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Primeiro remédio à base de cannabis é
registrado no Brasil
Medicamento aprovado pela Anvisa é indicado para tratar espasmos relacionados à
esclerose múltipla
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O remédio registrado pela Anvisa leva tetraidrocanabinol (THC) e canabidiol (CBD), extraídos das folhas da Cannabis
sativa  Divulgação/DAVID MCNEW

RIO — A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, pela primeira vez, o

ÚLTIMAS DE SAÚDE

registro de um medicamento feito á base de Cannabis sativa. Tratase do Mevatyl, indicado

Remédio barato evita
hemorragia pós-parto,
que mata 100 mil por
ano 27/04/2017 8:36

para tratar adultos com espasmos prolongados em decorrência de esclerose múltipla. O
remédio é composto por 27 mg/mL de tetraidrocanabinol (THC) e 25 mg/mL de canabidiol
(CBD).

Cientistas
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artiﬁcial para ajudar
bebês prematuros

O remédio já é aprovado em 28 países, incluindo canadá, Estados Unidos, Alemanha,
Dinamarca, Suécia, Suíça e Israel. Em vários deles, seu nome comercial é Sativex. No Brasil,
ele será classificado como tarja preta, vendido apenas com apresentação de receita. De
acordo com a Anvisa, estudos clínicos mostraram que a dependência devido ao uso do
Mevatyl é improvável.
Conforme noticiado na coluna de Lauro Jardim, a estimativa é que o remédio esteja à venda
em 60 dias.
Segundo a Anvisa, o medicamento "é indicado para o tratamento sintomático da
espasticidade moderada a grave relacionada à esclerose múltipla, sendo destinado a
pacientes adultos não responsivos a outros medicamentos antiespásticos e que demonstram
melhoria clinicamente significativa dos sintomas relacionados à espasticidade durante um
período inicial de tratamento com o Mevatyl".
SEM INDICAÇÃO PARA EPILEPSIA E MENORES DE IDADE
A Anvisa resslta que o medicamento não é indicado para tratar epilepsia, uma vez que uma
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suas
substâncias ativas,
o THC, tem o potencial de agravar as crises epiléticas. O Mevatyl
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também não é recomendado para crianças e adolescentes até os 18 anos, porque não há
estudos comprovando segurança e eficácia para esta faixa etária.
O medicamento será fabricado por GW Pharma Limited, no Reino Unido, e a detentora do
registro do remédio no Brasil é a empresa Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda, da cidade de
São Paulo.
Até agora, a Anvisa só havia liberado a importação de medicamentos à base de cannabis, e
não registrado algum deles, permitindo sua venda dentro do país.
A presidente da Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal (Apepi),
Margarete Brito, comemorou a medida. De acordo com ela a autorização do Mevatyl abre
precedente para que outros medicamentos à base de THC sejam aprovados pelo órgão.
 Foi um grande passo, principalmente por ser um remédio com THC, que é o grande vilão
da cannabis. Com esse medicamento à base de THC provase que não tem mais como negar
que o THC também é remédio e terão que permitir outros medicamentos que tenham a
substância. É uma conquista.
Apesar de positiva, Margarete frisa que a liberação do medicamento ainda não é suficiente.
Segundo ela, as famílias de pacientes que dependem da droga precisam ter o acesso à
substância mais facilmente.
 Estamos curiosos para saber quanto esse medicamento vai custar, porque é muito caro. A
via industrial não pode ser a única forma para os pacientes. As associações lutam pelo
direito de autocultivo e do cultivo coletivo. A gente acredita que só assim os pacientes vão
ter um acesso mais justo e democrático ao THC. Ainda estamos distantes da
regulamentação do uso medicinal.

