CANNABIS MEDICINAL
Documento desenvolvido pelas associações de
pacientes que usam Cannabis com fim terapêutico.

em defesa do uso medicinal da cannabis

COM A PALAVRA,
OS PACIENTES

O

Brasil finalmente começa a
discutir com seriedade leis e
decretos que podem tornar
produtos à base de Cannabis
acessíveis para uso terapêutico. Não era sem tempo. Nas
últimas três décadas, a ciência e a medicina
têm avançado a passos largos na compreensão do potencial medicinal dessa planta
que, em pouco tempo, deixará de ser uma
"alternativa" para se tornar o tratamento
de primeira linha de muitas doenças e condições que hoje não dispõem de nenhum
medicamento. Para que isso aconteça, no
entanto, é preciso que nossas autoridades
escutem aqueles que são a motivação e o
próprio motivo dessas leis e decretos: nós,
os pacientes.
Somos o motivo de qualquer regulação
sobre o tema, porque somos a sua própria
razão de ser. A sociedade não está discutindo
normas sobre o cultivo e a comercialização
de Cannabis para fins medicinais a fim de
atender interesses políticos ou comerciais.
Mas, sim, para aliviar o sofrimento de pessoas que já tentaram tudo que a medicina
moderna pode oferecer e encontraram nessa
planta uma última esperança.
Somos, também, a motivação de todo
esse processo de regulamentação. Afinal, se
hoje há tantas empresas interessadas nesse

importante mercado, é porque os pacientes
fizeram o potencial terapêutico da Cannabis
ser conhecido. Se existem mais cientistas
estudando o assunto, é porque nós provocamos as universidades. Se temos médicos
prescrevendo, foi porque nós levamos a eles
nosso conhecimento. Se alguns políticos são
sensíveis à causa, é porque nós fomos aos
seus gabinetes pressioná-los. Se a sociedade
tem conhecimento de que esta é uma causa
nobre, é porque nós fomos aos meios de
comunicação apresentá-la.
Somos a parte principal desse processo,
o verdadeiro sentido de sua existência. Somos sete associações que representam mais
de 2 mil pacientes que usam Cannabis com
finalidade terapêutica. Somos a sociedade
civil organizada exercendo nossa cidadania.
E, como tal, precisamos ter nossa opinião
ouvida, nossas demandas, atendidas.
"A regulação que precisamos", representada nos 14 princípios que apresentamos
neste documento, é a expressão do que consideramos ser mais adequado para o país. É
por ela que vamos lutar nos próximos meses
e anos, se for necessário. Precisamos ampliar
com urgência o acesso a produtos de Cannabis para fins terapêuticos. E, nesse processo,
a voz dos pacientes precisa ser ouvida com
a prioridade que merece. O Brasil não pode
mais esperar, porque a vida não espera.

O QUE É CANNABIS
MEDICINAL?
É o termo usado para se referir à Cannabis quando ela ou
produtos fabricados com ela são usados com finalidade
terapêutica. Sua indicação para diversas enfermidades tem
se popularizado graças a avanços da ciência que explicam
seu mecanismo de ação e confirmam seus benefícios.

FLORES MEDICINAIS

A CANNABIS SATIVA produz uma resina rica em
canabinoides, moléculas que têm a capacidade
de regular nossa fisiologia de várias maneiras.
Essas substâncias são especialmente concentradas nas flores das plantas fêmeas da espécie.

VIAS DE ADMINISTRAÇÃO

PRINCÍPIOS ATIVOS

A CANNABIS produz mais de 80 tipos de
canabinoides. Os que têm propriedades
medicinais mais conhecidas são o CBD e o THC.
POTENCIAL TERAPÊUTICO DOS
CANABINOIDES MAIS CONHECIDOS

CBD
•
•
•
•
•
•

Convulsões
Autismo
Inflamações
Ansiedade
Psicose
Neuroproteção

THC
•
•
•
•
•

Ingestão de óleos
e extratos ricos
em canabinoides.

