artigos que visavam embasar o 

referencial teórico do tema, concluindo a pesquisa.  

 

RESULTADOS 

Nas bases de dados utilizadas, PubMed e SCIELO foram encontrados um total de 31 

artigos quando cruzado os descritores mencionados, sendo que a maioria com ano de publicação 

entre 2016-2020, não havendo artigos duplicados.  

A primeira etapa de seleção dos artigos consistiu no rastreamento através do título e 

resumo dos mesmos, a fim de analisar se a proposta do estudo e os métodos utilizados se 

enquadravam nos critérios usados para inclusão na atual revisão, eliminando 10 artigos 

inicialmente. O segundo critério de exclusão consiste na remoção de artigos que não se 

apresentavam escritos em língua portuguesa ou na língua inglesa, sobrando, dessa forma, 12 



artigos para serem lidos na íntegra. Após a leitura dos artigos selecionados, sete destes foram 

excluídos, visto que, apresentavam resultados com apenas um dos sintomas do TEA. 

Foram selecionados artigos publicados entre os anos de 2017 a 2019, sendo que três 

destes foram conduzidos em Israel, um no Chile e outro no Brasil. A amostra variou de 18 a 

188 participantes, compondo um total de 339 pessoas (Quadro 01). 

Em todos os estudos incluídos, o uso dos canabinoides se demonstrou eficaz em pelo 

menos uma esfera dos sintomas da TEA, sendo os principais: melhora na atividade da vida 

diária, sintomas de hiperatividade e comunicação social. Quatro destes artigos apresentaram 

resultados quanto aos efeitos colaterais do cannabinoides, sendo que em 100% deles foram 

relatadas alterações do sono, além de outros efeitos mencionados como perda de apetite, 

irritação e em alguns casos efeitos psicoativos. 

Deve ser ressaltado que os resultados e efeitos colaterais estão diretamente ligados a 

relação CBD/THC administrada, entretanto, a relação exata ainda é incerta. Contudo, os 

medicamentos devem ser administrados com proporções maiores de CBD, em relação ao THC, 

visto aos possíveis efeitos psicotrópicos ocasionados. A relação usada nos estudos variou, sendo 

usados em quantidades 75:110, 20:115,17 ou até mesmo com quantidades maiores de THC, 

ocasionando uma menor proporção19. 

 

Quadro 01 - Descrição dos 5 estudos apresentados na revisão. 

Autor/Ano Tipo de 

estudo 

Nº Efetividade do 

cannabinoide. 

Efeitos Adversos. 

Schleider LBL et 

al., 20199. 

Coorte 188 Melhora em atividades da 

vida diária e humor. 

Alterações do sono e 

efeitos psicoativos. 

Barchel D et al., 

201915. 

Coorte 53 Apresentou melhora nos 

sintomas de hiperatividade, 

distúrbios do sono e 

ansiedade. 

Sonolência e perda do 

apetite. 

Aran A et al., 

201917. 

Coorte 60 Melhora nos sintomas de 

distúrbios de 

comportamento, ansiedade 

e comunicação. 

Alterações do sono, 

irritabilidade, redução do 

apetite e fadiga. 

Kuester G et al., 

201719. 
Ensaio clínico 

controlado 

20 Melhora nos sintomas de 

comportamento repetitivo, 

Não relatado. 



linguagem, interação social 

e epilepsias 

Teixeira PF et al., 

201910 

Observacional  18 Melhora principalmente 

nos sintomas de TDAH, 

distúrbios do sono e 

interação e comunicação 

social 

Principalmente de 

insônia, irritabilidade, 

aumento da frequência 

cardíaca e piora de crises 

psico-comportamentais 

 

 

DISCUSSÃO  

Primeiramente, em relação ao uso do canabidiol, é preciso ressaltar a questão ética 

envolvida. Como já citado anteriormente, há um preconceito enraizado em muitas culturas a 

respeito de seus componentes, fato esse que contribui para que os canabinoides ainda não sejam 

um medicamento aprovado em ampla escala. É devido a essa falta de liberação, também, que 

muitos indivíduos tentam fazer seu uso de forma indevida pois acabam por adquirir o 

medicamento sem supervisão médica e administram doses inadequadas, com maior proporção 

de THC em relação ao CBD.13 Outra possível consequência é que seu uso, mesmo que gere 

efeitos benéficos, possa ser descontinuado pelo preconceito dos pais e/ou responsáveis pela 

criança em tratamento.14  

Em relação aos portadores de autismo, estima-se que até 70% deles possuam 

sintomatologia de ansiedade, epilepsia, distúrbios do sono. No entanto, o tratamento para essas 

condições é realizado através do uso de múltiplas medicações como ansiolíticos, estabilizadores 

do humor, anti-epilépticos, fato que aumenta a interação medicamentosa entre eles, alterando a 

biodisponibilidade e o efeito terapêutico propriamente dito.3 

Como já citado, a FDA liberou o uso de Epidiolex- fármaco a base de canabinoides- 

para o tratamento de duas síndromes específicas que cursam com epilepsia, pois os estudos 

evidenciaram significativa melhora clínica. No autismo, os resultados não têm sido diferentes. 

