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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Panorama Histórico: Cannabis Medicinal no Mundo; 2.1 

Cannabis Medicinal no Brasil; 3. A concessão do Uso Medicinal da Cannabis à Luz dos 

Princípios Constitucionais; 4. A Luta de Grupos Específicos pela Legalização da Maconha 

Medicinal no Brasil e o Auxílio da Mídia na Visibilidade da Causa; 4.1 Associações e a Mídia 

– Difusão da Matéria Através dos Meios de Comunicação e de Movimentação de Cunho 

Popular; 5. Reforma da Política de Drogas – o Caminho para Legalização e Regulamentação 

da Cannabis; 5.1 Descriminalização; 5.2 Política Social de Saúde; 5.3 ANVISA; 5.4 Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 5708; 6. Considerações Finais; 7. Referências Bibliográficas. 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objeto observar e apresentar de forma analítica o 

desenvolvimento e a experiência acerca de recente tema abordado no mundo jurídico brasileiro: 

a constitucionalidade do acesso à tratamento alternativo para doenças crônicas, através de óleo 

à base do composto natural denominado Canabidiol, em detrimento aos medicamentos tidos 

como “convencionais”, os quais já não proporcionam resultados satisfatórios para garantir aos 

pacientes direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal, qual seja: o acesso à saúde, 

uma vez que a definição desta está vinculada diretamente a sua promoção e qualidade de vida. 

Além disso, o trabalho em questão mostrará o desenvolvimento histórico do tema até a 

atualidade, em que este passou a ganhar força e exercer influência no mundo midiático e 

jurídico brasileiro, até então tido como bastante conservador, através de reformas na legislação 

vigente do país. 

 

Palavras-chave: Saúde, Canabidiol, Vida, CBD, THC, Direito, ANVISA, Medicinal, 

Legalização, Código Penal.  
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ABSTRACT: The aim of this article is analyze and present the development and experience of 

a recent issue addressed in the Brazilian legal world: the constitutionality of access to alternative 

treatment for chronic diseases through oil based on the natural compound called Canabidiol, 

giving up on drugs, which no longer provide satisfactory results to guarantee patients 

fundamental rights carved in the Federal Constitution, namely: access to health, since the 

definition of this is directly linked to their promotion and quality of life. In addition, the work 

in question will show the historical development of the theme to the present moment, in which 

it began to gain strength and influence in the Brazilian media and legal world, until then 

considered as quite conservative, through reforms in the country's current legislation. 

 

Keywords: Health, Canabidiol, Life, CBD, THC, Law, ANVISA, Medicinal, Legalization, 

Penal Code. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo visa trazer à tona assunto de grande repercussão jurídica e midiática, 

nos últimos tempos, em todo território brasileiro. 

Na década de 90 do século XX, o uso medicinal da Cannabis ganhou um novo interesse 

na comunidade científica mundial após a descoberta do Sistema Endocanabinoide e seus 

receptores celulares CB1 e CB2. A ativação e/ou bloqueio destes receptores, existentes nas 

células dos mais variados sistemas biológicos, pelos Canabinoides (THC, CBD, dentre outros 

mais de 70 Canabinoides) produzem efeitos biológicos que podem trazer alívio e controle para 

uma série expressiva de doenças crônicas ligadas ao sistema nervoso e sistema imune. 

Segundo pesquisa realizada no PubMed.gov, maior portal de pesquisas científicas do 

mundo, desde 1994 até hoje, 18.200 artigos científicos foram publicados por vários grupos de 

pesquisa de respeitadas universidades mundiais demonstrando o poder medicinal da Cannabis 

e seus diferentes compostos, sendo os principais o Canabidiol (CDB) e Tetra-Hidrocanabinol 

(THC). Para muitos casos de epilepsia refratária, síndrome de Tourette, síndrome de Huntington 

e esclerose múltipla a Cannabis é o único remédio. 

O recente relatório, “Os Efeitos da Cannabis e dos Canabinoides na Saúde: Cannabis e 

Canabinoides, os Efeitos na Saúde: Estado Atual de Evidências e Recomendações para 

Pesquisa”, publicado em janeiro de 2017 pela Academia Americana de Ciências, Medicina e 

Engenharia, concluiu que há evidências substanciais de que a Cannabis é efetiva para o 

tratamento de dor crônica em adultos, no tratamento dos efeitos colaterais de quimioterapia e 

para espasmos em pacientes de esclerose múltipla. 

Dessa forma, este artigo traz à tona a discussão sobre o direito de acesso ao tratamento, 

de doenças que apresentam estágios crônicos avançados, utilizando-se como meio alternativo 

o óleo a base de Canabidiol, sendo este um assunto de matéria Constitucional, uma vez que os 

direitos à saúde, bem estar, qualidade de vida, dentre outros, estão assegurados em nossa Magna 

Carta e devem ser observados de forma privilegiada em relação as demais leis do ordenamento 

jurídico brasileiro, em se tratando principalmente da questão hierárquica defendida 

majoritariamente tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do país.        

 Serão observados casos que ganharam repercussão nacional e internacional na luta em 

busca da descriminalização da maconha para fins medicinais, bem como a criação de 

Associações e ONGs que trabalham duro para auxiliar e garantir novas conquistas que venham 

a beneficiar os pacientes que necessitam da medicação à base do óleo de Canabidiol. 
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 Além disso, este artigo também demonstrará os significativos avanços dos dispositivos 

legais de regulamentação da Cannabis no país, visando manter seu foco, a primeiro momento, 

na busca por melhores condições de acessibilidade e qualidade da maconha para uso 

estritamente medicinal dos compostos da planta, uma vez que a simples regulamentação para 

importação já não se mostra bastante para atender significativa parte da população, que 

descobriu neste método a solução para enfrentar sérios problemas de saúde. 