ANTERIOR



PRÓXIMA

Febre amarela: Conﬁra perguntas e
respostas sobre a doença

Espírito Santo registra os primeiros dois
casos suspeitos de febre amarela

Recomendadas para você



Recomendado por

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Destine parte do
seu imposto de
renda para uma
instituição…

Piovani é intimada a
depor em ação
movida por Kadu
Moliterno

Newsletter

Um mês após
sumiço de jovem no
Acre, família já
traduziu três livros

As principais notícias do
dia no seu e-mail.

Nasa divulga
imagens do
mergulho da
Cassini entre…

email@email.com.br

Avó é condenada a
prisão perpétua por
aterrorizar neta
com disfarce de…

RECEBER

Já recebe a newsletter diária? Veja mais opções.

Remédio NO
baratoGLOBO
evita
EM DESTAQUE
AGORA
SAÚDE
hemorragia pós-parto,
EM DESTAQUE

 

que mata 100...

Cientistas
desenvolvem útero
artiﬁcial para ajudar
bebês...

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

 

bebês...

BRASIL

ECONOMIA

STF permite salário acima do Centrais sindicais marcam
teto para servidores com
protestos em pelo menos 22
dois cargos
estados nesta sexta

ECONOMIA

RIO

Conﬁra o voto de cada
deputado na reforma
trabalhista

Pezão pede ajuda ao governo
federal após 5 mortes no
Alemão

barcas e escolas
03 Ônibus,
públicas e parte das
particulares vão aderir à

é resgatado
Temer decide cortar ponto
04 Aventureiro
vivo após 47 dias perdido no
05
de servidores que entrarem
Himalaia
em greve

MAIS LIDAS
me deixe', disse jovem
01 'Não
baleado no Alemão ao amigo
após ser atingido

geral é legítima, diz
02 Greve
Ministério Público do
Trabalho

greve na sexta-feira

Shopping

VERSÃO MOBILE

RIO

MUNDO

SOCIEDADE

ELA

TV

ANCELMO.COM
GENTE BOA
CARNAVAL
BAIRROS
DESIGN RIO
EU-REPÓRTER
TRÂNSITO

ADRIANA CARRANCA

CONTE ALGO QUE NÃO SEI
EDUCAÇÃO
HISTÓRIA
RELIGIÃO
SEXO
SUSTENTABILIDADE

MODA
BELEZA
GENTE
GASTRONOMIA
HORÓSCOPO
DECORAÇÃO

PATRÍCIA KOGUT

CULTURA

ESPORTES

PATRÍCIA KOGUT
RIO SHOW
FILMES
MÚSICA
TEATRO E DANÇA
ARTES VISUAIS
LIVROS

BOTAFOGO
FLAMENGO
FLUMINENSE
VASCO
PANORAMA ESPORTIVO
RADICAIS
PULSO

BRASIL

ECONOMIA
MIRIAM LEITÃO
LAURO JARDIM
DEFESA DO CONSUMIDOR
PREVIDÊNCIA E TRABALHO
INDICADORES
CARROS

LAURO JARDIM
ELIO GASPARI
MERVAL PEREIRA
JORGE BASTOS MORENO
BLOG DO NOBLAT
JOSÉ CASADO
PODER EM JOGO

EM DESTAQUE

SAÚDE

 

Remédio barato evita
hemorragia pós-parto,
que mata 100...

Cientistas
desenvolvem útero
artiﬁcial para ajudar
bebês...

MAIS +
OPINIÃO
BLOGS
VÍDEOS
FOTOS
PREVISÃO DO TEMPO
INFOGRÁFICOS
EU-REPÓRTER

 

bebês...

© 1996 - 2017. Todos direitos reservados a Infoglobo Comunicação e Participações S.A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.

PORTAL DO ASSINANTE CLUBE O GLOBO SOU+RIO FAÇA SUA ASSINATURA AGÊNCIA O GLOBO O GLOBO SHOPPING FALE CONOSCO DEFESA DO CONSUMIDOR EXPEDIENTE ANUNCIE CONOSCO TRABALHE CONOSCO POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO

