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Como uma planta pode fazer uma 
criança deixar de frequentar hospitais 

para frequentar a escola? 
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EM MARÍLIA? 

1º Seminário de Cannabis Medicinal do Centro Oeste 
Paulista, EDEPE (2019) 
 
1ª Audiência Pública na Câmara Municipal de Marília 
(março/2020) 
 
Requerimento para o Comitê Municipal de Pol. Públicas de CM 
 
PL 54/2020 Constituição do Comitê Municipal de Pol. Públicas 
de CM (jun/2020) 
 
PL 120/2021 Suporte institucional no incentivo à pesquisa e 
orientação à pacientes e familiares (jul/2021) 
 
Requerimento 510/2021 Resposta do Executivo quanto à 
criação do Comitê 
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EM MARÍLIA?   Conferência Municipal de Saúde 

33. Apoiar as pesquisas voltadas ao tratamento de dependência de álcool, maconha e 
crack/cocaína, com óleos derivados de Cannabis Sativa L. no Município de Marília
  

 
 
34. Capacitar os profissionais da RAPS, objetivando a formação em conhecimentos 
sobre o Sistema Endocanabinóide e o uso da Cannabis Medicinal como ferramenta 
terapêutica para o tratamento de dependência química e outros transtornos. 
  

 
EIXO TEMÁTICO II - Atenção Especializada e Hospitalar   
 
 
12. Implantar Comitê de políticas públicas para a democratização do acesso à Cannabis 
Medicinal pelo SUS (requerimento nº510/2021 da Câmara Municipal) de acordo com 
normativas do Ministério da Saúde e legislação vigente para possível seguimento com 
relação à pesquisa, implementando capacitação de profissionais para monitorar e 
implantar centros de referência em parceria com instituições de ensino. 
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EIXO TEMÁTICO III - Atenção Primária    
 
16. Realizar educação permanente em saúde, para profissionais do SUS, com ensino 
voltado ao manejo das plantas medicinais e fitoterápicos e demais Práticas Integrativas e 
Complementares. 
  

 
 
20. Fortalecer o processo de Educação Permanente em Saúde. 
  
 
EIXO TEMÁTICO IV – Financiamento e Gestão do SUS    
 
8. Contratar e capacitar profissionais da saúde que utilizem práticas integrativas e 
complementares (PICs) na promoção da saúde física e mental.  
  

 
 
9. Avaliar a viabilidade da ampliação da oferta de medicamentos de alto custo sem a 
necessidade de abertura do processo. 
  

 
 
10. Ampliar os diagnósticos elegíveis para a indicação de medicamentos de alto custo. 
  

 
 
22. Implantar as farmácias vivas (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde-PICS) 
nas unidades de saúde, e demais PICs, tais como: acupuntura, homeopatia, reiki, 
constelação sistêmica familiar, entre outras. 
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Autor: Luis André Lisque  (ABRACAMED) 
 

MOÇÃO DE APOIO à regulamentação da Cannabis medicinal no SUS  
 
A utilização de medicamentos à base de cannabis já é uma realidade no Brasil, 
sendo utilizados para o tratamento de doenças como autismo, epilepsia, mal de 
Alzheimer, mal de Parkinson e demais condições psiquiátricas e neurológicas.  
 
A partir de 2020 a Anvisa autorizou o comércio do medicamento inclusive em 
farmácias, no entanto o seu acesso continua restrito às pessoas que podem pagar 
seu alto custo ou àquelas que conseguem por meio da judicialização.  
 
Desta forma, a fim de democratizar o acesso à cannabis medicinal a XI Conferência 

Municipal de Saúde de Marília defende a regulamentação da cannabis 
medicinal no âmbito do SUS, com políticas de formação dos profissionais 
da saúde bem como de prescrição e fornecimento do medicamento, assim 
como a promoção do autocultivo e fortalecimento das associações de 
pacientes e familiares.  
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Autora: Nayara Mazini  
 
MOÇÃO DE APOIO  
 

à implementação das Políticas Municipais de Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos, com apoio, fomento e fortalecimento da Farmácia Viva, 
consonante à POLÍTICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS, 
Decreto Nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que estabelece diretrizes e linhas 
prioritárias para o desenvolvimento de ações pelos diversos parceiros em 
torno de objetivos comuns voltados à garantia do acesso seguro e uso racional 
de plantas medicinais e fitoterápicos em nosso país, ao desenvolvimento de 
tecnologias e inovações, assim como ao fortalecimento das cadeias e dos 
arranjos produtivos, ao uso sustentável da biodiversidade brasileira e ao 
desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde.  
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Autora: Nayara Mazini  
 
 
MOÇÃO DE APOIO às Práticas de Naturopatia no âmbito do SUS.  
 
A ABRACAMED – Associação Brasileira de Cannabis Medicinal apoia as 
iniciativas de planejamento, desenvolvimento e implementação do 
Horto de Plantas Medicinais do município de Marília para apoio à 
Farmácia Viva, viabilização de recursos da Medicina Antroposófica, 
Quântica e Ortomolecular, da Medicina Tradicional e Integrativa, 
assistência por meio das 29 Práticas Integrativas e Complementares 
previstas no SUS, possibilitando o cuidado ampliado em saúde, 
especialmente para pacientes com doenças e condições crônicas, 
progressivas, degenerativas, refratárias e sob cuidados paliativos. 
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CELERIDADE E REGULAÇÃO 
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