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RESUMO
INTRODUÇÃO: A Cannabis sativa tem em sua composição substâncias que podem ser
utilizadas em tratamentos terapêuticos e nos últimos anos vem ganhado muito destaque por
possuir o CDB é o que está em destaque por ser considerado um derivado seguro para uso
farmacológico. OBJETIVO: Descrever os efeitos positivos do Canabidiol em tratamentos de
doenças neurodegenerativas. MÉTODOS: Foram utilizados revisão sistemática utilizando as
palavras chaves Cannabis sativa, Canabidiol, Doenças neurodegenerativas, Parkinson e
Alzheimer, o período analisado compreendeu o período de 2010 a 2021. Foram aplicados o
critério de prisma para redigir o relatório da revisão. Foram incluídos artigos que se encaixavam
ao temo proposto. Os critérios de exclusão foram: artigos fora do corte temporal, idiomas
indesejados ou escritos numa língua diferente do inglês, português. RESULTADOS: Foram
encontrados 296 artigos com conteúdo relacionado ao tema, dos quais 179 foram excluídos por
estarem fora do tema, restando 106 que foram lidos integralmente desses 86 foram descartados
com justificativas, restando 20 que deram embasamento para desenvolvimento da pesquisa.
CONCLUSÃO: Observou-se que as ações Terapêuticas da Cannabis S. em Doenças
Neurodegenerativas, vem sendo muito discutidas com ao passar dos anos, pois com uso do
Canabidiol em pacientes com DA e DP foi comprovado uma melhora significativa nos
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pacientes, através da pesquisa pode-se verificar que o uso do Canabidiol é de grande valia para
esses pacientes, pois é uma alternativa saudável e natural e está se tornando cada vez mais
acessível para pessoas que sofrem os efeitos das doenças de Parkinson e de Alzheimer, fazendo
com que o paciente tenha melhoras nos sintomas.
Palavras-chave: Cannabis sativa, canabidiol, doenças neurodegenerativas, parkinson e
alzheimer.
ABSTRACT
Introduction: Cannabis sativa has in its composition substances that can be used in
therapeutic treatments and in recent years it has gained a lot of prominence for having
CBD, which is what is highlighted because it is considered a safe derivative for
pharmacological use. Objective: to describe the positive effects of cannabidiol in the
treatment of neurodegenerative diseases. Methods: A systematic review was used using
the keywords Cannabis Sativa, Cannabidiol, Neurodegenerative diseases, Parkinson's
and Alzheimer's. The smoothed period comprised the period from 2010 to 2021. The
prism criterion was applied to write the review report. Articles that fit the proposed theme
were included. Exclusion criteria were: articles outside the time frame, unwanted
languages or written in a language other than English, Portuguese. Results: 296 articles
were found with content related to the topic, of which 179 were excluded because they
were outside the topic, leaving 106 that were read in full, of these 86 were discarded with
justifications, leaving 20 that gave us the basis for the development of the research.
Conclusion: It was observed that the Therapeutic actions of Cannabis S. in
Neurodegenerative Diseases, has been much discussed over the years, because with the
use of cannabidiol in patients with AD and PD, a significant improvement in patients with
neurodegenerative diseases has been proven, through From the research we can certify
that the use of cannabidiol is of great value to these patients, as it is a healthy and natural
alternative and is becoming increasingly accessible to people suffering from the effects
of Parkinson's and Alzheimer's disease, making them that the patient has improvement in
symptoms.
Keywords: Cannabis sativa, cannabidiol, neurodegenerative diseases, parkinson's and
alzheimer's.