Vaporização
das flores
in natura.

Uso tópico
de pomadas
e adesivos.

MACONHA versus CÂNHAMO
Maconha é o nome dado às flores das plantas fêmeas,
especialmente das variedades ricas em THC.

Dor crônica
Inflamações
Anorexia
Espasticidade muscular
Náusea induzida
por quimioterapia

Cânhamo é o nome dado às variedades de Cannabis
cujas flores têm baixas concentrações de THC.

COMO FUNCIONA?

A AÇÃO MEDICINAL DA CANNABIS é explicada por sua interação com o
sistema endocanabinoide, um mecanismo de regulação do metabolismo presente em todos os vertebrados e invertebrados. Esse
sistema é composto por canabinoides produzidos pelo nosso próprio organismo - os endocanabinoides - e receptores específicos.

EXPANSÃO DO CONHECIMENTO
O estudo das propriedades medicinais da
Cannabis se acelerou a partir de 1992, com a
descoberta do sistema endocanabinoideq.
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O IMPACTO PARA
A SAÚDE PÚBLICA
Milhões de brasileiros com doenças sem cura ou de
difícil tratamento podem ser beneficiadas pelo uso
terapêutico da Cannabis.

200 mil
Parkinson
e

600 mil novos
casos/ano
Câncer
r

600 mil
Epilepsia
Refratária
t

2 milhões
Autismo
y

3 milhões
Dores crônicas
u
PACIENTES BENEFICIADOS
Número de brasileiros
diagnosticados com as
principais doenças tratadas
com Cannabis.

EPILEPSIA
REFRATÁRIA

O EFEITO ANTICONVUL�
SIVANTE dos extratos
de Cannabis ricos em
canabidiol tem sido
demonstrado em
diversos estudos.
Nos EUA, um deles
mostroui que 84% das
crianças com epilepsias
graves e resistentes a
tratamentos convencionais reduziram
suas convulsões
com o tratamento.
Entre crianças com
a síndrome de Dravet,
uma das variações
mais graves de epilepsia,
as convulsões caíram
39% após o uso de
canabidiol.o

CÂNCER

DOR CRÔNICA
NEUROPÁTICA

UMA REVISÃO DE 15 ESTUDOS1) sobre uso de Cannabis
para dor crônica neuropática, com mais 1,5 mil pacientes, mostrou mais de 30% de redução da dor em
comparação ao tratamento com placebo. Canabinoides
podem ser indicados para pacientes com dores crônicas
de origem neuropática ou oncológica que já tentaram
outras medicações sem sucesso, segundo um grupo
internacional de cientistas que analisou as melhores
evidências disponíveis em 2018.1!

MAL DE PARKINSON

PESQUISADORES BRASILEIROS1@ testaram o efeito de extratos ricos em canabidiol sobre os sintomas dessa
doença neurodegenerativa sem cura. Com o tratamento,
os pacientes relataram uma melhora na qualidade de
vida significativamente maior que a do grupo de controle, que usou placebo. Outro estudo1# apontou redução
de tremores, da rigidez e da lentidão de movimentos.

FLORES E EXTRATOS de Cannabis ricos em THC inibem náuseas e vômitos induzidos pela
quimioterapia - produtos com a molécula são aprovados para essa indicação pela agência
de medicamentos dos EUA1$. A droga também alivia a dor, aumenta o apetite e combate a
insônia, sintomas comuns em pacientes oncológicos. Sua prescrição é prevista inclusive
nos protocolos de cuidados paliativos em câncer do National Comprehensive Cancer
Network (NCCN), uma das mais importantes redes de pesquisa em oncologia do mundo.