 

 

2. PANORAMA HISTÓRICO: CANNABIS MEDICINAL NO MUNDO 

 

Muitos acreditam que a discussão sobre o uso da maconha para fins medicinais seja 

recente, contudo, os primeiros registros sobre o uso desta são atribuídos ao imperador 

ShenNeng da China (2737 AC), que prescrevia chá de maconha para o tratamento da gota, 

reumatismo, malária e, por incrível que pareça, memória fraca. 

A popularidade da maconha como remédio se espalhou pela Ásia, Oriente Médio e costa 

oriental da África. Seitas hindus, na Índia, utilizavam a maconha para fins religiosos e alívio do 

estresse. Médicos da antiguidade prescreviam maconha para tudo, desde o alívio para dor de 

ouvido, até para as dores do parto. Estes médicos também advertiam que o uso excessivo da 

maconha poderia provocar impotência, cegueira e alucinações (“ver demônios”). 

O médico Pedânio Dioscórides, greco-romano, considerado o fundador da 

farmacologia, publicou sua obra “De Matéria Medica”, a principal fonte de informação sobre 

drogas medicinais, desde o início do século I até o século XVIII. Dentre as mais de mil 

substâncias vegetais descritas e distribuídas em grupos terapêuticos, a maconha medicinal era 

indicada como tratamento eficaz para dores articulares e inflamações. 

Há séculos o uso da maconha medicinal já era estabelecido no Oriente Médio. Um dos 

primeiros relatos de casos, considerando a maconha para tratamento de epilepsia, foi de autoria 

de Ibnal-Badri (1464). Em Bagdá, Al-Bradi descreveu um tratamento eficaz administrado por 

um poeta, para controle das crises epiléticas do filho do camareiro do Califa, com haxixe. 

Ao que tudo indica, a maconha foi trazida ao Brasil por escravos africanos, ainda durante 

o período colonial (1808). Disseminou-se entre os índios, e mais tarde entre brancos, tendo sua 

produção estimulada pela coroa. Até a rainha Carlota Joaquina habituou-se a tomar chá de 

maconha, depois que a corte portuguesa se mudou para o Brasil. 
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Em 1839 aparecem os primeiros relatos sobre as propriedades da substância em um 

artigo de jornal médico intitulado “Sobre a preparação de Indian Hemp ou Gunjah”, onde 

concluiu-se que: a maconha medicinal é um remédio anticonvulsivante de maior valor. Desta 

forma a maconha medicinal cresce no continente europeu. 

O artigo do PhD. EA Birch na revista The Lancet (1889), uma das principais revistas 

médicas do mundo, delineou a aplicação da Cannabis Sativa L. para o tratamento de 

dependência ao ópio. A erva reduziu o desejo do ópio e agiu como um antiemético. Nos anos 

seguintes a maconha consolidou-se como medicamento nos EUA e na Europa. 

Consumida como hábito popular por árabes, chineses, mexicanos e afrodescendentes,  

no início do sec. XX, minorias que eram socialmente discriminadas na época, a maconha passou 

a ser vista preconceituosamente por uma elite moralista, muitas vezes estimulada pela indústria 

concorrente do cânhamo (raça da espécie Cannabis Sativa L. que produz poucos canabinoides 

e alto teor de fibras). A fibra do cânhamo, natural e muito resistente, é forte concorrente para 

indústria do petróleo, algodão e das fibras sintéticas. 

Em 1924, difundia-se, não apenas no Brasil, mas em âmbito mundial, a tese de que o 

consumo da maconha era um mal. E um médico brasileiro teve papel importante nessa história. 

Pernambuco Filho, em conferência promovida pela “Liga das Nações” em Genebra, associou o 

uso maconha ao danoso uso do ópio, um dos maiores problemas de saúde pública da época. Ele 

nunca havia defendido essa afirmação anteriormente, mas sua fala foi muito importante no 

proibicionismo mundial nos anos seguintes.  

Em convenção (1961), a ONU determinou que as drogas eram ruins para a saúde e o 

bem-estar da humanidade e, portanto, eram necessárias ações coordenadas e universais para 

reprimir seu uso. Com isso o uso medicinal da maconha foi fortemente suprimido, deixando 

pacientes e cientistas longe da maconha. Essa proibição contribuiu para o enriquecimento da 

indústria bélica interessada na manutenção de conflitos armados e deu início à guerra contra as 

drogas. 

Mesmo com toda a proibição nos EUA e na Europa, o Prof. Dr. Raphael Mechoulam, 

do Departamento de Química Medicinal e Produtos Naturais (1963), da Escola de Medicina da 

Universidade Hebraica de Jerusalém, isola o canabidiol (CBD) e no ano seguinte, o delta 9-

tetrahidrocanabinol (THC). 

Em 1981, o grupo do Prof. Dr. Elisaldo Carlini (UNIFESP) publica no J ClinPharmacol, 

respeitado periódico científico internacional, um estudo duplo cego, randomizado, incluindo 
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uma pequena amostra de oito pacientes, comparados com sete controles, o efeito benéfico do 

CBD para controle de crises convulsivas.  

A partir de 1999, o sistema endocanabinoide começa a ser elucidado pela ciência. Após 

a descoberta dos canabinoides internos, produzidos pelo próprio corpo humano, anandamida 

(N-araquidoniletanolamida) e 2-araquidonilglicerol (2-AG), dos receptores de canabinoides 

CB1 e CB2, e das enzimas relacionadas ao metabolismo dos mesmos, um sistema especializado 

se consolida. A comunidade científica focou na investigação do seu potencial clínico, com 

resultados encorajadores em muitas áreas. Os receptores canabinoides são identificados em 

várias células e sistemas, além do sistema nervoso central, e a ciência avança na área da 

imunologia e oncologia. 