1 INTRODUÇÃO
A Cannabis sativa é uma planta herbácea, pertencente à família Cannabaceas
sendo considerada uma das plantas mais importantes do reino vegetal devido suas
propriedades químicas e botânicas (BEZERRA et al, 2020), essa planta possui diversas
propriedades, podendo ser usada de forma hedonista, industrial e terapêutica (GURGEL
et al, 2019).
A substância química psicoativa encontrada na Cannabis sativa popularmente
conhecida como maconha (CARVALHO et al, 2021); a utilização da Cannabis sativa é
de fundamental importância para a medicina, uma vez em que sua substância é utilizada
em diversos medicamentos (PAULA, 2019).
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A substância da Cannabis utiliza dois receptores, CB1 e CB2. Ambos são
receptores acoplados à proteína G. Dentro do sistema nervoso central, o CB1 está
primariamente localizado nos terminais nervosos pré-sinápticos e é responsável pela
maioria dos efeitos neurocomportamentais (PAULA, 2019). E os receptores CB2
prevalecem por todo o corpo e sistema imunológico, com fortes efeitos em dores e
inflamações”. As doenças neurodegenerativas mais decorrentes e comuns são a doença
de Alzheimer (DA), a doença de Parkinson (DP) (FLORES, 2017).
A Doença de Alzheimer (DA) é definida como uma doença neurodegenerativa
com perda progressiva de memória e sintomas cognitivo-comportamentais (FILHO et al,
2019). Bem com a doença de Parkinson ou também chamado de mal de Parkinson é uma
patologia neurodegenerativa, crônica e progressiva que acomete, na maioria das vezes,
pessoas idosas (PAIXÃO et al, 2013).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), hoje mais de 50 milhões
de pessoas sofrem com distúrbios neurodegenerativos (GONÇALVES, 2019). Sendo uma
das principais causas de perda constante ou progressiva da memória e que vem
acometendo cada vez mais a população, tornando-se um enorme problema econômico e
social (FILHO et al, 2019).
Logo a OMS diz que: a doença de Alzheimer e outras formas 6 de demência estão
entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo, ocupando o terceiro lugar nas
Américas e na Europa em 2019.
Devido à sua atuação neurológica, o Canabidiol (CBD) pode ser usado como
analgésico e antidepressivo, no controle de náuseas decorrentes de quimioterapia, como
estimulante de apetite em processos de anorexia, para diminuição dos sintomas da
esclerose múltipla e convulsões epiléticas (ZAGANELLI; CORREIA, 2018).
Portanto a pesquisa será direcionada ao derivado conhecido como Canabidiol
(CBD) que está entre os vários compostos da planta e é considerado um derivado
metabólico não intoxicante que apresenta alta tolerabilidade e ausência de efeitos
psicoativos, apoiando sua segurança em uso farmacológico (BEZERRA, 2020).
Com isso, varias pesquisas acerca do uso do Canabidiol CBD em doenças
neurodegenerativas apresentam resultados benéficos nos sintomas motores e cognitivos
dos pacientes, evitando a piora das ocorrências e melhora na qualidade de vida do paciente
(SILVA et al, 2021). Logo razão por que diversos estudos passaram a ser realizados,
constatando que o Canabidiol (CBD), um dos principais compostos da planta, e possui
grande potencial terapêutico (GURGEL et al, 2019).
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Diante ao exposto, esta revisão tem como tema Ação Terapêutica da Cannabis
sativa em doenças neurodegenerativas. Em virtude dos fatos mencionados este estudo
visa respostas para o seguinte questionamento: A Cannabis sativa pode contribuir e/ou
ter efeitos terapêuticos em tratamentos de doenças neurodegenerativas? Ressalta-se que
o objetivo geral desta pesquisa consiste em realizar uma revisão sistemática sobre os
efeitos positivos em tratamentos de doenças neurodegenerativas. Dentre seus objetivos
específicos estão conhecer as composições da Cannabis sativa e sua aplicação medicinal;
conhecer as diretrizes para uso da Cannabis sativa; analisando os efeitos do Cannabis
sativa e seus derivados no uso medicinal, demonstrando que a ação terapêutica da
Cannabis sativa é eficaz no tratamento de doenças neurodegenerativas.