AUTISMO

ESTUDO COM 188
CRIANÇAS autistas
publicado em 2019
na revista Nature,
uma das principais
publicações científicas
do mundo, revelou a
utilidade do tratamento com Cannabis para
essa condição.1%
Depois de elas usarem
extratos da planta por
seis meses, os pais de
80% delas reportaram
melhora significativa
ou moderada na
qualidade de vida das
crianças. E dobrou o
número de pacientes
que conseguiam tomar
banho e trocar de
roupa sem ajuda.

IMPORTAR NÃO
É A SAÍDA
AS FASES E OS PROBLEMAS
DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

A única forma de
acesso a produtos
de Cannabis regulada pela Anvisa é
uma autorização
excepcional de
importação. Mas a
burocracia e o alto
custo dos produtos importados
impedem a ampliação do acesso.

1

PRESCRIÇÃO
E LAUDO MÉDICO

6

DESEMBARAÇO
ADUANEIRO

MAIS RISCO, MAIS ATRASO.
Os pacientes ainda ficam
sujeitos a problemas nas
alfândegas, como extravio
e retenção do produto em
aeroportos. O trâmite é tão
complicado que há empresas
que cobram apenas para
cuidar dele.

RECEITA COMPLICADA
A Anvisa exige que o médico,
além de prescrever, faça um
laudo completo e assine um
termo de responsabilidade.
Poucos profissionais aceitam
o trabalho, e a maioria dos
pacientes não passam nem
do primeiro passo.

5

MUITA BUROCRACIA
A papelada exigida inclui
o envio de documentos,
longos formulários, termos
e relatórios médicos. Muitos
pacientes não conseguem
sequer preencher tudo
corretamente.

3

COMPRA DE
REMÉDIOS

ALTO CUSTO
Os produtos importados
são muito caros e exigem
o pagamento de frete
internacional e taxas de
importação. O resultado
é o aumento da judicialização do tratamentos,
que onera ainda mais
os cofres públicos.

2

CADASTRO
NA ANVISA

AVALIAÇÃO

4

APROVAÇÃO

ATRASOS
O autorização vale por
um ano, mas, com o aumento
da demanda, os atrasos na
autorização das importações
são cada vez mais comuns.
O tempo médio de resposta,
que já foi de 20 dias, chega
a quase 50.

SOBRECARGA DA ANVISA
O processo de avaliação
é individual e demanda
cada vez mais tempo
dos servidores. Em 2018,
houve uma média de 200
novos pedidos por mês.
E a procura está
aumentando.

COMO O ACESSO
PODE SER AMPLIADO

Ação no STF

PL no Senado

O acesso a
produtos de
Cannabis poderia ser facilitado
por diferentes
instituições,
por meio de
ações judiciais
e projetos que
estão travados.

Regulação ANVISA

O QUE É?
Em 2017, foi protocolada
no STF a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI)
5708, que questiona o artigo
28 da Lei Federal 11.343 (Lei
das drogas), por ferir o direito constitucional à saúde
ao dificultar o acesso à Cannabis para fins medicinais.

O QUE É?
O Projeto de Lei 514/2017
descriminaliza o semeio, a
importação de sementes e
plantas, o cultivo e a colheita de Cannabis sativa para
uso terapêutico pessoal em
quantidade equivalente ao
tratamento prescrito pelo
médico.

O QUE PROPÕE?
A ADI pede que seja afastado o entendimento que criminaliza plantar, cultivar,
colher, guardar, transportar, prescrever, ministrar e
adquirir Cannabis para fins
medicinais e de bem-estar
terapêutico. Desse modo,
pacientes e associações
poderiam produzir seu
próprio remédio.

O QUE PROPÕE?
Alterar a Lei das Drogas (Lei
11.343, de 2006) e autorizar
o acesso – para cultivo,
produção e uso – à cannabis
para associações de pacientes criadas especificamente
com esta finalidade.

O QUE PROPÕE?
Regulamentar a produção
de Cannabis para fins medicinais e científicos no Brasil,
como prevê a lei brasileira
de drogas vigente desde
2006, que diz que a União
pode autorizar o plantio, a
cultura, a colheita e a exploração de qualquer planta
com esses fins, mediante
fiscalização.