 

 

2.1 CANNABIS MEDICINAL NO BRASIL 

 

No Brasil imperial registra-se a portaria da Câmera Municipal do Rio de Janeiro, de 4 

de outubro de 1830 para o controle de gêneros remédios e boticários que proibia a  venda da 

diamba sob pena de multas e prisões. No início da república, o Código Penal de 1890 estabelece 

a proibição do consumo de Cannabis associada ao controle das casas de candomblé, catimbós 

e umbanda pela polícia, o que foi previsto na “Secção de entorpecentes, tóxicos e mistificação” 

desse código. (MAGGIE, Yvone in: SABINA (org), 1985). 

O cenário dos congressos internacionais e reuniões da Liga das Nações realizadas desde 

o início do século XX refletem-se, no Brasil, na intensificação do controle (criminalização) 

vista no Decreto-lei 891 de 25 de novembro de 1938, associada inclusive às proposições de 

controle das informações e medidas eugênicas dos Departamentos Estaduais de Saúde do 

Serviço Nacional de Educação Sanitária. 

O artigo 281 do Código Penal desse período não distinguia o usuário do traficante. A lei 

5.726 de 29 de outubro de 1971 já prevê a internação em hospital psiquiátrico para recuperação 

dos “infratores viciados” (o usuário), o que foi referendado pela lei 6.368 de outubro de 1976, 

a lei que, segundo pesquisador da FGV, atenua o tratamento penal do traficante em prol do que 

vem sendo chamado de “descriminalização” por sinal, “atenuação de pena” vetada na Lei 

Antidrogas. (Lei 10.409 de 11/01/2002) (Ivanissevich, 2002) 

A partir dessa época as tendências à legalização se tornam mais evidentes (ou manifestas 

no período pós ditadura) e formalizadas em projeto-lei acompanhando manifestações 
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internacionais tais como: a legalização do comércio em coffee shops a partir de 1972 na 

Holanda, inaugurando uma tendência a ser acompanhada pela legislação de outros países como 

a Grã Bretanha e Portugal; o movimento hippie e festival de Woodstok na décadas de 60-70; a 

difusão da religião jamaicana (fundada por volta de 1920) a partir do sucesso musical de Bob 

Marley também na década de 70; a discrepância na opinião médica; movimentos formais pró-

legalização e sobretudo a intensificação do consumo, sobretudo na década de 90, e/ou fracasso 

do esquema de controle associado em parte à inconsistência conceitual de “liberação” do 

consumo com punição da venda (tráfico).  

  

 

3. A CONCESSÃO DO USO MEDICINAL DA CANNABIS À LUZ DOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

 A princípio, é necessário ressaltar que o tema desenvolvido neste artigo se mostra de 

relevância imprescindível para o direito e, consequentemente, para a dignidade da pessoa 

humana; princípio este que é tutelado de forma explícita pela nossa Constituição Federal, 

constituindo um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Nesse contexto, para a 

manutenção do fundamento supracitado, o direito à saúde se faz como um pilar para a dignidade 

da pessoa humana. 

Além disso, a descriminalização da maconha, principalmente quando observada no 

segmento médico aplicável, tem base em princípios constitucionais que retomam na história o 

conceito de direito. O entendimento das possibilidades de descriminalização da maconha não 

se restringe a justificativas jurídicas ou sociais, antes pressupõe a existência de direitos básicos 

fundamentados primeiramente em dois princípios: o Estado de Direito e a Dignidade da pessoa 

humana. 

Em relação ao direito à saúde, é sabido que este é um direito fundamental de cunho 

social, o qual é previsto no art. 6º da CF/83: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição [...]” 

Levando-se em consideração a previsão constitucional do direito à saúde e tendo-se a 

Constituição Federal como o topo da pirâmide normativa do ordenamento jurídico brasileiro, 

subentende-se que as legislações infraconstitucionais devem, a todo e qualquer custo, respeitar 

a supremacia da Constituição Federal. 
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Para frisar a importância de cumprimento do direito à saúde, vale expor agora a 

jurisprudência com o posicionamento da Excelentíssima Ministra Ellen Gracie, no qual a 

magistrada expõe o seu pensamento acerca do tema: “O direito à saúde é prerrogativa 

constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, 

impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso 

a tal serviço” (GRACIE, Ellen. 2010). 

 Percebemos então que toda a questão do direito à saúde não pode ser, de maneira 

alguma, dissociada dos direitos também constitucionais à vida e à dignidade da pessoa humana. 

Com relação a essa análise, far-se-á extremamente pertinente a colocação do Procurador 

Federal e Mestre em Direito Constitucional Marcelo Novelino (2013), quando trata da ideia de 

direitos sociais – direito a saúde – indissociavelmente dos direitos à vida e à dignidade da pessoa 

humana, fazendo um paralelo direto com o mínimo existencial – termo este que designa as 

condições mínimas de sobrevivência –.  

Não obstante já termos ressaltado a importância e o dever do Estado em garantir o direito 

à saúde, faz-se necessário analisar o Art. 196 da Constituição Federal: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988) 

Com relação ao artigo supracitado, o grande constitucionalista José Afonso da Silva 

(2014) confirma a necessidade da atuação do Estado para a efetivação do direito em questão, 

bem como destaca a necessidade da participação da comunidade, visto que tal direito social tem 

carácter pessoal e coletivo. 

No que concerne a aplicabilidade dos princípios constitucionais na matéria em questão, 

é possível visualizar a aplicação prática destes perante ao primeiro caso no Brasil no qual foi 

concedida permissão para importação do óleo a base de canabidiol para o tratamento de um 

indivíduo.  

O caso em comento diz respeito a uma criança de 5 anos que possui uma síndrome 

extremamente rara ocasionadora de convulsões no período de duas em duas horas. Como 

consequência das fortes e constantes convulsões, temos o fato de a menina não falar e também 

não andar, além do mais perigoso, que é o grande e eminente risco de morte. 