2 MÉTODOS
Realizou-se um estudo de revisão sistemática e o relatório sobre os estudos foram
organizados de acordo com o tema abordado. Analisaram se trabalhos entre os seguintes
anos 2010 a 2021, compreendendo um período de 10 anos. Foram realizadas buscas pelo
tema para o desenvolvimento da pesquisa com seguintes descritores:
Cannabis Sativa, Canabidiol, doenças neurodegenerativas, Parkinson e
Alzheimer, Compreendendo a importância da utilização do Canabidiol no tratamento de
doenças neurodegenerativas, verificando a ação terapêutica do Canabidiol no tratamento
de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer e relatando a importância
do uso do Canabidiol no combate a doenças neurodegenerativas. Utilizou-se o Google
acadêmico, BVS, Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, Scielo,
PubMed e OMS Organização Mundial de Saúde para a pesquisa. Os estudos selecionados,
foram analisados e classificados sistematicamente conforme a temática abordada e
objetivo de estudo, foram excluídos, os que não se encaixavam dentro do objetivo da
pesquisa, fora do recorte temporal, idiomas indesejados, de sites não confiáveis e por não
conter subsídios suficiente para o desenvolvimento do artigo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 294 artigos com conteúdo relacionado ao tema, onde 113
foram Scielo, 10 na PubMed, 125 no Google Acadêmico, 18 na BVS, 8 Rev. Online, 15
na Rev. Bras. de farmácia e 15 OMS. Após uma breve leitura dos resumos, 179 artigos
foram excluídos por pouca consistência teórica, restando 106 artigos que foram lidos na
integra para o desenvolvimento da pesquisa, foram então excluídos 16 – Fora do recorte
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temporal, 34 idiomas indesejados, 17 sites não confiáveis, 19 por não conter subsídios
suficientes. Sendo assim, apenas 20 artigos do total encontrado foram utilizados para o
desenvolvimento.

Figura 1- Fluxograma de Seleção dos Artigos.
N. de relatos identificados no banco de dados de
buscas. 256

N. de relatos identificados em outras fontes. 38
08 Entrevistas, 15 Rev. Bras. Farm., 15 OMS.

113 no Scielo, 125 no Google Acadêmico, 18 BVS.

N. de relatos após eliminação de duplicados.
285

N. de relatos rastreados.
285

N. de relatos excluídos por estarem fora do tema
ou
objetivos. 179

N. de artigos de Textos completos
avaliados para elegibilidade.

N. de artigos em textos completos excluídos, com
justificativa.

106

86
16 – Fora do recorte temporal, 34 idiomas
indesejados, 17 sites não confiáveis, 19 por não
conter subsídios suficientes.

N. de relatos Incluídos.
20
Fonte: Elaborado pelos autores.
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Tabela 1- Resumo das Informações dos principais artigos selecionados pela busca.
Artigos
Tipo de estudo
Objetivo
Conclusão
Canabidiol no tratamento Ensaio Clinico. Verificar a eficácia do De