PORQUE NÃO VAI
PARA FRENTE?
Porque o relatório do senador Carlos Viana na Comissão de Cidadania e Justiça
precisa ser pautado para
votação por sua presidente,
a senadora Simone Tebet.
Aprovado na comissão,
o PL ainda precisa passar
pelo plenário do Senado
e da Câmara, e receber
a sanção do presidente
da República. Outro PL
(10.549/2018) trata o tema
de forma parecida, com
medidas para estabelecer
políticas públicas para o
uso medicinal e pessoal da
cannabis, além de promover
a produção nacional de cânhamo. A proposta também
inclui autocultivo e cultivo
associativo.

POR QUE NÃO VAI
PARA FRENTE?
A diretoria colegiada da
Anvisa aprovou consultas
públicas para as duas iniciativas em junho de 2019.
Ambas têm prazo de 60 dias
para serem concluídas, mas
não necessariamente serão
aprovadas como resolução.
A versão inicial foi criticada
por excluir o cultivo de
associações, por exigir
critérios muito elevados de
segurança dos produtores
e por proibir o cultivo
em estufas ou ao ar livre,
especialmente no caso do
cânhamo. Além disso, ela
proíbe a venda de plantas
in natura para vaporização
e apresentações inaladas,
importantes para pacientes
com dores crônicas.

POR QUE NÃO VAI
PARA FRENTE?
Porque a ministra Rosa
Weber, relatora da ação,
precisa decidir se abre uma
audiência pública e pedir
pauta à presidência para
julgar a ação. O STF recebeu
os pareceres necessários
ainda em 2017. A Defensoria
Pública Geral da União foi
favorável, mas a ADI ainda
precisa ser colocada para
votação na pauta do STF.
Em maio, STF adiou por
tempo indeterminado o julgamento de uma ação que
pede a descriminalização do
uso de drogas, que também
facilitaria o uso medicinal.

O QUE É?
Iniciativas regulatórias para
cultivo de Cannabis para
fins medicinais e científicos
e registro de produtos à
base da planta.

A REGULAMENTAÇÃO
QUE PRECISAMOS
Conheça os princípios que uma
regulamentação sobre a Cannabis para uso
medicinal deve atender, segundo as associações
de pacientes que assinam este documento.

Garantir a diversidade
dos meios de produção
da Cannabis para uso
terapêutico, como o
cultivo doméstico, o
associativo e o comercial.

RETIRAR A CANNABIS
SATIVA DA LISTA
DE SUBSTÂNCIAS
PROSCRITAS E PERMITIR
SUA PRODUÇÃO
EM TERRITÓRIO
NACIONAL PARA FINS
TERAPÊUTICOS E
CIENTÍFICOS, SEGUINDO
AS CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS
SOBRE O TEMA.

Permitir o acesso
a todas as formas
de apresentação do
produto, desde a planta
in natura às tecnologias
mais modernas de
administração de
remédios.

Incluir a
Cannabis sativa
na Farmacopeia
brasileira e
enquadrá-la
no formulário
nacional de
fitoterápicos.

Proibir a
publicidade e
a propaganda
de produtos de
Cannabis para
fins medicinais,
a exemplo do que
já ocorre com
substâncias médicas
de uso controlado.

PROTEGER A SAÚDE PÚBLICA
E A SEGURANÇA, PERMITINDO
QUE OS PACIENTES TENHAM ACESSO
À CANNABIS DE BOA QUALIDADE,
DE MODO SEGURO E LÍTICA.

FOMENTAR A EDUCAÇÃO PÚBLICA
SOBRE CANNABIS PARA INFORMAR
A POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE OS
JOVENS, SOBRE OS RISCOS DO USO
NÃO MEDICINAL DA PLANTA.