Diante do exposto, a mãe da criança, Katieli Fischer, passa por grandes períodos de 

aflição, não só pelo fato de poder perder a sua filha, mas, também, pelo fato de a única 

substância capaz de surtir resultados positivos em sua descendente ser proibida no Brasil. 
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Depois de ingressada a ação, o Juiz Federal Bruno César Bandeira Aplolinário concedeu 

à menina Anny o benefício da utilização do medicamento a base de um derivado do THC, neste 

caso concreto, o Canabidiol, sendo extremamente necessário tomar nota da decisão do exímio 

magistrado: 

Essa solução decorre, ademais, de imposição da Constituição Federal de 1988, 
que, no artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 

Portanto, assim como a ANVISA tem o poder–dever de controlar os 

medicamentos de uso humano que ingressam e circulam no território nacional, 
compete-lhe, também, a obrigação de proteger a saúde da população 

brasileira, o que, no caso particular da autora, demonstrou-se ser possível 
apenas através da liberação da importação e do uso do canabidiol a fim de que 
ela dê sequência ao tratamento já iniciado com resultados espetaculares no 
combate à EIEE2. (APLOLINÁRIO, 2014) 

 

Percebe-se, claramente, a influência do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, 

citado anteriormente neste artigo, como uma das principais fundamentações para deferir o 

pedido da postulante. O que nos gratifica é que o magistrado só deu provimento à demanda 

após a análise de tal princípio que foi explanado neste trabalho logo no seu início – bem como 

nos momentos em que foi frisado que a concessão só deveria ocorrer em casos extremos –, 

sendo extremamente importante analisar a maestria com que juiz se valeu de tais princípios em 

sua decisão: 

 

De resto, trata-se da única solução compatível com o princípio da 
proporcionalidade, à vista das circunstâncias reveladas nos autos. Ainda que 
se vislumbre a adequação e a necessidade da retenção do medicamento por 
parte da ANVISA no exercício de sua atividade de fiscalização, como meio 
de efetivação plena do controle sanitário, a restrição administrativa não resiste 
ao último filtro que conforma o princípio da proporcionalidade, que é o da 
proporcionalidade em sentido estrito. (APLOLINÁRIO, 2014) 

 

Dessa forma, levando-se em consideração toda a autoridade da Constituição Federal em 

nosso ordenamento jurídico, não é prudente e, menos ainda, legal, ir de encontro a normas 

expressas em tal documento. E, levando-se em consideração ainda o princípio da dignidade da 

pessoa humana – que, para alguns doutrinadores, é tão importante quanto o próprio princípio 

da legalidade –, não se pode permitir que o direito à saúde e, consequentemente, à vida, seja 

obstruído por uma lei infraconstitucional. 
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4. A LUTA DE GRUPOS ESPECÍFICOS PELA LEGALIZAÇÃO DA MACONHA 

MEDICINAL NO BRASIL E O AUXÍLIO DA MÍDIA NA VISIBILIDADE DA CAUSA  

 

 Assim como em diversos cenários do cotidiano, a mídia existe com o papel determinante 

de trazer informação e visibilidade à assuntos que, muitas vezes, não estariam à disponibilidade 

da população através de maneira tão simplória e facilitada quanto esta. 

 É fácil observar que atualmente os meios de comunicação compõem um canal de fácil 

acesso e de disseminação facilitada de qualquer tipo de conteúdo. 

 A televisão, os jornais, os rádios e principalmente as chamas redes sociais possibilitaram 

que o tema em tela, utilização da Cannabis como forma de tratamento alternativo para diversas 

condições médicas, fosse difundido de maneira ágil e equilibrada, mostrando uma nova faceta 

para o então Tabu existente acerca da maconha. 

Dessa forma, foi possível tomar o conhecimento sobre diversos casos de pacientes que, 

ao fazerem uso do extrato da maconha para o tratamento de determinadas doenças, obtiveram 

resultados mais que satisfatórios. 

 Atualmente, no Brasil, observou-se o surgimento de alguns grupos e Associações 

interessadas diretamente nos benefícios trazidos pelo óleo de Canabidiol, quando ministrado 

diretamente para o tratamento de algumas doenças específicas, doenças essas que já não mais 

respondem aos tratamentos tidos como “convencionais” ou que nunca responderam.  

 Estas Associações, em sua grande maioria, surgiram através da união de alguns pais, os 

quais possuem filhos que detém condições médicas raras, e que insatisfeitos com os tratamentos 

permitidos e oferecidos por lei, resolveram ir em busca de alternativas mais satisfatórias e que 

pudessem trazer melhores condições de vida para seus filhos. 

 Inicialmente, o objetivo destes pais, era o de simples troca de informações e materiais 

de pesquisas, uma vez que não existia a possibilidade de se ter o acompanhamento deum médico 

já que toda a matéria abordada por estes ainda era tida como um grande tabu, além de ilegal.  

Com o passar do tempo, o resultado positivo obtido com o uso da nova substancia, 

induziu estes indivíduos à busca por mais conhecimento, principalmente sobre a capacidade 

medicinal da Cannabis, popularmente conhecida como maconha, cominando no desejo destes 

de se conseguir um acesso maior e mais fácil ao tratamento, além de ansiar por novas pesquisas 

que pudessem capacitar os profissionais da saúde, dessa vez, dentro dos termos da lei. 
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4.1 ASSOCIAÇÕES E A MÍDIA – DIFUSÃO DA MATÉRIA ATRAVÉS DOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE MOVIMENTAÇÃO DE CUNHO POPULAR 

 

Em 2007 ocorre o lançamento do livro Maconha, Cérebro e Saúde, dos neurocientistas 

Renato Malcher-Lopes e Sidarta Ribeiro. O livro se somou aos contínuos esforços de grupos 

brasileiros, sobretudo os ligados ao CEBRIDE, no sentido de divulgar para o público o 

entendimento do sistema endo canabinoide e seu potencial medicinal. O livro foi de grande 

impacto tanto no meio acadêmico quanto junto ao público em geral, tendo sua primeira edição 

completamente esgotada, e servindo como um dos pilares para o desenvolvimento do roteiro 

do documentário Cortina de Fumaça, de Rodrigo Mac Niven. 

