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“Declaro não possuir 

qualquer conflito de 

interesse junto

a qualquer produtor de  

cannabis medicinal e seus 

derivados, seja industrial, 

seja de cultivo individual 

ou coletivo no país ou no 

exterior”.

Leandro Cruz Ramires da Silva

CRMMG 22.234 

AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE



Não existe CBD puro disponível como um medicamento

Estes suplementos proporcionam bons resultados para várias doenças

O medicamento é um extrato da planta Cannabis

Os extratos são considerados suplementos

Precisamos rever conceitos e evoluir na ciência, com humildade e sabedoria

“A comunidade médica brasileira tem uma formação antiga e levou para dentro da Universidade o conceito de 

que a maconha é uma droga perigosa, o que não e verdade.” 

Prof. Dr. Elisaldo Carlini - UNIFESP

FALANDO 

A MESMA 

LÍNGUA



ácido volpróico, 

topiramato, 

levetiracetam, 

oxcarbazepina, 

rispiridona

...

lamotrigina, 

clobazam, 

fenitoinas, 

benzodiazepinicos,  

complexo B 

25 COMPRIMIDOS / DIA



Extrato / óleo de cannabis 

rico em CBD

CBD: aprox. 53 mg/ml

THC: aprox. 4 mg/ml

1 COLHER (1ML) 3 VEZES AO DIA



The Lancet, 1843

SIR WILLIAM BROOKE
O’SHAUGNESSY

Hydrophobia, Cholera, Tetanus, 
Infantile Convulsions &

Delirium Tremens



The Lancet, 1843

SIR WILLIAM BROOKE
O’SHAUGNESSY

“My object is to have it extensively and
exactly tested without favor or prejudice, for
the experience of four years has established
the conviction in my mind, that we possess
no remedy at all equal to this in anti-
convulsive and anti-neuralgic power”

London, January, 1843.



Artigo 2
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos na DUDH, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição.



Artigo 18
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião 



Cerimonia religiosa / 2016
Área rural - Índia



Artigo 25
Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços 
sociais indispensáveis...



21 de março de 2017
Área rural - Índia

www.leafly.com/news/lifestyle/what-is-bhang-history-and-recipes



Crédito da foto: ww.rockying.com

Março de 2017
Nova Delhi - Índia



Março de 2017
Nova Delhi - Índia

Crédito da foto: ww.rockying.com



Foto de Masixole Feni (http://www.uk420.com)

7 de abril de 2016
Montanhas de Podoland, Cabo Oriental - África do Sul
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Legalizado

Descriminalizado

Ilegal (frequentemente tolerado)

Ilegal

Sem informação

Cannabis in Europe



SEM recomendação médica

9 ESTADOS

COM recomendação médica

19 ESTADOS

Receita (limitação de THC)

17 ESTADOS

Ilegal

4 ESTADOS

Cannabis in USA



http://denverpartyride.com/denver-420-tours/l

Denver - USA



Denver - USA

http://denverpartyride.com/denver-420-tours/l













por aqui...





“Eu lutei por décadas para 

mostrar que a maconha é 

uma planta séria. Dezenas de 

países já regulamentaram 

maconha medicinal. A 

legislação atual é uma 

vergonha para a ciência 

brasileira e para o Brasil.”

Prof. Dr. Elisaldo Carlini

#SOMOSTODOSCARLINI



LEI Nº 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013.



5
NEUROS

1 / 104.527 Hab.

849
NEUROS

1 / 53.115 Hab.

78
NEUROS

1 / 270.763 Hab.



12
PSIQUIATRAS

1 / 47.512 Hab.

1.146
PSIQUIATRAS

1 / 39.349 Hab.

69
PSIQUIATRAS

1 / 306.080 Hab.











“Autorização de importação excepcional de produtos a base 

de CBD, em associação com outros canabinoides” 

1. Foram concedidas 3.523 autorizações

2. Sendo atendidos 2.265 pacientes

3. 06 diagnósticos mais contemplados: Epilepsia, Autismo, Doença 

de Parkinson, Alzheimer, Neoplasia maligna e Dor crônica 

correspondem a aproximadamente 85% das indicações

4. 620 médicos diferentes prescreveram de 36 especialidades

Especialidades
Acupuntura, Anestesiologia, Cancerologia, Cardiologia, Cirurgia da coluna, Cirurgia Geral, 

Clínica Geral, Clinica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia, 

Homeopatia, Infectologista , Medicina da Família, Medicina do Trabalho, Medicina e 

Reabilitação, Medicina Intensiva, Medicina Preventiva, Nefrologia, Neurocirurgia, 

Neurofisiologia, Neurogénetica, Neurologia, Neuropediatria, Neuropsiquiatria, Nutrologia, 

Oncologia, Oncologia Pediátrica, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Patologia Clínica, Pediatria, 

Psiquiatria, Radiologia e Reumatologia.