acordo
com
os
do
transtorno
CBD no controle dos resultados
relacionados
comportamental do sono
sintomas do TCSR em com ao estudo sugere-se
REM associado a doença
pacientes com DP.
que o CDB é uma
de Parkinson: um ensaio
medicação segura na dose
clínico
duplo-cego
estudada e administradas
placebo controlado.
nos pacientes.
Canabidiol
como Estudo de caso. Mostrar um caso clínico A partir da
Potencial Tratamento de
de um
exposição do relato de caso
Meningioma
Maligno:
paciente
com do paciente foi
Relato
meningioma cerebral e constatado
que
o
de caso.
epilepsia e
Canabidiol
oferecer uma proposta poderia sim ser um
terapêutica ao paciente, tratamento
efetivo
e
de
resolutivo
modo a melhorar a sua ao paciente, melhorando o
qualidade de vida.
seu quadro clínico,
psicológico e álgico.
Medicamento derivado da Revisão
Revisar e descrever o As evidências relatadas
maconha: Canabidiol e sistemática.
perfil terapêutico do indicam que o CBD pode
seus efeitos no tratamento
Canabidiol bem como ser uma nova alternativa de
de doenças do sistema
sua aplicação como tratamento para pacientes
nervoso.
alternativa farmacológica com doenças do sistema
para o tratamento de nervoso podendo atuar
doenças
do
sistema como uma droga multialvo.
nervoso.
Revisão sistemática sobre Revisão
Realizar uma revisão Com
os
resultados
os efeitos do Canabidiol Sistemática.
sistemática sobre os observados, o uso do CBD
na epilepsia infantil.
efeitos do Canabidiol na associado ou não a outras
redução da frequência
drogas teve
de crises epilépticas, na como
resultado
uma
qualidade e no aumento diminuição maior que 50%
da expectativa de vida em das convulsões, chegando
crianças.
em alguns
casos a liberdade total das
convulsões, na maioria das
crianças submetidas ao
estudo.
Uso e eficácia de Revisão
Analisar se o uso de É fundamental a realização
Canabidiol em pacientes Sistemática.
Canabidiol
possui de mais ensaios clínicos
com
epilepsia:
uma
eficácia
terapêutica para definir com mais
revisão sistemática.
quando utilizado de segurança os benefícios do
forma
isolada
ou uso de Canabidiol.
associada
a
outras
medicações.
Uso
terapêutico
do Estudo de Caso. Analisar
A negativa administrativa
Canabidiol: a demanda
o exterior constitutivo do de
judicial no estado de
problema do acesso ao
fornecimento pelo estado de
Pernambuco, Brasil.
referido fármaco para Pernambuco caracteriza a
tratamento de doenças.
violação
ao
Direito
Fundamental à Saúde dos
infantes
que
possuem
indicação ao uso do CBD.
Efeitos do Canabidiol nos Revisão
Intervenções
O uso do CBD tem impacto
sinais e comorbidades do Sistemática.
farmacológicas o alívio positivo na redução da
transtorno do espectro
de sinais específicos
ansiedade, agressividade e
autista
inquietação; podendo haver
benefícios
nos
casos
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PAIXÃO et al, 2013.