Os estudos atuais têm demonstrado melhora da epilepsia em relação a duração e frequência da 

crise, pois, seu mecanismo é baseado na hiperexcitabilidade neuronal.10 

Diante disso, ao se estudar o uso dos canabinoides para o tratamento dos sintomas 

definidores do espectro, os estudos começaram a perceber uma melhora, principalmente, nas 

condições associadas.  

 

Evidências nos sintomas principais e associados 



Dos estudos que abordam o uso de canabidiol em portadores do Transtorno do Espectro 

Autista, há 5 mais relevantes (destacados no quadro 01), mas todos são análises clínicas, em 

que os efeitos observados são apenas relatos dos pais e/ou responsáveis bem como a aplicação 

de questionários validados 

Um desses estudos, desenvolvido em Israel, conta com uma amostra de 188 

participantes portadores do TEA, que concordaram em serem tratados com óleo de canabidiol 

na proporção de 1,5% THC e 30% CBD. Dentre esses, apenas 155 foram considerados ativos, 

mas somente 93 tomaram o medicamento de forma ininterrupta. O resultado foi uma melhora 

nas atividades funcionais da vida diária, humor e qualidade de vida em aproximadamente 1/3 

dos pacientes. Apenas 25% dos envolvidos relataram efeitos colaterais, sendo os principais as 

alterações do sono e efeitos psicoativos.9 

 Em um outro estudo realizado em Israel, este com uma amostra de 53 indivíduos 

enquadrados no espectro, foi administrado canabinoides na proporção de 20:1 de CBD:THC, 

via oral, em doses moduladas por Kg. O tratamento durou 66 dias, e nesse período, os pais dos 

pacientes foram entrevistados e questionados acerca de melhora e/ou piora da sintomatologia, 

duas vezes na semana.  Foi então relatada uma melhora de 80% na hiperatividade, de 60% nos 

distúrbios do sono, 82% em lesões auto-aplicadas e de 64% na ansiedade. A melhora global dos 

pacientes foi de 74,5% apesar de alguns terem relatado efeitos adversos como sonolência e 

redução do apetite.15, 16 

Ainda em Israel, um terceiro estudo com amostra de 60 crianças no espectro, testou o 

uso de canabinoides na proporção de 20:1 de CBD:THC em doses baseadas por Kg, preparadas 

em associação com óleo de oliva e administradas via oral. Das crianças, 44 receberam 3 doses 

diárias e 16 receberam 2 doses diárias do fármaco, mediante indicações conforme o peso. Os 

sintomas disruptivos, característicos do transtorno, foram avaliados por meio de dois 

questionários aplicados aos pais, que mostraram melhora global de 29 e 33% dos pacientes. 

Além disso, segundo relatos dos pais, houve melhora em 61% das crianças em relação ao 

comportamento, 39% em relação a ansiedade e 47% em relação a comunicação. Um benefício 

extra evidenciado pelo uso dos canabinoides foi a parada completa, em 24% dos pacientes, do 

uso de outros medicamentos. Houve ainda redução da quantidade de medicações ou redução de 

dose em 30% dos pacientes, mas 8% relataram o oposto, o aumento do número de fármacos ou 

de dose. Todavia, a despeito de todos os benefícios relatados, 57 dos 60 pacientes 

experimentaram algum tipo de efeito colateral do medicamento, como: alteração do sono em 

14%; irritabilidade em 9%; redução do apetite em 9%; fadiga em 9%.17, 18  



Em outro estudo, realizado no Chile com uma amostra menor, de apenas 20 crianças e 

um adulto portadores do transtorno, a forma de administração escolhida foi outra: extratos de 

todos os compostos da planta, via sublingual. A supervisão da tomada do medicamento durou 

3 meses, sendo que 72% tiveram uma dose balanceada de CBD em relação ao THC, 19% 

tiveram altas concentrações de CBD e 10% altas concentrações de THC. Como resultado, quase 

67% dos pacientes mostraram melhora em pelo menos um dos sintomas entre comportamento 

repetitivo, linguagem e interação social. Também foi relatado alguma melhora, pela maioria, 

na ingesta alimentar, epilepsia, distúrbios do sono e alterações sensoriais.19  

Outro estudo recente, publicado em outubro de 2019, realizado no Brasil, envolveu 

inicialmente 18 pacientes, dos quais apenas 15 completaram o estudo, que apresentavam idade 

entre 06-17 anos, incluindo 5 do sexo feminino e 13 do sexo masculino. Tinha por objetivo 

analisar a melhora da sintomatologia do TEA, desta forma, foram avaliados quanto aos déficits 

de atenção, déficit de autonomia, de comunicação e interação social, déficits cognitivos, 

distúrbios do sono e crises epilépticas. Em relação as crises epilépticas, 10 destes pacientes não 

apresentavam sintomas epilépticos anteriormente, enquanto 5 destes apresentavam.10 

