
      
  

 

 

                                                                 

 
 

USO DE CANABIDIOL NA TERAPÊUTICA DE CÃES COM 
EPILEPSIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
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RESUMO  

Introdução: A epilepsia é uma afecção neurológica de caráter crônico, caracterizada 
por crises convulsivas recorrentes e persistentes na maioria dos casos. É uma síndrome que 
possui diversas causas, podendo ser idiopática ou primária, sintomática ou secundária ou de 
causas desconhecidas. (AIELLO, 2017). Segundo Carneiro et al (2018), a epilepsia idiopática 
é decorrente de uma disfunção hereditária do cérebro, sendo a mais comum em cães, com 
algumas raças mais acometidas como Pastor Alemão, Beagle e Dachshund. 

A terapia adotada varia conforme a gravidade das convulsões, mas a prescrição de 
medicamentos é realizada diante da ocorrência de duas ou mais crises convulsivas em um 
curto período de tempo, como ressalta Lacerda (2009). O fenobarbital e o brometo de potássio 
são os principais fármacos de eleição para o tratamento das crises convulsivas, porém o uso 
por um período longo de tempo pode tornar o paciente refratário ao tratamento além de efeitos 
colaterais. (NEVES, 2010). O tratamento com o uso de canabidiol mostra-se eficaz em 
pacientes refratários aos tratamentos com barbitúricos ou a outras drogas anticonvulsivantes 
por ter o mecanismo de ação distinto e efeitos colaterais mais toleráveis pelo paciente. 
(CARVALHO, 2017). Deste modo, este resumo tem como finalidade mostrar o uso e eficácia 
do canabidiol no tratamento de epilepsia. 

Objetivos: Abordar o uso de terapêutico do composto canabidiol originário da planta; 
Cannabis sativa no tratamento de epilepsia em cães. 

Materiais e métodos: Esta revisão bibliográfica teve como fonte o Google Acadêmico, 
durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020. Na busca por artigos e literaturas 
relacionadas ao tema foram usadas as palavras “canabidiol”, “epilepsia”, “cães”. A pesquisa 
focou em artigos cujo o tema principal fosse o uso de canabidiol no tratamento de epilepsia 
em animais. Esta revisão incluiu revisões bibliográficas, artigos científicos nacionais e 
internacionais. 

Canabidiol: A planta Canabis sativa possui uma série de compostos no qual é 
denominado de fitocanabinoides, dentre eles o THC (tetrahidrocanabidiol) e CBD (canabidiol). 
E ambos os compostos exercem função no sistema endocanabinoide, regulador fisiológico 
presente nos mamíferos apresentando potencial terapêutico, entre eles, potencial anti-
inflamatório, antitumoral, redução da PIO, analgesia, antiemético, ansiolítico, antipsicótico e 
anticonvulsivante.   (MAÍRA,   2018)   (CARVALHO,   2017).   O   composto   de   interesse 
terapêutico para cães no tratamento de epilepsia é o CBD- tendo em vista que o THC é toxico 
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para cães. O uso do óleo de canabidiol foi eficaz na redução da dor e ataques epilépticos em 
cães, e obteve ausência de efeitos colaterais, como relatado por Prinold (2019). 

Em países onde a maconha é legalizada já se encontra alimentos contendo o CBD 
com níveis de THC baixíssimos ou nulos (BEYNEM, 2018). No Brasil é autorizado a 
importação do óleo à base de CBD para o tratamento de epilepsia podendo ser usado para 
fins veterinários, não constando na relação de substâncias sujeitas a controle especial pelo 
Ministério da Agricultura. (CATRACA LIVRE, 2019). 

Conclusão: Portanto, o canabidiol apresenta-se como uma ótima forma de tratamento 
alternativo para pacientes que são refratários aos tratamentos empregados com drogas 
existentes no mercado e para aqueles que apresentam efeitos colaterais exacerbados. 
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