O documentário “Cortina de Fumaça” surge em 2010 e roda o Brasil e o mundo em 

diversos festivais de cinema internacionais, bate mais de 300.000 visualizações no YouTube e, 

eventualmente, chega à TV a cabo. O documentário teve grande repercussão nacional e impacto 

político, e trouxe pela primeira vez no Brasil, para o grande público, uma abordagem 

multidisciplinar aprofundada e francamente inovadora sobre o uso medicinal da maconha, e 

sobre os problemas advindos da proibição da planta. A abordagem do documentário é 

excepcionalmente multidisciplinar e inclui depoimentos do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, do ex-secretário nacional de justiça e diretor da SENAD, Pedro Abramovay, de 

médicos como Elisaldo Carlini, Dartiu Xavier, neurocientistas, como Renato Malcher-Lopes e 

Sidarta Ribeiro, além de juristas, antropólogos, sociólogos, historiadores, juízes e políticos de 

renome nacional e internacional. 

No mesmo ano, a prisão do baterista da banda de reggae “Ponto de Equilíbrio” levou 

um grupo de neurocientistas da diretoria da Sociedade Brasileira de Neurociência e 

Comportamento a iniciar na mídia impressa um intenso debate, com trocas de textos sobre a 

regulamentação dos usos da maconha. O episódio culminou com a realização de um debate 

presencial no auditório do jornal Folha de São Paulo no final de 2010. O evento foi filmado por 

Rodrigo Mac Niven e disponibilizado no Youtube, onde obteve expressiva audiência. 

Em 2011 é conquistado um grande direito, a liberação da Marcha da Maconha pelo 

Superior Tribunal Federal. A Marcha da Maconha foi um movimento vanguardista de 

excepcional impacto na discussão sobre as políticas que regem o uso da maconha no Brasil. O 

tema do uso medicinal sempre esteve presente neste movimento, que o levou às telas do 

programa Fantástico em 2011, onde pela primeira vez, uma enquete televisionada recebeu a 

maioria dos votos favorável à regulamentação da maconha no Brasil. 
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Em 2012, Charlotte Figi, americana com 5 anos de idade, portadora de síndrome de 

Dravet (que determina epilepsia refratária), tem sua história de sucesso no controle de crises 

convulsivas, com o uso de um óleo rico em CBD, produzido a partir de uma cepa de Cannabis 

Sativa L., que acabou recebendo seu nome, amplamente divulgada pela imprensa americana. O 

poder da internet espalha mundialmente o sucesso de Charlotte. 

Em 2013, o impacto do filme “Cortina de Fumaça” não se restringiu à divulgação de 

informações, mas também conectou todos os diversos profissionais sintonizados por uma visão 

transformadora sobre o tema. Tal conexão permitiu a formação de uma rede de acadêmicos e 

ativistas, que em 2013 realizaram o primeiro Congresso Internacional de Drogas, Lei, Saúde e 

Sociedade, organizado por uma grande parceria entre a UnB, Conselho Federal de Psicologia, 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, Associação Brasileira de Estudos de 

Psicoativos, Rede Pense Livre e a Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde. O 

congresso reuniu mais de 40 oradores vindos da Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Espanha, 

Estados Unidos, Portugal e Uruguai. Além de profissionais de diversas áreas, ativistas, usuários 

e pacientes, tiveram pela primeira vez, voz e lugar de destaque num evento deste porte. O 

congresso ocorreu no Museu Nacional da República, e foi considerado o maior congresso sobre 

inovação de política de drogas já realizado na América Latina. O congresso teve enorme 

impacto político, aproximando todos os seguimentos envolvidos entre si e destes com os 

agentes políticos, abrindo espaços importantes de discussão junto ao Congresso Nacional, 

SENAD e Ministério da Saúde. Além disto, o evento contribui para a consolidação de uma rede 

interdisciplinar, que culminou com a criação da Plataforma Brasileira de Políticas Sobre 

Drogas, fundada formalmente em 2014. 

Em 2014, mais um caso raro ganha as mídias, Anny Fisher, brasileira com 5 anos de 

idade, portadora da síndrome CDKL5 (que também determina um quadro de epilepsia 

refratária), tem sua história de sucesso no controle de crises convulsivas, com o uso de um óleo 

rico em CBD, apresentada no programa Fantástico. Anny foi a primeira paciente a conseguir 

na justiça o direito a importação do óleo. O sucesso de Anny acabou contagiando outros pais e 

mães pelo país, e as histórias de controle de crises convulsivas se multiplicaram. Um grupo de 

epiléticos do estado da Paraíba, liderados por Júlio Amarico e Sheila Dantas, conseguiu, junto 

ao ministério público federal, a primeira liminar favorável a um grupo de pessoas, para 

importação do óleo rico em CBD. O país passou a conviver com outras histórias de sucesso. 

Durante o ano a maconha medicinal esteve muito frequente na imprensa nacional. 
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Em maio foi organizado um encontro por médicos, neurocientistas e pela SENAD, sob 

a gestão de Victor Maximiano, trazendo pela primeira vez a discussão direta entre o meio 

médico-científico e o corpo técnico da ANVISA, sobre a necessidade de reclassificação do 

Canabidiol (CBD) e da regulamentação do uso medicinal da Cannabis Sativa L. 

Outras histórias de sucesso tornaram-se públicas: Juliana Paolinelli, portadora de dor 

neuropática; Gilberto Castro, portador de esclerose múltipla; Thais Carvalho, portadora de 

câncer de ovário, contribuíram para conscientização do poder medicinal da maconha para a 

nossa sociedade. 

A campanha de divulgação e informação REPENSE – Pela Regulamentação da 

Maconha Medicinal, ganha força e promove ações de conscientização pelo país. Famílias e 

pacientes juntam-se ao movimento da Marcha da Maconha pelo país, que desde 2009, traz para 

as ruas uma manifestação pacífica em favor da legalização da maconha. 

