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VAMOS OLHAR PRA DENTRO

• 1964 - Raphael Mechoulam descobre o 

THC (psicoativa)

• 1991- Descobriu também que o cérebro 

humano produz a sua própria canábis –

uma substância química a que deram 

simbolicamente o nome de Anandamida,  

derivada da palavra sânscrita Ananda 

(calma interior, portador de paz e 

felicidade interna).

• E o sistema Endocanabinoide.



CANABINÓIDES

• Três tipos:

- Endocanabinóides: o que o nosso 
corpo produz naturalmente 
(Anandamida e 2-AG)

- Fitocanabinóide: o  das plantas (da 
Cannabis Sativa e do Lúpulo/ CBD e 
THC)

- Canabinóides Sintéticos: produzidos 
artificialmente em laboratório.

- OMEGA 3 (peixe) = CANABIDIOL 
(Cannabis)

• Acredita-se na hipótese de que o 
sistema canabinóide (os canabinoides
e seus receptores) está envolvido na 
desregulação do corpo e em maior 
parte das doenças.





EPILEPSIA E AUTISMO

• Em 2013, a CNN divulgou o caso de uma

menina de 7 anos diagnosticada com síndrome

de Dravet, uma epilepsia severa, que não raro

surge acompanhada de autismo. 

• Charlotte Figi, que sofria mais de 300 crises 

convulsivas por mês, passou a ter apenas 2.

• A menina apresentou algumas melhoras de 

sintomas associados ao autismo: passou a manter

contato visual e deixou de ter comportamentos

como ataques de agressividade. 

• É possível que existam genes comuns ao

autismo e à epilepsia, muitos deles envolvidos na

regulação das sinapses, as conexões entre os

neurônios.  (Especula-se baixa produção de 

anadamida)



OLHAR PARA FORA

• A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que há 70 milhões de pessoas 

com autismo em todo o mundo, sendo 2 

milhões somente no Brasil. Estima-se que 

uma em cada 88 crianças apresenta 

traços de autismo, com prevalência cinco 

vezes maior em meninos.

Disponível em: 

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.

php?conteudo=3345

http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3345


USO DE CANABIDIOL EM AUTISTAS





OLHAR PARA A FORA COM EMPATIA

• Promover a difusão do conhecimento médico e terapêutico da Cannabis;

• Possibilitar a qualidade de vida e condições de sobrevivência;

• Democratizar o acesso a essa medicação tão elitizada;

• Acolher a necessidade do outro, propagando o conhecimento e 

rompendo com os preconceitos. 



“Pensem nas crianças

Mudas, Telepáticas

Pensem nas meninas

Cegas, inexatas

Pensem nas mulheres

Rotas, Alteradas

Pensem nas feridas

Como rosas cálidas” 

(Ney Matogrosso)

GRATIDÃO!