06/12/2017
2,5 anos depois









e a ciência...



Sistema Endocanabinoide



Sistema Endocanabinoide





PubMed, número de publicações/ano (“cannabinoids”)



Há 600.000.000 de anos...



Há 32.000.000 de anos...



Há 150.000 anos...



passo

01

passo

02
passo

04

Acolher
pacientes
que podem
se beneficar
com o uso de 
canabinoides

passo

03

Monitorar os
resultados, 
fomenttar a 
pesquisa
clínica
Educação

Facilitar o 
acesso aos
prescritores, 
autorização
da ANVISA 
e produtos

Trabalhar a a
favor da 
produção
nacional e da 
regulamentação



Uso de óleo de cannabis rico em canabidiol 

para controle de epilepsia refratária: 

estudo observacional

passo

03

Monitorar os
resultados, 
fomenttar a 
pesquisa
clínica
Educação



61 primeiros 
associados 
epiléticos 
refratários

6 não foram 
localizados ou 

não 
responderam 

17 não utilizavam  
extrato  de 

cannabis

38 já utilizavam 
extrato de 
cannabis

Grupo AMA+ME Epiléticos

Associados epiléticos refratários 

usuários de óleo de cannabis rico em 

CBD (OCE)



11.106 PACIENTES ADULTOS E CRIANÇAS

REDUÇÃO ≥ 50% NO NÚMERO DE CRISES

DROGAS ANTIEPILÉTICAS (AED) 21% X PLACEBO 6% (OR  3,5)



INQUERITO
(Entrevistas assistidas por computador)
QUESITOS (Antes / Depois do CBD) relacionados:

1) Número de crises convulsivas  < 78,9%
2) Intensidade das crises convulsivas  < 94,7%
3) Medicamentos AED      < 73,0%
4) Dosagem AED
5) Efeitos colaterais observados sonolência leve,      apetite

6) Evolução psicomotora  84.2% (42,1% intensa)
7) Internações Hospitalares   83.3% internação “0”
8) Necessidade de atendimento de urgência (PS)



PS +

26 (87%)

redução ≥ 60%

18 (60%)

redução ≥ 90%

16 (53%)
redução de 100%

08) Necessidade de atendimento de urgência (PS)





120 crianças e adultos jovens - CBD 20 mg/kg/dia

1. A frequência mediana de crises/mês caiu de 12,4 para 5,9.

2. Redução de crises > 50% aconteceu em 43% dos pacientes

3. 5% ficaram completamente livres de crises



passo

03

Monitorar os
resultados, 
fomenttar a 
pesquisa
clínica
Educação

Efeitos de extrato de Cannabis sativa rico 

em cannabidiol sobre os principais sintomas 

associados ao transtorno do espectro do 

autismo (TEA): relato de 18 casos de uso 

compassivo.



18 pacientes 
autistas

3 relataram 
piora do 
quadro

2 já estavam 
usando a mais 

tempo

15 pacientes 
acompanhados 
por 9 meses

Grupo AMA+ME Autistas

Associados autistas usuários de óleo 

de cannabis rico em CBD (OCE)

CBDRx



Indicador Abrev. 
Percepção de 

melhora (%)

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder ADHD 30%

Behavioral disorders BD 20%

Motor deficits MD 20%

Autonomy Deficits AD 10%

Communication Deficits and Social Interaction CDSI 25%

Cognitive deficits CD 20%

Sleep disorders SD 40%

Convulsive Seizures (n=5)* CS na*

* They already had sustainable control of seizures from the beginning of the study.



Figure 1. Box plots of pooled

data from all 15 patients that

underwent EC treatment for 

at least 6 months, indicating

improvement of symptoms in 

the following categories: 

Attention Deficit / 

Hyperactivity Disorder

(ADHD, n=15); Behavioral

disorders (BD, n=15); Motor 

deficits (MD, n=12); 

Autonomy Deficits (AD, 

n=15); Communication 

Deficits and Social Interaction

(CDSI, n=15); Cognitive

deficits (CD, n=15); Sleep

disorders (SD, n=12); 

Convulsive Seizures (CS, n=5). 











E o Δ9 tetra hidrocanabinol (THC)?









abraceesperança.org.br



amame.org.br









28 / 30 colegas assistiram ao vivo e 145 inscritos para assistir depois   





“É preciso reconhecer que o poder medicinal da 
Cannabis ultrapassa as prerrogativas do ato médico 
e jamais deve ter seu uso controlado por estes 
profissionais. A Medicina Canabinoide que 
sonhamos vai muito além do bem estar terapêutico. 
A cada dia, o Sistema Endocanabinoide aponta para 
novos ‘alvos terapêuticos’ para a Cannabis, 
canabinoides e terpenos. É neste ponto, que a 
especialidade médica se insere.”

Leandro Ramires



muito obrigado