No congresso nacional, a SUG nº 8/14, projeto de lei de origem popular com maior 

número de assinaturas da história até então, defende a regulamentação da maconha para uso 

medicinal, industrial e recreativo. É foco de debates acirrados coordenados pelo senador 

Cristovam Buarque. 

A maconha medicinal ganha espaço no Ministério da Justiça através da Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Em reunião ordinária do Conselho Nacional de 

Política sobre Drogas (CONAD), ocorrida em 12 de novembro de 2014, no Mistério da Justiça 

em Brasília DF. Leandro Ramires e Norberto Fischer são pais de Benício e Anny, epiléticos 

refratários, usuários de óleo de Cannabis Sativa L. rico em CBD. Eles defenderam uma 

normatização na ANVISA e na Receita Federal, para por fim ao tráfico internacional praticado 

por algumas famílias. 

O documentário ILEGAL, produzido pela equipe da revista Super Interessante, e 

dirigido por Raphael Erichsen e Tarso Araújo, é lançado e torna-se uma das melhores 

ferramentas de auxílio na causa da maconha medicinal. 

O documentário ganha prêmios no país e projeção internacional. As mulheres, 

protagonistas do documentário, Katielle Fisher, Margarete Brito e Camila Guedes, mães de 

crianças epiléticas; Juliana Paolinelli e Thaís Carvalho, pacientes, são homenageadas em 

Miami, recebendo o prêmio Poder Awards, em reconhecimento à luta dessas mulheres em favor 

da maconha medicinal. 

A sociedade brasileira começa a se organizar em grupos de pacientes, que buscam seu 

alívio no tratamento com maconha medicinal. Pacientes portadores de doenças graves, muitas 
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vezes incapacitantes, após superarem o preconceito em relação à maconha, descobrem a luz no 

fim do túnel. Portadores de esclerose múltipla, dores neuropáticas, transtornos psiquiátricos, 

doenças neurodegenerativas e sindrômicas (Parkinson, Alzheimer e Tourette), estagio avançado 

de doenças inflamatórias e autoimunes (Lupus, Chron, Artrites) e alguns tipos de câncer, são 

só alguns exemplos de pacientes que tem sua qualidade de vida muito favorecida com o uso da 

maconha medicinal. 

Em dezembro nasce, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Pacientes de 

Cannabis Medicinal (AMA+ME), contando com a presença de pacientes e ativistas de vários 

estados do país. 

Do mesmo modo, várias outras associações surgem pelo país como: ABRA Cannabis – 

Associação Brasileira para Cannabis, ABRACE Esperança – Associação Brasileira de Apoio 

Cannabis Esperança e AMEMM – Associação Multidisciplinar de Estudos sobre Maconha 

Medicinal, APEPI - Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. 

 

 

5. REFORMA DA POLÍTICA DE DROGAS – O CAMINHO PARA LEGALIZAÇÃO E 

REGULAMENTAÇÃO DA CANNABIS  

 

 

5.1 DESCRIMINALIZAÇÃO  

 

A proposição de produzir contribuições ao processo de descriminalização requer uma 

avaliação de cenários resultantes de uma intensificação da violência na “guerra às drogas” ou 

de uma possível redução com a liberação da maconha, enquanto estratégia para redução da 

incidência de homicídios, aceitando-se por outro lado uma elevação de seu consumo com danos 

físicos e psicológicos associados. Tal concepção integrasse à política de redução de danos, além 

de considerar que a violência é a principal causa de morte entre da população masculina, jovem 

e economicamente ativa. 

Um dos questionamentos sobre as vantagens de se obter a desarticulação econômica do 

crime organizado através da substituição do mercado negro das drogas por um comércio legal 

de substâncias psicoativas é a consideração da possibilidade ou cenário em que as organizações 

criminosas se rearticulem em torno do comércio de outros ilícitos. 
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Outra perspectiva de visualizar possíveis cenários da liberação da droga é a reconstrução 

histórica da dimensão epidemiológica do dano psicossocial associado ao consumo de 

substâncias psicoativas distintas buscando compreender sua especificidade tanto na 

psicofarmacologia como das características sócio-econômicas e culturais determinantes de suas 

formas de uso.  

O potencial terapêutico de uso da Cannabis associado à possível redução de 

investimentos na indústria farmacêutica com importação de ansiolíticos e analgésicos (a 

principal aplicação da Cannabis) ou outros usos e sobretudo ganhos paralelos na desarticulação 

do crime organizado com potencial redução da violência e aquisição de armas pela população, 

são os principais horizontes favoráveis de uma liberação de consumo. 

Por outro lado, teríamos um aumento de danos causados por uma elevação de seu 

consumo contrapondo-se às experiências alternativas de controle social por consciência 

sanitária, restrição moral e uso em práticas culturais específicas, que precisariam ser 

reconstruídas e/ou importadas. 

Considerando-se tais possibilidades acredito que temos uma real possibilidade de 

descriminalização do uso da Cannabis. O processo deverá ser gradativo, com liberações 

específicas, inicialmente o uso medicinal e realização de estudos nas áreas já especificadas, 

sobretudo de redução do dano talvez com a criação de experts no uso adequado e especialistas 

no tratamento de dependência química com ampla divulgação de resultados em níveis 

internacionais. 

  

 

5.2 POLÍTICA SOCIAL DE SAÚDE 

 

O Uruguai chamou atenção no início deste ano, 2017, ao regular o consumo, o plantio 

e a distribuição de maconha, abandonando, assim, a lógica da “guerra às drogas”. A opção 

contraria a cartilha das Nações Unidas, que em 1961 ratificou como norma a repressão aos 

entorpecentes, e se deu por conta de uma constatação: o combate policial ao narcotráfico não 

reduziu o consumo de maconha no mundo, fortaleceu o crime organizado e aumentou a 

violência e o encarceramento nos países produtores ou que servem de rota do tráfico 

internacional de drogas. 

