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Observatório vai analisar óleos de
canábis à vencia como medicinais
Organismo pretende criar uma bolsa de investigação e uma base de dados com os consumidores
da planta para fins terapêuticos. Infarmed ainda analisa primeiro pedido para venda em Portugal

A Tilray, fixada em Cantanhede, tem licença para venda na Europa mas ainda não comercializa em Portugal
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saúde Um ano após a entra-
da em vigor da lei que per-
mite a venda nas farmácias
de canábis medicinal, o In-
farmed ainda está a analisar

o pedido para comercializa-

ção de um spray. Os doentes
estão desesperados, garante
o Observatório Português
de Canábis Medicinal, que
decidiu testar todos os óleos

que estão à venda em Portu-

gal como suplementos ali-
mentares, devido a casos de

publicidade enganosa. O
Observatório vai criar ainda
uma bolsa de investigação e

uma base de dados com os

consumidores de canábis
medicinal.

"O sofrimento dos pacien-
tes é gravíssimo. Recebe-
mos pedidos de ajuda de

pessoas que estão nos palia-
tivos, a tomar altas doses de

morfina, e não conseguem
aliviar a dor. Casos de crian-

ças. E não há um médico

que consiga ajudar estes
doentes", denuncia a presi-
dente do Observatório.

À conta disso, garante Car-
la Dias, muitos doentes
continuam a procurar em
Espanha o autêntico óleo de

canábis medicinal, que con-
tém os dois principais com-

ponentes da planta: o CBD
e o THC. Outros deixam-se

enganar por óleos que estão
à venda em ervanárias e até

na televisão que, ao contrá-
rio do medicinal, são extraí-
dos por pressão a frio, po-
dendo conter toxinas.

TOMAM ÓLEO ALIMENTAR
O Observatório já alertou o

Infarmed para produtos
como um óleo da Lister, pu-
blicitado na televisão como
sendo medicinal. Mas não é,
confirmou ao JN a Autorida-
de Nacional do Medicamen-
to. "Sobre os produtos que
têm sido anunciados como



contendo na sua composi-
ção canábis ou seus deriva-

dos, esclarece-se que os

mesmos não se encontram
abrangidos pela nova legis-
lação, porque não se desti-
nam a fins medicinais", diz

o Infarmed, referindo que
cabe a fiscalização à Autori-
dade de Segurança Alimen-
tar (ASAE). O JN contactou
a ASAE, sem efeito.

A Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária
(DGAV) também foi avisa-
da. "Respondeu que o con-
sumidor deve ser mais cons-
ciente e perceber se está a

ser enganado", revela Carla

Dias, lamentando que se es-

teja a "consumir óleo 'Fula'
a pensar que é canábis".

Lamentando que o Infar-
med não averigue aqueles
produtos como fez com os

protetores solares, o Obser-
vatório resolveu mandar
analisar todos os óleos à

venda em Portugal como
suplementos alimentares.

"Vamos criar também
uma bolsa de investigação
para profissionais de saúde

e uma base de dados, para
sabermos quantas pessoas
consomem e para que pato-
logias", revela Carla Dias. •

CURSOS

Pós-graduação do Laboratório Militar
e conferência para formar médicos

Uma das principais quei-
xas de doentes que che-

gam ao Observatório
Português de Canábis
Medicinal prende-se
com a falta de formação
dos médicos para pres-
crever o medicamento
ou até o "estigma" pe-
rante um produto que
continuam a associar a

uma droga. Para acabar
com essas situações, o
Observatório vai organi-
zar, em novembro, uma
conferência com profis-
sionais mundiais, que
vai decorrer em Lisboa
(dias 8 e 9) no Porto (dias
22 e 23). Destina-se a

profissionais de saúde e
conta com sessões para o

público em geral. Já o La-
boratório Militar de Pro-

dutos Químicos e Far-
macêuticos (LMPQF) vai
realizar, de setembro a

14 de dezembro, o pri-
meiro curso superior so-
bre canábis medicinal.
Trata-se de uma pós-gra-
duação em Good Manu-
facturing Practices, des-
tinada a detentores de

grau académico em ciên-
cias farmacêuticas, ciên-
cias da saúde e da vida.
Promovido em parceria
com a Faculdade de Far-
mácia da Universidade
de Lisboa e a Associação
para o Desenvolvimento
do Ensino e Investigação
em Microbiologia
(ADEIM), o curso está
esgotado. Inscreveram-
se 35 alunos para 25 va-
gas, revela o LMPQF.
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é o número de plantações
de canábis autorizadas pelo
Infarmed. É o caso da Tilray,
em Cantanhede, que dispõe
de licença para comerciali-
zar na Europa, mas não pe-
diu para vender no país.

| PORMENORES |

Sob a alçada do Infarmed
Segundo a Lei n.° 33/2018,
compete ao Infarmed fisca-
lizar e autorizar o cultivo,
produção e venda de caná-
bis medicinal, em farmá-

cias, com receita médica.

Patologias abrangidas
O Decreto-Lei n.° 8/2019,
de 15 de fevereiro, fixou o

uso da canábis para casos

de efeitos secundários da

quimioterapia, espasticida-
de, glaucoma, dor crónica

e epilepsia.


