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MOÇÃO DE REPÚDIO À CONSULTA PÚBLICA DA CONITEC SOBRE A INCORPORAÇÃO DO CBD 

ISOLADO 

 

CONSIDERANDO que em 2020 a Organização das Nações Unidas, através da Comissão de Drogas 

Narcóticas, aprovou a retirada da cannabis/maconha da lista de “drogas mais perigosas” e a Organização 

Mundial de Saúde retirou a cannabis/maconha da relação de “Drogas”, por não causar um perigo à saúde 

pública; 

 

CONSIDERANDO que a ANVISA em 2015 já admitiu as propriedades medicinais do canabidiol e do THC 

– dois produtos médicos derivados da maconha – e em Maio de 2017 reconheceu a cannabis como planta 

medicinal; 

 

CONSIDERANDO que apesar de todos esses passos as pessoas que necessitam de derivados da 

maconha para o tratamento de uma série de doenças ainda têm enormes dificuldades, posto que ainda 

não há uma regulamentação adequada e as autorizações de uso de medicamentos produzidos pela 

grande indústria farmacêutica ainda favorecem a uma pequena elite, que tem condições de adquirir tais 

produtos ao custo de quase R$ 3.000,00 ao mês; 

 

CONSIDERANDO que no Poder Judiciário já existem algumas conquistas no sentido de concessão de 

“habeas corpus” autorizando o cultivo da maconha pelas mães e demais familiares de usuários de tais 

medicamentos, o que tem feito aquele custo astronômico reduzir-se em até 90% do valor; 

 

CONSIDERANDO que a empresa Prati Donaduzzi, uma das gigantes da indústria farmacêutica, obteve 

uma patente para o óleo de CBD – Canabidiol isolado em junho de 2020, pelo prazo de 20 anos, patente 

sob questionamento através de impugnação subscrita pelo saudoso Padre Ticão e pelo deputado federal 

Paulo Teixeira; 

 

CONSIDERANDO que a ANVISA tem adotado uma postura de ataque a associações que, de forma 

comunitária e sem fins lucrativos, têm produzido derivados da cannabis para fins medicinais mediante 

autorizações judiciais; 

 

CONSIDERANDO que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 

(CONITEC) convocou uma Consulta Pública sobre a incorporação do CBD isolado, cuja patente hoje é 

privativa da indústria Prati Donaduzzi, aberta até o dia 15/03/2021; 
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CONSIDERANDO que esta proposta de incorporação mais uma vez evidencia a política excludente, anti 

popular e contrária ao SUS, por parte do Governo Bolsonaro, ao privilegiar os interesses econômicos da 

grande indústria farmacêutica em detrimento da saúde dos (as) usuários (as); 

 

CONSIDERANDO que o impacto orçamentário da incorporação do Canabidiol Prati-Donaduzzi®️ ao SUS 

para epilepsia refratária, segundo relatório técnico elaborado pela CONITEC, foi estimado em R$ 80 

milhões ao ano com impostos ou R$ 70 milhões sem impostos, totalizando, em cinco anos, um impacto 

orçamentário de R$ 416 milhões (com impostos) ou R$ 337 milhões (sem impostos) no já contingenciado 

orçamento do Sistema Único de Saúde (Relatório CONITEC); 

 

CONSIDERANDO que enquanto o frasco de 60ml de óleo de CBD 200mg/ml da PRATI é comercializado 

por 2.500 reais, o mesmo tratamento através das associações ABRACE e APEPI cai para em torno de 200 

a 700 reais, e que com o cultivo doméstico e a produção caseira do óleo integral de maconha os custos 

giram em torno de 20 a 80 reais mensais; 

 

CONSIDERANDO que as pesquisas e experiências clínicas atuais das propriedades medicinais da 

maconha apontam para problemas com o uso de compostos isolados, como esse que a PRATI busca 

monopolizar, e que há menor eficácia do uso isolado desses compostos em relação ao uso do óleo 

integral de maconha, pois estes contém toda a riqueza de canabinóides e terpenos da planta, porque há 

interação entre esses compostos no organismo humano, o chamado efeito comitiva, e a biomedicina 

contemporânea assegura que é mais saudável o consumo do óleo integral nesse caso; 

 

CONSIDERANDO que as associações de pacientes bem como suas mães e demais familiares tem 

conseguido construir alternativas que possibilitam a extração do óleo integral da maconha, 

comprovadamente mais eficaz para diferentes usos médicos, não somente para epilepsia refratária, como 

tenta restringir a Consulta Pública da CONITEC; 

 

MANIFESTA SEU REPÚDIO à Consulta Pública nº 12/2021 da CONITEC, e APELA à ANVISA para que 

reconheça expressamente as possibilidades de usos mais amplos dos derivados da cannabis para fins 

terapêuticos, de forma mais acessível à maioria da população. 

 

Campinas 10 de março de 2021 

Conselho Municipal de Saúde  

 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br
https://cms.campinas.sp.gov.br/