Doença de Parkinson:
uma
desordem
neurodegenerativa.

Revisão
sistemática.

Contribuir para difusão
do conhecimento sobre a
doença de Parkinson a

SANTOS et al, 2019.

Eficácia do Canabidiol no
tratamento de convulsões
e doenças do sistema
nervoso central: revisão
sistemática.

Revisão
sistemática.

Estudar a eficácia do
Canabidiol no tratamento
de convulsões epiléticas e
demais
doenças
do
sistema nervoso central.

SOUSA
E
MARQUES, 2019.

Descobertas sobre o uso
de cannabis na doença de
Alzheimer: uma revisão
da literatura

Revisão
sistemática.

Buscar na literatura sobre
a eficácia do tratamento
da DA com Cannabis,
abordando
os
mecanismos de ação
dessa droga na DA.

refratários de distúrbio
de
comportamento, que
incluem agitação, distúrbio
do
sono
e
heteroagressividade.
Ainda há muito a se estudar
a sua etiologia e remédios
mais eficazes e com menos
efeitos colaterais a fim de
promover
melhores
condições de vida aos
portadores parkinsonianos.
As
informações
apresentadas, nesta revisão,
indicam o
Canabidiol
como
potencialmente apto para
ser incluído
arsenal terapêutico.
Foi possível observar que,
embora
ainda
sejam
necessários mais testes
sobre seus mecanismos de
ação e toxicidade, os
derivados da Cannabis
constituem uma terapia
promissora para auxiliar no
tratamento da DA.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Cannabis sativa, é uma planta conhecida pelas inúmeras propriedades químicas
e botânicas bem como suas propriedades benéficas em tratamento de enfermidades
(BEZERRA, 2020), começou a ter destaque no Ocidente apenas no final do século XX
com o isolamento das principais substâncias ativas da planta (o delta 9tetrahidrocanabinol - THC - e o Canabidiol - CBD) e com a consequente descoberta do
sistema endocanabinoide (SEC), um grupo de receptores e substâncias que existem em
quase todos os sistemas do corpo (SOUZA, MARQUES, 2019).
Seus derivados podem ser vistos como novos potenciais terapêuticos para o
tratamento das doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer (FILHO et al,
2019).
A expectativa do uso do Canabidiol (CBD) como opção terapêutica deve-se as
suas ações farmacológicas (CARVALHO et al, 2021), após esta descoberta, inúmeros
pesquisadores, inclusive brasileiros fomentaram um conjunto progressivo de
demonstrações científicas evidenciando que tais substâncias podem ser utilizadas para
tratamento de doenças, especialmente o CBD – composto não psicotrópico (GURGEL,
2019).
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O CBD age em diversos sistemas neuronais e também no sistema
endocanabinóide (GABA, serotonina, glutamato, entre outros). O CBD exerce uma ampla
variedade de ação farmacológica sem interação com o sistema dopaminérgico e, portanto,
não causando euforia, agitação ou eventos motores quaisquer (SANTOS et al. 2019).
O Canabidiol é o principal fitocannabidioide não-psicoativo encontrado em
plantas do gênero Cannabis sativa (GOUVEIA, 2021), pesquisadores declaram que suas
aplicações terapêuticas bem como os derivados da planta são de uma diversidade extensa
(BEZERRA, 2020). Possui várias atividades farmacológicas que lhe conferem um
elevado potencial para utilização terapêutica, pois o mesmo age como: neuroprotetor,
antiepilépticos, e antipsicóticos, além de apresentar propriedades (SANTOS et al, 2019)
anti-inflamatórias, analgésicos e ansiolíticas (MOLLINAR et al, 2020).
Tais efeitos sugerem que o composto tem grande potencial para tratamento de
doenças como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia enfermidades neurodegenerativas,
esclerose múltipla e neoplasia (GURGEL, 2019), possui também um amplo espectro de
ação da substância em diferentes sistemas, pois o Canabidiol tem efeito protetor (FILHO
et al, 2019).
Foi liberado pela ANVISA em 2015, o uso medicinal do CDB após analises de
diversos estudos clínicos nos quais demostraram a possibilidade do uso terapêutico da
substancia da Cannabis Sativa para o tratamento de diversas doenças do sistema nervoso
(FILHO et al, 2019).
Atualmente no Brasil a lista de produtos à base de Canabidiol para uso terapêutico
conta com 11 produtos disponíveis para importação mediante prescrição médica,
avaliados e aprovados pela ANVISA (FILHO et al, 2019), Como nos diz o Art. 7° da
RDC Nº 327, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 que: A Anvisa concederá Autorização
Sanitária para a fabricação e a importação de produtos de Cannabis. (BRASIL, 2019).
A prescrição médica e a importação de produtos com a substância Canabidiol
no princípio ativo, já está autorizada sem mais nenhuma restrição. Sendo que liberados
somente

para

fins medicinais e/ou casos específicos (ANDRADE, ARAÚJO, 2016),

sua comercialização foi aprovada em dezembro de 2019 pela ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária), e a venda ocorrerá apenas em farmácias e drogarias
sem manipulação, que venderão os produtos prontos, mediante prescrição médica
(GOUVEIA, 2021).
Os medicamentos com substancias CDB tem se mostrado bastante promissor em
seu uso no tratamento de muitas doenças, exercendo efeitos benéficos, onde são expostos
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a diminuição dos sinais da patologia, (BEZERRA, 2020), mostrando-se eficiente na
reversão e regulação de processos neuroinflamatórios, quando utilizado in vivo, e seu uso
pode ter importante papel terapêutico nas patologias neurodegenerativas (FLORES,
2017).
Os medicamentos à base de tetrahidrocanabinol e Canabidiol, apresentam uma
ação sedativa no sistema nervoso central (MOLLINAR, 2020), e vem apresentando
potencial terapêutico positivo em condições que afetam o sistema nervoso, justamente
por atuar nesses receptores endocanabinóides (BEZERRA, 2020).
Novos estudos apontam que o CDB se tornará uma das principais

