
COMO ESTAMOS ATUANDO PARA
MUDAR ESSA REALIDADE

Um remédio precisa ser 
acessível para toda a população 
que precisa dele. Como facilitar 
a condição de quem não tem 
dinheiro para custear um 
tratamento de longo prazo?

Hoje o Brasil não tem muitos 
programas de pesquisa sobre o 
tema. Não há investimentos 
para isso e os cursos das áreas 
de saúde sequer incluem o 
sistema endocanabinoide nos 
currículos. Sem autorização de 
cultivo no país, as universidades 
também não conseguem 
viabilizar as pesquisas.

Esse seria um grande avanço: 
sem precisar importar, 
conseguiríamos produzir o 
remédio aqui e o preço 
diminuiria, gerando empregos e 
desenvolvendo o mercado 
interno. São amplas as 
possibilidades de se investir 
nesse avanço farmacológico: 
algumas previsões indicam que 
a economia nacional poderia 
movimentar cerca R$14,4 
bilhões em até 4 anos 

Infelizmente, ainda enfrentamos 
dificuldades com o CRM, que 
tem evitado atuar no tema.

Criamos o ofício nº39/2021 para pleitear uma reunião com o 
Conselho Federal de Medicina e revisar a Resolução nº 2113/14, que 
regulamenta a prescrição médica da cannabis medicinal no Brasil

APOIE A CAUSA

Para assinar 
aponte a 
câmera do 
celular aqui

APROVEITA E 
ACOMPANHA O 
MANDATO NAS 
REDES SOCIAIS ;)

Defesa da distribuição 
gratuita no SUS

Legalização do 
plantio no Brasil

Incentivo ao estudo e 
à pesquisa da cannabis 
nas universidades

Conselho Regional de 
Medicina (CRM) mais 
atuante no setor.

CANNABIS
MEDICINAL

DESMISTIFICANDO A

COMO A PLANTA ATUA NO NOSSO CORPO

COMO ELA PODE MELHORAR A VIDA
DE MILHARES DE PESSOAS

POR QUE ISSO AINDA NÃO ACONTECE

@marialeticiafagundes

@medicaleticia

@maria.leticiaf

(41) 99165-0043



Taí um tema que causa muita 
confusão: quando falamos de 
cannabis medicinal, muita gente 
só consegue pensar na droga. 
Mas uma coisa é bem diferente 
da outra.

A "maconha planta" é Cannabis 
sativa, que contém inúmeras 
substâncias químicas (algumas 
delas possuem propriedades 
medicinais importantes).
Ao todo, são mais de 400 
componentes, sendo cerca de 
60 os chamados componentes 
canabinoides.

A "maconha droga" refere-se 
predominantemente ao 
tetra-hidrocanabinol, conhecido 
como THC. É o principal 

componente psicoativo da 
planta, popularmente acessado 
via o uso de cigarros ou 
ingestão. O THC é o 
canabinoide com maior 
potencial de causar 
dependência química e 
psicológica. 

Já a "maconha remédio" são os 
compostos da planta que 
equilibram sintomas de algumas 
doenças. Os mais usados são os 
CBDs, que não têm efeito 
psicotrópico. De acordo com a 
regulamentação da Anvisa, os 
remédios à base de Cannabis 
devem conter 0,2% de THC, 
predominando-se o uso do 
CBD, cuja aplicação terapêutica 
é maior.

Na Cannabis Medicinal, o cannabidiol CBD é o mais utilizado, mas 
o Tetrahidrocanabinol (THC) também é contemplado no 
tratamento de algumas situações.

CANABIDIOL (CBD)
-> semelhante ao antidepressivo

AUXILIA NO TRATAMENTO: anorexia, espasticidade, glaucoma, 
asma, doenças autoimunes e inflamatórias, estresse e depressão. 
Além de tratar sintomas presentes em doenças como o câncer e HIV, 
atenua os efeitos adversos da quimioterapia

TETRAHIDROCANABINOL (THC) 
-> efeitos psicoativos de euforia, com propriedades terapêuticas 
relacionadas a efeitos anticancerígenos, anticonvulsivos, 
antipsicóticos, antiespasmódicos, imunossupressores e 
neuroprotetores

AUXILIA NO TRATAMENTO: epilepsia refratária, ansiedade, dores 
neuropáticas e doenças neurodegenerativas, como a esclerose 
múltipla, o Parkinson e o Alzheimer

A dosagem dos compostos é calculada conforme a necessidade de 
cada paciente.

+ Os métodos de prescrição são: óleo, creme, pomada e vaporizador

O acesso no Brasil depende da importação do produto. 
-> o cultivo da planta ainda é ilegal no país e isso encarece (e 
muito!) o remédio. 

Mesmo com o aumento da demanda nos últimos anos, os valores 
podem chegar a R$ 2,6 mil. Um custo inviável para a maioria da 
população, principalmente em tratamentos de longo prazo.

A CANNABIS 
MEDICINAL NO 
NOSSO ORGANISMO
Tudo começa no sistema 
endocanabinoide, presente no 
nosso corpo.

Ele é formado por 2 receptores: 
CB1 e CB2, que interagem com 
os compostos medicinais da 
cannabis por afinidade e 
promovem o equilíbrio interno.

POR QUE A CANNABIS MEDICINAL
AINDA E PARA POUCOS?

PLANTA X DROGA: MAS QUAL E A DIFERENCA?