PERMITIR O USO
DA CANNABIS E DE
SUAS SUBSTÂNCIAS
COMO FERRAMENTA
TERAPÊUTICA PARA
TODOS QUE TENHAM
PRESCRIÇÃO DE UM
PROFISSIONAL
DE SAÚDE.

Oferecer
um registro
simplificado
para produtos
à base de
Cannabis
para uso
terapêutico.

Incentivar o
desenvolvimento
da ciência, da tecnologia
e a da produção nacional
de Cannabis sativa, com
vistas à redução do preço
dos produtos oferecidos
no país.

Exigir o
cumprimento
de Boas Práticas
Agrícolas de
Plantas Medicinais
nos cultivos de
Cannabis para fins
terapêuticos, bem
como o controle
de qualidade e a
padronização dos
produtos feitos
com a planta.

Garantir um tratamento regulatório
diferenciado para iniciativas de produção de
Cannabis medicinal sem fins lucrativos, e a
devida fiscalização dos critérios de inclusão
de projetos nessa categoria.

Revisar constantemente
a regulação vigente,
com a criação de canais
de críticas e sugestões
para as partes interessadas
influenciarem no
aperfeiçoamento regulatório.

Criar mecanismos
de incentivo aos
pequenos produtores
de Cannabis para fins
medicinais, como
forma de combater a
desigualdade social.

POR QUE
REGULAMENTAR?
Autorizar a produção de Cannabis
para fins terapêuticos e científicos
representa benefícios para pacientes
e para a economia do país.

PORQUE GARANTE
UM DIREITO CONSTITUCIONAL

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL garante a todo cidadão acesso
aos tratamentos de saúde. Como o benefício terapêutico
da Cannabis já é reconhecido pela agência reguladora
de medicamentos no Brasil, que já autoriza milhares de
pacientes a usá-la, é dever do Estado garantir produtos à
base da planta aos pacientes com prescrição para usá-los.

A SAÚDE É DIREITO DE
TODOS E DEVER DO ESTADO,
GARANTIDO MEDIANTE
POLÍTICAS SOCIAIS E
ECONÔMICAS QUE VISEM
A REDUÇÃO DO RISCO DE
DOENÇAS E DE OUTROS
AGRAVOS E AO ACESSO
UNIVERSAL, IGUALITÁRIO
ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PARA
SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO
E RECUPERAÇÃO.
Artigo 196,
Constituição Federal (1988)

PORQUE SIGNIFICA
UMA ECONOMIA PARA O SUS

OS PRODUTOS À BASE DE CANNABIS são importados
e custam muito caro, então muitos pacientes
buscam na Justiça o direito de ter o tratamento
pago pela União. A judicialização da saúde já é
um problema no orçamento do SUS e a importação de Cannabis está aumentando essa despesa,
que seria muito menor se houvesse uma produção nacional. Veja dois exemplos do alto custo:

Em 2016, a Justiça

Em 2015, a catari-

Federal obrigou a

nense Amanda Da-

União a pagar os

lagnol, de 20 anos,

medicamentos da

também ganhou na

paulista Julia Ma-

Justiça o custeio

chado, que tem 29

do tratamento para

anos e sofre com as

epilepsia refratária.

convulsões decor-

O tratamento da

rentes da epilepsia.

jovem com óleo de

O Estado gasta com

Cannabis importa-

ela R$ 10 mil por mês

do custa ao Estado

com óleo de Canna-

cerca de R$ 12 mil

bis importado. 1^

por mês. 1&

PORQUE
GERA
EMPREGOS

PORQUE AQUECE
A ECONOMIA DO PAÍS
O MERCADO LEGAL de Cannabis
medicinal é um dos segmentos
da economia global que mais
cresce no mundo, com taxa
de 22% ao ano.1*

BRASIL

1,1

BILHÃO
DE DÓLARES

É a estimativa da New
Frontier Data sobre o valor
do mercado nacional após
três anos de regulamentação.
1(

AMÉRICA LATINA

MERCADO GLOBAL

BILHÕES
DE DÓLARES

BILHÕES
DE DÓLARES

8,5

Valor do mercado
latinoamericano em 2028,
segundo a consultoria
Prohibition Partners.
2)

37

É o valor estimado
para o ano de 2023,
segundo a consultoria
ResearchAndMarkets.
2!