Agora, em lugar da repressão, o Uruguai lida com o problema pensando em termos 

sociais e de saúde. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-guerra-as-drogas-resultaram-em-um-genocidio-e-prisoes-em-massa-4739.html
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A regulação traz impactos econômicos e sociais. Com o fim da proibição, os custos 

econômicos das forças policiais, do aparelho de justiça prisional e do sistema de saúde são 

reduzidos. Se levarmos em conta que a maioria das pessoas presas por tráfico provém dos 

setores econômicos mais populares, também temos um impacto social forte. Com a proibição, 

as populações pobres são as que mais são presas, mas os maiores lucros do narcotráfico estão 

guardados no sistema financeiro e nas mãos de poucos. 

Há uma ideia de que a classe média irá provar um aumento do consumo de drogas com 

a regulação. 

Entende-se que acontecerá com a maconha o mesmo que ocorre com outras drogas 

lícitas. Existirá um aumento do consumo até chegar a um patamar estável, em seguida, haverá 

uma queda. É o que aconteceu com o tabaco nos últimos anos. Nesse diapasão, deve ser aberto 

debate sobre o tema, além de se pensar na elaboração de políticas públicas para evitar o 

consumo de drogas lícitas e ilícitas, não por um problema moral, mas de saúde. 

A regulação deve ser vista como uma política social e de saúde que pretende regular as 

consequências do uso de maconha como acontece com o tabaco e o álcool. Assim, será 

priorizada não apenas as liberdades individuais, mas também as liberdades coletivas. O mais 

importante é existir uma política para a Cannabis integrada com a política de drogas e que 

ofereça saúde a quem faz um uso abusivo de drogas. 

 

 

5.3 ANVISA 

 

A maconha medicinal ganha espaço no Ministério da Justiça através da Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Em reunião ordinária do Conselho Nacional de 

Política sobre Drogas (CONAD), ocorrida em 12 de novembro de 2014, no Mistério da Justiça 

em Brasília DF. Leandro Ramires e Norberto Fischer são pais de crianças portadoras da 

epilepsia refratária, e usuários de óleo de Cannabis Sativa L. rico em CBD. Neste momento, 

eles defenderam a criação de norma regulamentada pela ANVISA e pela Receita Federal, para 

por fim ao tráfico internacional praticado por algumas famílias. 

Após esta iniciativa, deu-se início à perseguição pela regulamentação para, a princípio, 

conseguir a concessão da ANVISA para a importação do medicamento. 

Em janeiro de 2015, a Anvisa retirou o Canabidiol da lista de substâncias proibidas 

vigente no Brasil, incluindo-o no rol de substâncias controladas. Na prática, a Agência já 
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autorizava a importação de produtos à base de Canabidiol, por pessoa física, para uso próprio, 

desde que com prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, 

porém antes do final de 2014 o Canabidiol aparecia no rol de substâncias proscritas, sendo 

praticamente impossível que se conseguisse a receita médica que era exigida para tal fim.  

Entretanto, em dezembro de 2014, o CFM (Conselho Federal de Medicina) autorizou médicos 

a prescreverem o medicamento para o tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia, 

tornando possível a prescrição do medicamento. No entanto, de acordo com o parecer do órgão, 

apenas neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras podem prescrever a substância. 

Em agosto de 2015, a Anvisa passou a autorizar a compra excepcional do produto não 

só para pacientes com epilepsia, mas para diversas patologias, como dores crônicas e de 

Parkinson, desde que observadas as disposições na RDC 17/2015.  

Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 

0090670-16.2014.4.01.3400, proposta pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal e 

deferida pelo juiz Marcelo Rebello Pinheiro, da 16ª Vara do Distrito Federal, a ANVISA 

publicou,  em 21/03/2016, a RDC 66/2016, que finalmente permitiu a prescrição médica e a 

importação, por pessoa física, de produtos que contenham as substâncias Canabidiol e 

Tetrahidrocannabinol (THC) em sua formulação, exclusivamente para uso próprio e para 

tratamento de saúde. 

Atendendo à decisão judicial, a RDC altera o art. 61 e inclui adendos nas Listas “E” e 

“F2” do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344/98, bem como altera o art. 3º desta e revoga os 

artigos 5º e 6º da RDC 17/2015, passando a permitir a prescrição médica e a importação, por 

pessoa física, de produtos que contenham as substâncias Canabidiol e THC em sua formulação, 

exclusivamente para uso próprio e para tratamento de saúde. 

Para a importação desses produtos, é necessário atender a todas as determinações da 

RDC 17/2015. O paciente ou o seu responsável legal deverá solicitar à Anvisa, em formulário 

próprio, uma Autorização Excepcional para a importação e utilização do produto, apresentando 

prescrição médica, laudo médico e declaração de responsabilidade e esclarecimento assinada 

pelo médico e paciente/responsável legal. 

Os produtos a serem importados devem ser regularizados em seus países de origem, 

assim como o estabelecimento fabricante. 

A nova RDC também traz a previsão de utilização de possíveis medicamentos que 

venham a ser registrados pela Anvisa à base de THC, conforme legislação a ser publicada 

previamente à concessão de eventuais registros. 
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou em Maio de 2017 uma medida 

que torna a Cannabis sativa oficialmente uma planta medicinal. 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 156, publicada no Diário Oficial da União 

do dia 8 de maio, finalmente incluiu a erva na Farmacopeia Brasileira, código oficial 

farmacêutico do Brasil. 

Essa foi a primeira vez que a ANVISA reconheceu que a planta – o vegetal in natura, 

como se fuma, e não apenas seus componentes – possui potencial terapêutico. 

Isso não muda o fato de a maconha ainda ser proibida, a princípio. A proibição e a 

criminalizacão do cultivo persistem, mas com certeza é um grande avanço na perspectiva do 

acesso à saúde, porque abre caminho para a produção, distribuição e consumo para fins 

terapêuticos. 

