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Cannabis sativa (Maconha): A “LUTA” para liberação do uso medicinal no Brasil  
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RESUMO 

 

A utilização de medicamentos à base dos compostos de canabinoides para fins terapêuticos tem sido levado em 

consideração como uma alternativa no tratamento de doenças. O objetivo desse estudo foi apresentar um histórico da 

Cannabis sativa, sua farmacologia e a liberação da fabricação e comercialização no Brasil. Revisão bibliográfica de 

artigos que contemplavam o uso de Cannabis sativa para fins terapêuticos no Brasil. Utilizado principalmente no 

tratamento de transtornos envolvendo o sistema nervoso central, e mesmo sem um respaldo cientifico completo, os 

estudos citados nesta revisão demonstram em sua maioria um efeito positivo da substancia no organismo. Porém pesquisas 

internacionais que também foram analisadas, trazem como resultados, dados conflitantes sobre o uso seu uso e sobre seus 

possíveis efeitos adversos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os medicamentos a base dos compostos canabinoides vêm sendo considerados como uma 

alternativa no tratamento de algumas doenças relacionadas ao sistema nervoso central. A introdução 

destes fármacos ainda é recente no Brasil e seus impactos sobre a saúde encontra-se em processo de 

formação no âmbito das políticas públicas, mesmo havendo muitas evidências cientificas sobre a 

terapia com Cannabis sativa, há muitos desafios para os pacientes que dependem destes fármacos. O 

estudo em questão fala sobre o histórico da Cannabis sativa, farmacologia, dificuldade de acesso ao 

tratamento e a liberação da fabricação e comercialização do produto no Brasil.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este estudo visou desenvolver uma análise sobre o histórico das pesquisas relacionadas a 

utilização dos medicamentos à base de canabidiol para fins terapêuticos no Brasil, desde 1998, 

quando surgiram as primeiras hipóteses para a liberação do medicamento. Alguns casos de epilepsias 

não correspondem a certos medicamentos criados, com isso várias crianças e adultos sofrem episódios 

de convulsões constantes. Para esses casos é usado o canabidiol, substância produzida pela planta 

Cannabis sativa – o uso desta substância está se tornando cada vez mais comum. Há uma série de 

estudos que dizem que o uso do CBD para dor crônica de várias origens, como ansiedade, estresse 

pós-traumático, autismo, Alzheimer, esquizofrenia, entre outros males para os quais as farmácias 

oferecem ajudas limitadas. 

Resultados de pesquisas internacionais, publicados em artigos científicos, corroboram a 

utilidade do canabidiol como adjuvante em tratamentos de epilepsia, de acordo com revisão publicada 

em 2018 na revista Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, pelo grupo da epidemiologista 

australiana Louisa Degenhardt, do Centro de Pesquisa Nacional em Drogas e Álcool, em Sydney. Em 

outra revisão, publicada em dezembro de 2019 na Lancet Psychiatry, ela alerta para a escassez de 

dados convincentes que justifiquem o uso disseminado de canabinoides no tratamento de transtornos 

como depressão, ansiedade, psicose e outros distúrbios psiquiátricos. A meta-análise que seu grupo 

fez, no entanto, incluiu tanto estudos investigando o uso da planta inteira quanto de compostos 

isolados, chegando a uma predominância de THC enquanto princípio ativo. As conclusões frisam a 

necessidade de mais estudos (REVISTA FAPESP 2020). No entanto, novas evidências apontam que 

o consumo prolongado da erva desencadeia efeitos adversos, caracterizado por uma reação aguda e 

intensa de ansiedade que lembra um ataque de pânico. Estes efeitos psicóticos são atribuídos a um 

segundo canabinoide: o delta-9-tetrahidrocabiol (Δ9-THC) ou tetra-hidrocanabidiol (THC) 

(MORAIS, 2016). 

 

3. METODOLOGIA 

O levantamento bibliográfico foi desenvolvido a partir da seleção de pontos importantes na 

construção desse estudo, com a leitura crítica de materiais temáticos encontrados em revistas 

publicadas na internet, como a revista Fapesp que também foi usada para a realização desse estudo. 

Neste sentido, foi usado uma revisão bibliográfica do artigo "O uso de Cannabis sativa para fins 

terapêuticos no Brasil", escrito por discentes da faculdade de medicina de Juazeiro do Norte, 

publicado em 24/08/2020.  
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

A Cannabis sativa tem suas folhas e flores recobertas por pelos secretores, os quais contêm 

uma glândula que concentra uma grande quantidade de substâncias que apresentam uma estrutura de 

terpeno e fenol, não detectada em outras plantas, denominada fitocanabinoides ou apenas 

canabinoides. Eles interagem com receptores localizados em áreas diferentes do sistema nervoso 

central e o efeito alcançado depende, justamente, desta área onde irão atuar.  