MERCADO PRÓSPERO

A economia de alguns países já está sendo
beneficiada pela regulamentação da Cannabis medicinal.
A ALEMANHA
regulamentou o uso medicinal
da maconha medicinal para
atender um potencial de 30
a 70 mil pacientes. Até 2028,
a expetativa é que o mercado
local movimente US$ 8,6 bilhões.2@ Como o clima no país
não é favorável ao cultivo,
eles já começaram a importar
produtos da América Latina.

O clima frio também não
favorece o cultivo no
CANADÁ que, ano passado,
já tinha mais de 342 mil
pacientes registrados para
usar Cannabis com fins
terapêuticos. Estima-se que
o mercado local valha US$
1,5 bilhões em 2020.2# E o
país já começou a importar
matéria-prima da Colômbia.

A COLÔMBIA legislou
e emitiu dezenas de
decretos para regular
a Cannabis medicinal e
já começa a atender os
mercados europeus e latinoamericanos. Estima-se
que em 2025 eles faturem
US$ 1,5 bilhões –
o que corresponderia
a 0,5% do seu PIB.2$

O ESTADO DA
FLÓRIDA, nos
Estados Unidos,
regulamentou
o uso de maconha medicinal
em 2016. E a
legalização fez
a fila do desemprego cair.
Só em 2018,
o setor criou
9 mil empregos
fixos no estado.
Até o fim desse
ano, a expectativa é que sejam
abertas 5 mil
novas vagas
na área.2%

NA PEQUENA
ILHA DE
PORTO RICO,
o governo estima
que a indústria
de Cannabis
medicinal,
regulamentada
em 2015, pode
gerar cerca
de 50 mil
empregos.2^
NA COLÔMBIA,
foram criados
1,7 mil empregos
em 2018 na
indústria, apenas
no estado de
Quindio. Uma
única empresa
deve gerar mais
duas mil vagas
no estado
em 2019.2&

COMO FUNCIONA
EM OUTROS PAÍSES

Cerca de
quarenta
nações já
regulamentaram
o cultivo,
armazenamento,
venda, produção
e uso de
medicamentos
com Cannabis.
Veja exemplos.

ESTADOS UNIDOS

DESDE 1996
(na Califórnia).
COMO FUNCIONA? O
governo federal reclassificou o canabiol como
substância de potencial
terapêutico e em 2018
legalizou a produção
de cânhamo, variedade
de Cannabis com baixo
teor de THC. Produtos
com THC são acessíveis
na maioria dos Estados.

MÉXICO

DESDE 2017.
COMO FUNCIONA? Os pacientes precisam
de receita médica e não há restrições
às indicações. Como a regulamentação
inicial só permitia importação e comercialização de produtos com baixo teor
de THC, as regras estão sendo revistas.

PERU

DESDE 2017.
COMO FUNCIONA? Os pacientes precisam
de receita médica e de registro num
cadastro nacional. Não há uma lista
oficial de tratamentos aceitos.

CHILE

DESDE 2015.
COMO FUNCIONA? Os pacientes
com receita médica podem adquirir
produtos de Cannabis com fins
terapêuticos via associações ou,
desde 2017, em farmácias.

33 Estados
americanos
mais o Distrito
Federal
regulamentaram
a Cannabis
medicinal.2*

COLÔMBIA

DESDE: 2015.
COMO FUNCIONA? O
governo emite licenças
distintas de produção
de sementes, cultivo,
beneficiamento e
comercialização, oferecendo incentivos fiscais
para pequenos produtores. A prescrição médica é obrigatória apenas
para produtos com mais
de 1% de THC.