Diversos avanços têm sido feitos no campo do reconhecimento da Cannabis como 

remédio, tais como a concessão de autorizações de plantio, individuais (das quais já se tem 

registro jurídico) e coletivas, além de diversas ações, por parte de diferentes instituições, no 

sentido de regular o plantio e comércio de Cannabis medicinal no Brasil. 

Dessa forma, a ANVISA continua avançando na regulamentação agora para o plantio 

de maconha em âmbito coletivo, para produção e pesquisa com fins medicinais, que será feita 

até o fim do ano de 2017. Serão emitidos certificados autorizando o plantio de forma a atender 

a demanda do mercado interno de pacientes. 

 

 

5.4 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5708 

 

O Partido Popular Socialista (PPS) propôs em 19.05.2017, Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) junto ao Superior Tribunal Federal, com pedido de medida 

cautelar, questionando a proibição da Cannabis para fins medicinais e de bem-estar terapêutico 

no Brasil. A ação conta com a participação e apoio técnico Associação Brasileira dos Pacientes 

de Cannabis Medicinal (AMA+ME), através do advogado constitucionalista e seu coordenador 

jurídico, Dr. Maurício Sullivan Balhe Guedes. A ADI confronta dispositivos da Lei n. 

11.343/06 (Lei de Drogas) e pede que “seja concedida medida cautelar em caráter de urgência 

para assegurar o plantio, cultivo, colheita, guarda, transporte, prescrição, ministração e 

aquisição de Cannabis para fins medicinais e de bem-estar terapêutico”. Ou seja, mais 

especificamente, o PPS pede que se declare a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de 
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Drogas – Lei 11.343/2006 – e que se dê interpretação conforme a Constituição aos artigos 2.º 

(caput), 33 (parágrafo 1.º, incisos I, II e III), 34, 35 e 36 da Lei 11.343/2006 e ao artigo 334 -A 

do Código Penal, para então afastar entendimento que criminaliza o plantio e o cultivo da planta 

fins medicinais e de bem-estar terapêutico. 

A legislação brasileira é bastante restritiva com relação à Cannabis apesar de avanços 

recentes como a permissão da importação, em casos excepcionais, de medicamentos à base de 

Canabidiol em associação com outros Canabinoides concedida pela ANVISA. Entretanto, não 

é conferida aos pacientes a permissão, por exemplo, para o cultivo da Cannabis. Assim, a ação 

também visa que seja permitida a importação de sementes de Cannabis, bem como a adequação 

para o plantio e posse para fins medicinais e científicos. 

Em sua estruturação formal, a ADI conta um pouco da história do uso da Cannabis no 

Brasil, sua difusão como remédio no início do século XX para alívio da dor e aborda as 

tendências proibicionistas em decorrência das políticas públicas de então. Também são 

abordados estudos recentes que comprovam a eficiência da Cannabis no tratamento de diversas 

doenças e os ótimos resultados do uso de diversos Canabinoides para tratamento de doenças 

que envolvem o sistema imunológico. 

Conclui Maurício Sullivan Balhe Guedes:  

 

A ADI trata de um combate ao proibicionismo e suas expressões legislativas 
pela esfera penal em relação a plantar, cultivar, colher, guardar, transportar, 
prescrever, ministrar e adquirir cannabis para fins medicinais e de bem-estar 

terapêutico. Busca-se demonstrar que a proibição da planta leva a uma 
violação sistêmica a direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana 
enquanto valor intrínseco e comunitário e autonomia da vontade – até o direito 
à saúde.  

 

Apesar dos avanços após a propositura da ADI em questão, o Conselho Federal de 

Medicina (CFM) e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), manifestaram em nota seu 

desacordo para com a mesma e solicitaram a revogação da decisão da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que incluiu, na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 

156, em 5 de maio de 2017, a Cannabis Sativa L (maconha), em sua relação de plantas de 

interesse da indústria farmacêutica. 

Vale atentar que, ponto de extrema importância é que a solicitação de retirada da 

Cannabis da lista de plantas de interesse da indústria farmacêutica vai contra uma tendência 

mundial. Diversas empresas farmacêuticas já fabricam remédios à base de Cannabis, com 

diversas concentrações de CDB e THC e resultados promissores. Além disso, diversos países 
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do mundo já regulamentaram ou estão em vias de regulamentar a Cannabis para fins 

medicinais. Assim, ao fazer tal solicitação, o CFM e a ABP parecem ignorar o que vem 

acontecendo em todo o mundo e vão na contramão da história. 

A ADI nº 5708 ainda segue perante o STF, sendo aguardado por muitos o desfecho 

dessa solicitação. 

 

  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base no que anteriormente fora exposto por este artigo, é possível visualizar o real 

crescimento que este assunto tem ganhado perante a mídia e a legislação brasileira. 

 O potencial terapêutico de uso da Cannabis associado à possível redução de 

investimentos na indústria farmacêutica com importação de ansiolíticos e analgésicos (a 

principal aplicação da Cannabis) ou outros usos e sobretudo ganhos paralelos na desarticulação 

do crime organizado com potencial redução da violência e aquisição de armas pela população, 

são os principais horizontes favoráveis de uma liberação de consumo. 

Por outro lado teríamos um aumento de danos causados por uma elevação de seu  

consumo contrapondo-se às experiências alternativas de controle social por consciência 

sanitária, restrição moral e uso em práticas culturais específicas, que precisariam ser 

reconstruídas e/ou importadas. 

Considerando-se tais possibilidades acredito que temos uma real possibilidade de 

descriminalização do uso da Cannabis. O processo deverá ser gradativo, com liberações 

específicas, inicialmente o uso medicinal e realização de estudos nas áreas já especificadas, 

sobretudo de redução do dano talvez com a criação de experts no uso adequado e especialistas 

no tratamento de dependência química com ampla divulgação de resultados em níveis 

internacionais. 
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