Em 2014, a primeira pessoa no Brasil conseguiu autorização da justiça para importar o 

derivado da maconha para fins medicinais, a recém nascida Anny Fischer, com apenas 40 dias de 

vida teve sua primeira convulsão. Seus pais a levaram a muitos médicos e lhe deram todos os tipos 

de remédio, mas de nada adiantou. O diagnostico só veio em 2012 quando já havia 4 anos: distúrbio 

neurológico raro que provoca até 80 convulsões por semana, algumas com até dez minutos de 

duração. Como nenhuma das drogas faziam efeito, resolveram arriscar. Depois de nove semanas de 

uso, as dores diminuíram e as convulsões cessaram. Assim como o caso de Anny, existem muitos 

outros pelo Brasil. A repercussão do caso de Anny, influenciou muitas famílias a buscar o mesmo 

tratamento e importar o CBD, apesar do risco. O Alto custo – dependendo da marca e quantidade 

pode ter a 8 mil reais mensais, além do processo burocrático, da demora para entrega e incerteza nos 

teores de canabinoides. Muitas famílias brasileiras se organizam em associações como o ABRACE e 

através disso, obtém autorizações judiciais individuais para plantio e produção artesanal do óleo. 

 Em 2017, o fármaco Mevatyl teve registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), se tornando o primeiro fármaco derivado da maconha a ter aprovação. O 

produto é feito à base de THC e canabidiol é indicado para o tratamento de um sintoma relacionado 

à esclerose múltipla. O item é importado da Inglaterra e vendido a 3 mil reais no Brasil. “A maioria 

dos brasileiros não tem condições de compra-lo e aí precisa recorrer a justiça”. O alivio da rigidez e 

de espasmos é uma das muitas indicações já atestadas da Cannabis sativa medicinal. O neurocientista 

Renato Malcher-Lopes aponta outras: dor crônica, insônia, autismo, epilepsia, depressão, náuseas e 

vômitos provocados pela quimioterapia. “O uso da Cannabis sativa como fitoterápico é tido como 

seguro para a maioria dos adultos. Não temos relatos de uma única morte ou efeitos severos 

associados”, afirma o professor da Universidade de Brasília (UnB). 

A dose de esperança dos brasileiros veio quando a empresa solicitante Prati-Donaduzzi 

recebeu autorização para fabricação e comercialização do medicamento a base de canabidiol. A 

Anvisa fornece uma “autorização sanitária” para esses casos, e não um registro, este é usado para 
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medicamentos. A permissão é fornecida apenas para substâncias de aplicação pelas vias nasal e oral. 

Não cabem aí, por exemplo, aquelas de consumo sublingual ou por inalação. (VALENTE 2020). O 

assunto sobre a utilização de medicamentos à base dos compostos de canabinoides para fins 

terapêuticos, tem sido levado em consideração como uma alternativa no tratamento de doenças. Este 

trabalho tem como objetivo apresentar o histórico da Cannabis sativa, sua farmacologia e liberação 

da fabricação e comercialização no Brasil. A metodologia foi a partir da seleção de pontos relevantes 

na elaboração desse estudo, assim foi empregado uma revisão bibliográfica do artigo "O uso de 

Cannabis sativa para fins terapêuticos no Brasil." 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise dos dados contidos nesse estudo que trata sobre o uso terapêutico da Cannabis 

sativa, sua introdução como fármaco e seus impactos sobre a saúde; vemos que o uso do carnabidiol 

vem sendo utilizado principalmente no tratamento de transtornos envolvendo o sistema nervoso 

central, e mesmo sem um respaldo cientifico completo, os estudos citados nesta revisão demonstram 

em sua maioria um efeito positivo da substancia no organismo. Porém pesquisas internacionais que 

também foram analisadas, trazem como resultados, dados conflitantes sobre o uso seu uso e sobre 

seus possíveis efeitos adversos. 

Portanto, foi discutido com mais ênfase, os resultados mais relevantes obtidos na revisão 

bibliográfica do artigo “O uso de Cannabis sativa para fins terapêuticos no Brasil: uma revisão de 

literatura”, que abordava sobre o primeiro produto feito à base dos compostos de canabinoides, como 

uma alternativa positiva no tratamento de algumas doenças, porém inviável a população por ter um 

custo extremamente alto. Sendo assim, notamos que as conclusões ainda não são totalmente seguras 

quando se trata deste assunto, o que frisa a necessidade de mais estudos na área. 
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