199 licenças
para cultivo de
Cannabis para
fins medicinais
foram emitidas
até abril de
2019.2(

CANADÁ

DESDE 2001.
COMO FUNCIONA? É permitida a compra de flores, extratos e pomadas de
empresas licenciadas pelo governo
para produzir e comercializar pela
internet para uso medicinal. Também
é possível se registrar para produzir
para consumo próprio, ou delegar
a função a um terceiro.

A Anvisa canadense
aceita a prescrição
de cannabis para
39 indicações.3)

ALEMANHA

DESDE: 2017.
COMO FUNCIONA? Pacientes com enfermidades graves podem comprar extratos de
Cannabis ou flores secas, geralmente em
farmácias de manipulação. Não é preciso
autorização do governo - basta a receita
médica - mas só é permitido adquirir o necessário para 30 dias, segundo a prescrição.

O governo autorizou a
produção 10,4 toneladas
por empresas nos próximos
quatro anos.3!

HOLANDA

DESDE: 2003
COMO FUNCIONA? A iniciativa privada obtém
licença para produzir para o governo federal, que compra e repassa os produtos às
farmácias. Apenas flores estão disponíveis
para consumo, via vaporização, e os planos
de saúde cobrem as despesas dos pacientes.

TAILÂNDIA

DESDE: 2018.
COMO FUNCIONA?
Pacientes, médicos e
produtores precisam
de autorização para
consumir, prescrever e
cultivar Cannabis para
fins medicinais no país,
que tem até pena de
morte para quem for
flagrado com grandes
quantidades de maconha para uso adulto.

ISRAEL

ZIMBÁBUE

DESDE: 2018.
COMO FUNCIONA? Os
pacientes precisam ter
um registro para adquirir flores, extratos,
plantas ou sementes.
Os produtores também
precisam ser autorizados pelo governo.

DESDE: 2007.
COMO FUNCIONA? O
Ministério da Saúde tem
uma quadro de médicos
que avalia os pedidos e
orienta sobre a dosagem
e o tipo de Cannabis
a ser consumida.
Os pacientes pagam
uma taxa fixa equivalente a R$ 440 pelo
tratamento mensal e
têm acesso a cápsulas,
óleos ou flores.

US$ 78 milhões
foram
investidos nas
mais de 100
empresas de
Cannabis do
país nos últimos
quatro anos.3@

AUSTRÁLIA

DESDE: 2016.
COMO FUNCIONA? O país regulou critérios
para cultivo e fabricação de produtos de
Cannabis para fins medicinais, e exige dos
pacientes prescrição de médico especialista
para obter os produtos.

CONHEÇA AS ASSOCIAÇÕES

ABRACANNABIS
Associação Brasileira para Cannabis
• www.abracannabis.org.br
• abracannabis@gmail.com
abracan
abracannabis

APEPI
Apoio a Pesquisa e
Pacientes de Cannabis
• www.apepi.org
• contato@apepi.org
ApepiBR
familiaapepi

ABRACE
Associação Brasileira de
Apoio Cannabis Esperança
• https://abraceesperanca.org.br
• contato@abraceesperanca.org.br
abraceesperanca
abraceesperanca

CULTIVE
Associação de Cannabis e Saúde
• www.cultive.org.br
• cultive@cultive.org.br
CultiveAssociacao
cultivebr

ALIANÇA VERDE
Instituto de Pesquisas Científicas
e Medicinais das Plantas
• www.aliancaverde.com
• presidente@aliancaverde.com
@aliancaverdebrasil

LIGA
Liga Paraibana em Defesa
da Cannabis Medicinal
• ligacanabicapb@gmail.com
ligacanabicapb
ligacanabica.pb

AMA+ME
Associação Brasileira de
Pacientes de Cannabis Medicinal
• www.amame.org.br
• contato@amame.org.br
amamebrasil
amamebrasil
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