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Canabidiol associado à venlafaxina em ansiedade generalizada, hiperidrose 
e síndrome da bexiga hiperativa
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CARTA AO EDITOR

Rubens Pitliuk1 , Tatyanny Paula Pinto da Costa Santos Fucci2

Caro editor,
Os relatos da eficácia do canabidiol (CBD) no controle de ansiedade são amplamente 

conhecidos. Resultados de estudos em animais de laboratório, voluntários saudáveis e 
pacientes com transtornos de ansiedade sustentam a proposta do CBD como uma nova 
droga com propriedades ansiolíticas¹.

O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é um dos transtornos psiquiátricos mais 
subdiagnosticados. Caracteriza-se por preocupação persistente e excessiva acompanhada 
de sintomas físicos relacionados à hiperatividade autonômica e à tensão muscular. Entre 
esses sintomas são comuns a taquicardia, sudorese, insônia, fadiga, dificuldade de relaxar 
e dores musculares².

A síndrome da bexiga hiperativa (SBH) foi associada à presença de sintomas de 
ansiedade leve, moderada e/ou grave³.

Em 2022 relatamos no artigo Unexpected improvement of hyperhidrosis with cannabidiol 
dois casos de melhora na Hiperidrose com o uso de canabidiol4.

Igualmente, Pitliuk et al. (2022)5 descreveram redução de 50% dos episódios de 
noctúria com Canabidiol, na Síndrome da Bexiga Hiperativa, resistente ao tratamento.

Descrevemos nesta carta, um caso com melhora total da hiperidrose e da síndrome da 
bexiga hiperativa em paciente com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada.

Paciente do sexo feminino, 28 anos, apresentava desde o início da adolescência quadro 
clínico grave de transtorno de ansiedade generalizada, hiperidrose e síndrome da bexiga 
hiperativa, após inúmeros tratamentos fármacos anteriores: escitalopram, duloxetina e 
oxibutinina.

Começamos o tratamento com venlafaxina 75mg por dia. Apresentou melhora da 
ansiedade, sem melhora na hiperidrose e na síndrome da bexiga hiperativa, sintomas dos 
quais apareciam em conjunto as crises de ansiedade antecipatória.

Acrescentamos Canabidiol Full Spectrum com 0,3% de THC, e percebemos uma 
manutenção no controle da ansiedade e melhora acentuada na hiperidrose e bexiga 
hiperativa, segundo a própria paciente relatou: “minhas mãos estão secas e ando sem toalha 
pela primeira vez na vida”; assim como relatou a melhora na SBH, “eu urinava 15 vezes 
por dia; agora, só 5”.

Mantivemos venlafaxina 75mg/dia e o Canabidiol Full Spectrum com 0,3% de THC 
na dose de 50mg por dia, divididos em duas tomadas.

Esse caso sugere que canabidiol pode ser útil concomitantemente ao tratamento 
farmacológico para melhora dos sintomas físicos coligados à ansiedade generalizada, como 
no caso, a hiperidrose e a síndrome da bexiga hiperativa. 
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