O estudo foi realizado com a administração de um medicamento manufaturado, na 

proporção de CBD:TCH em 75:1, a via de administração escolhida foi oral e a dose ajustada 

conforme o paciente, sendo ajustada com frequência no primeiro mês de estudo, e de forma 

menos frequente nos meses subsequentes. A duração total do estudo foi de 9 meses.10 

Esses pacientes foram avaliados mensalmente usando um questionário clínico, em que 

se perguntava aos pais e/ou cuidadores sobre o acometimento dos sintomas avaliados em um 

escore de 0 a 100, sendo que 0 é categorizado como nenhuma melhora dos sintomas e 100 como 

melhor efeito do medicamento. As categorias avaliadas foram: déficit de atenção e 

hiperatividade (TDAH), desordens do comportamento (CD), déficits motores (DM), déficits de 

autonomia (DA), déficit na interação e comunicação social (DICS), déficit cognitivo (DC), 

distúrbios do sono (DS) e convulsões.10 

Quanto aos resultados dos 15 participantes, 14 (93%) apresentaram melhora nos 

sintomas de no mínimo 30% em pelo menos um dos sintomas; sete pacientes (47%) tiveram 

melhora dos sintomas em ao menos 30% em no mínimo quatro esferas analisadas. Os melhores 

resultados foram obtidos nos sintomas de TDAH, distúrbios do sono e convulsões.10 

Quanto aos efeitos colaterais, o estudo demonstra que três dos pacientes iniciais 

decidiram abandonar o estudo devido a presença de insônia, irritabilidade, aumento da 

frequência cardíaca e piora de crises psico-comportamentais entretanto estes pacientes estavam 

em uso de outros medicamentos, incluindo um antipsicótico, sendo que em dois deles houve 



uma interrupção abrupta do uso do medicamento. Os pacientes que concluíram o tratamento e 

não faziam uso de outros medicamentos apresentavam efeitos adversos leves, como diarreia, 

aumento da temperatura corporal, aumento do apetite, sonolência, entre outros.10 

Diante do exposto, o estudo demonstra boa aceitabilidade do tratamento, da formulação 

e da dose escolhida. Os resultados demonstrados foram positivos principalmente quando 

envolveram os sintomas associados de TDAH, distúrbios do sono e interação e comunicação 

social, todavia, deve ser considerado de que os resultados foram obtidos mediante questionários 

respondidos pelos responsáveis, e por este motivo é preciso ressaltar a possibilidade de 

resultados subjetivos. É ressaltado no estudo a interação medicamentosa, que levou a saída de 

três pacientes devido à efeitos adversos importantes, demonstrando que se deve ter cuidado 

especial com o uso concomitante de canabinoides com medicamentos já utilizados para o 

tratamento da TEA, principalmente os antipsicóticos. 

 

CONCLUSÃO  

A presente revisão visa ressaltar que cada vez mais a decisão clínica e terapêutica é 

pautada em evidências científicas. Em relação ao uso dos canabinoides no Transtorno do 

Espectro Autista, não é diferente. São poucas as evidências encontradas, mas que já sugerem 

um grande potencial terapêutico, indicando a necessidade de mais testes clínicos a fim de 

determinar melhor os riscos e benefícios, a melhor dose, efeitos a longo prazo para início de 

uso precoce, vias de administração. A despeito disso, informações relevantes e promissoras 

foram destacadas.   

Em suma, os 5 artigos principais, baseados em testes clínicos já realizados, destacados 

no presente artigo, evidenciam uma melhora global dos sintomas nos autistas, com boa 

aceitação da dose terapêutica escolhida, ressaltando a eficácia de uma proporção maior de CBD 

em relação ao THC na formulação. Como melhora global entende-se que o uso terapêutico dos 

canabinoides, que a princípio tinham o intuito de agir nos sintomas principais do espectro, se 

mostraram eficazes, também, em condições associadas, tais como alterações do sono, 

ansiedade, epilepsia, hiperatividade em geral.  

No entanto, alguns efeitos colaterais se destacaram em todos os estudos, sendo eles: 

perda de apetite, alterações do sono, aumento da fadiga. Outro efeito adverso encontrado, em 

baixa porcentagem, foi o efeito psicoativo, tão característico do uso recreativo da Cannabis 

sativa. Esse efeito, todavia, tem ampla relação com maiores doses administradas do composto 

THC.  



Em suma, o uso dos canabinoides exógenos é uma terapia farmacológica promissora, 

não só para o Transtorno do Espectro Autista em si, mas também em doenças que cursam com 

hiperatividade do sistema nervoso central, como no caso das síndromes epilépticas de Dravet e 

Lennox-Gastaut que já têm a liberação legal para o uso de canabinoides nos Estados Unidos. 

Todavia, como há ainda muitas dúvidas em relação a posologia e prognóstico a longo prazo, 

espera-se que os médicos que forem prescrever a medicação estejam cientes dos riscos e 

benefícios da mesma, das interações medicamentosas já citadas e ofereçam um bom suporte 

aos pais e responsáveis do paciente em uso do psicofármaco.  

A tendência é que cada vez mais estudos sejam realizados para verificar as questões 

ainda não esclarecidas em relação ao fármaco, e que usem os estudos já publicados como um 

ponto de partida para tal.  
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