alternativas

terapêuticas (SANTOS et al, 2019), pois vem sendo utilizado em pacientes que não
respondem mais aos tratamentos convencionais que já existe, e está sendo um tratamento
alternativo para a melhora nos sintomas das doenças de Parkinson e Alzheimer
(MOLLINAR, 2020).
Com uma breve explicação sobre essas doenças, podemos destacar que a doença
de Alzheimer é caracterizada por pacientes que apresentam quadros decorrentes de
esquecimento. Ao passo que Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva, que
apresenta sintomas como tremor e bradicinesia (PISANTI et al., 2017).
Testes observacionais e clínicos realizados em pacientes Parkinsonianos
mostraram efeitos positivos da Cannabis sativa em pacientes com doença de Parkinson,
pois ao serem submetidos ao uso do Canabidiol para tratamento, os mesmos apresentaram
resultados favoráveis, o que possibilitou abordagem direcionada para os grupos mais
susceptíveis com sintomas motores e cognitivos (SILVA et al, 2021).
Além disso, previne a neurodegeneração hipocampal e cortical, reduzindo a
hiperfosforilação da tau, regulando a migração de células micróglias e tem um efeito
protetor contra a neurotoxicidade mediada por Aβ e a neurotoxicidade microglial ativada.
A Cannabis sativa apareceu como uma possível alternativa terapêutica, uma vez que o
CBD e o THC parecem agir diretamente na cascata neurodegenerativa do Alzheimer
(SOUSA, MARQUES, 2019).
Dessa forma o CBD pode ter o papel preventivo no tratamento da Doença de
Parkinson para pacientes que, por exemplo, sejam portadores de mutação no gene
precursor da doença (FLORES, 2017), bem como agi diretamente na cascata
neurodegenerativa da Alzheimer. (SOUSA, MARQUES, 2019).
O uso do Canabidiol pode desempenhar um papel importante na neutralização ou
diminuição da progressão da morte celular de neurônios, como ocorre, por exemplo, na
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doença de Alzheimer (FLORES, 2017). Uma alternativa na redução dos sinais dos
pacientes, são os fármacos preparados a base de Canabidiol (MINELLA, 2021).
O Canabidiol está sendo eficaz, tal qual uma boa opção no tratamento dos
pacientes portadores de tais patologias (BEZERRA, 2020), suas propriedades
farmacológicas apresentam uma ampla segurança em doses terapêuticas sem apresentar
efeitos colaterais graves aos pacientes (MOLLINAR et al, 2020).
Em 2017, Pisante e colaboradores produziram um estudo para que fosse avaliada
a ação terapêutica do Canabidiol na doença de Alzheimer, por meio de experimentos,
sendo relatado que o CBD atuou protegendo células denominadas PC12, da ação
prejudicial do peptídeo Aβ, que é o principal causador dessa patologia, por estimular o
estresse oxidativo das placas senis (PISANTE et al, 2017).
Logo um ensaio clinico também realizado em pacientes com DP, que foram
tratados com doses de 75 mg do CBD em torno de 42 dias, onde essas doses ajudaram na
melhoria da cognição, melhorou a mobilidade e proporcionou um bem estar emocional
nos pacientes (JUNIOR et al, 2020).
Até então, sabe-se que o Canabidiol, está sendo eficiente, bem como uma boa
opção de tratamento para os pacientes portadores de diversas patologias (BEZERRA,
2020), um ensaio clinico realizado dublo-cego, com objetivo de testar o efeito do CDB
em 21 pacientes com DP sem demência ou comorbidade psiquiátricas, usando doses
75mg ou 300mg por dia de CDB versus placebo durante 6 semanas demostram uma
melhora nas escalas de qualidade de vida e bem estar dos pacientes (ALMEIDA, 2021).
Com isso entende-se que o uso da substância Canabidiol deve ser considerado
como terapias alternativa no processo de tratamento de pacientes com patologias
neurodegenerativas, para que o mesmo possa ter uma qualidade de vida melhor ao longo
do tempo, e que seja eliminado alguns sintomas adversos oriundos por terapias
convencionais (MOLLINAR et al, 2020).

4 CONCLUSÃO
Com a realização deste estudo, foi possível constatar que o uso do Canabidiol
como uma alternativa terapêutica em pacientes em tratamento de patologias
neurodegenerativas vem ganhando destaque mundial, pois é uma alternativa eficácia no
tratamento de várias patologias, podendo amenizar seus sintomas.
Observou-se na pesquisa que o uso do Canabidiol é de grande valia para pacientes
com doenças neurodegenerativas, uma vez que é uma alternativa saudável e natural e está
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se tornando cada vez mais acessível para pessoas que sofrem os efeitos das doenças do
SNC, Parkinson e de Alzheimer entre outras.
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