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O uso medicinal do 
canabidiol e seu papel no 
tratamento de doenças 

O Canabidiol (CBD) 

é uma substância 

extraída da Cannabis 

sativa, que tem 

aplicações medicinais 

registradas ao longo da 

história

Em 2.700 a. C., na China, 
utilizava-se a planta para 
terapia de constipação 

intestinal, dores, malária, epilep-
sia, tuberculose e outras doen-
ças. Depois, por volta de 1.000 
a. C., na Índia, foi administrada 
no tratamento de ansiedade, 
manias e histeria. No início do 
século XX, seus extratos foram 
comercializados na Europa 
para tratar desordens mentais. 
Porém, o desconhecimento de 
suas propriedades, e até mesmo 
por preconceito, seu uso tera-
pêutico diminuiu.

Apenas na década 60, com 
o avanço da tecnologia e da 
medicina, o professor da Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém, 
Raphael Mechoulam, isolou os 
componentes da planta e desco-
briu o canabidiol. E, na ocasião, 
ele verifi cou que a substância 
não tem propriedade psicoativa, 
ou seja, o CBD não causa efeitos 
sobre a atividade psíquica ou 
comportamental. 

Essa informação foi reafi rma-
da em 2017, no relatório da OMS. 
No documento foi registrado, 
que “o canabidiol (CBD), mo-
lécula não psicoativa da planta 
Cannabis Sativa L., não é uma 
substância perigosa, pelo con-
trário, apresenta um potencial 
terapêutico alto”.

O que é respaldado por um 
estudo sobre o efeito do CBD 
em oito pessoas epiléticas, re-
alizado em 1980, por Raphael 
Mechoulam e investigadores da 
Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo. 

Os cientistas administraram 
300 miligramas da substância 
por quatro meses nos pacientes. 
Desses, em quatro, as convul-
sões sessaram completamente e 
em outros três a frequência dos 
ataques diminuíram considera-
velmente. Infelizmente, apesar 
dos resultados positivos, as pes-
quisas, na época, não motivaram 
mais investigações sobre o tema. 
Entretanto, o CBD continuou a 
ser estudado. 

Em 1988, Allynn Howlett e 
William Devabe descobriram 
a existência de receptores 
celulares para substâncias da 
cannabis no organismo de ratos. 
Posteriormente, essa presença 
também foi evidenciada em 
outros animais, incluindo o ho-
mem. Junto a essa descoberta, 
substâncias semelhantes às en-

contradas na planta foram iden-
tifi cadas, os endocanabinoides 
– produzidas pelo próprio corpo. 
O responsável pela fabricação 
e degradação foi denominado 
de Sistema Endocanabinoide 
(SEC). 

Ele está envolvido na regula-
ção de diversas funções orgâni-
cas como: apetite, digestão, dor, 
humor, infl amação, memória, 
metabolismo, proteção e de-
senvolvimento dos neurônios, 
imunidade e outras. Tendo em 
vista a gama de atuações dos 
canabinoides e seu passado 
como planta medicinal, hoje, 
o CBD vem sendo pesquisado 
e aplicado no tratamento de 
diversas doenças neurológicas, 
psiquiátricas, infl amações, do-
res e bem-estar.

Em países onde a Cannabis 
Sativa é legalizada para fi ns 
medicinais, como a Argentina, 
Austrália, Canadá, Chile, Co-
lômbia, Estados Unidos, Israel, 
Uruguai e em quase toda a Eu-
ropa, óleos à base de CBD são 
receitados para: epilepsia, escle-
rose múltipla, mal de Alzheimer, 
mal de Parkinson, ansiedade, 
dor crônica, fi bromialgia, de-
pressão, obesidade, glaucoma, 
infl amações intestinais, artrite 
e estresse pós-traumático.

No Brasil, o Hospital Sírio-
-Libanês divulgou, em junho 
de 2019, um estudo, no qual 
dois pacientes com tumores 
malignos de difícil controle 
foram tratados com canabi-
diol, além da radioterapia e da 
quimioterapia padrão. Um mês 
após o tratamento, um deles 
apresentou uma ‘remissão 
completa’ – termo da Medicina 
para caracterizar quando não 
há sinais de atividade da doen-
ça, apesar de não ser possível 
identifi car como cura. E, o outro 
teve uma pseudoprogressão, 
que segundo os pesquisadores 
mostrava que o tratamento 
estava funcionando. 

Os pacientes relataram que o 
CBD amenizou os sintomas de 
dor, náusea, vômito e fadiga, 
possibilitando uma condição 
clínica favorável e a prática de 
atividades físicas. Com tantos 
benefícios, o acesso aos medi-
camentos à base de CBD é cada 
vez mais importante. A Anvisa 
regulamentou o registro destes 
produtos e a venda em farmácia 
sob prescrição médica. A me-
dida deve entrar em vigor nos 
próximos dois meses. O cultivo 
da planta Cannabis segue proi-
bido. Atualmente, mais de 4,5 
milhões de brasileiros, sofrem 
com doenças que podem ser 
tratadas com CBD.

 
(*) - É CEO da Ease Labs.
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O presidente do Iraque, Ba-
rham Saleh, apresentou ontem 
(26) sua renúncia ao cargo, 
após ter se recusado a aprovar 
um candidato para o posto de 
primeiro-ministro sugerido 
por um grupo político apoiado 
pelo Irã. Saleh disse que pre-
feriria renunciar a escolher um 
primeiro-ministro rejeitado por 
parte da população e pelos ma-
nifestantes que saíram às ruas 
nas últimas semanas pelo país.

O nome de Assad Al-Edani foi 
indicado pelo grupo Al Binaa. 
Em uma carta ao Parlamento, 
o presidente disse que futuro 
primeiro-ministro deve ser al-
guém que una o Iraque e evite 
novas divisões.

“Para evitar derramamento 
de sangue e preservar a paz 
civil, eu peço desculpas por não 

Barham Saleh se recusou a 

aceitar indicação de

primeiro-ministro.
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Será a quarta tentativa de 
renovar as regras do setor 
nos últimos 15 meses. 

O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) será o relator do 
projeto, que será um dos pri-
meiros itens analisados pelos 
senadores em 2020. 

Os objetivos do texto são cen-
tralizar a regulação dos serviços 
de saneamento na esfera fede-
ral, instituir a obrigatoriedade 
de licitações e regionalizar a 
prestação a partir da monta-
gem de blocos de municípios. 
O modelo proposto abre mais 
caminho para o envolvimento 
de empresas privadas no setor, 
e é justamente esse ponto que 
tem travado as negociações. 

Parlamentares da oposição ale-
gam que a exigência de licitações 
e as metas de desempenho para 
contratos tenderão a prejudicar 
e alienar as empresas públicas. 
Além disso, o projeto estabelece 

O novo marco regulatório do saneamento básico visa renovar as regras do setor.

Ao sancionar o pacote anti-
crime proposto pelo ministro 
da Justiça, Sergio Moro, o 
presidente Jair Bolsonaro 
vetou trechos do projeto, 
provocando reação tanto de 
parlamentares quanto de as-
sociações de classe ligadas à 
magistratura. Um dos pontos 
mais polêmicos é a criação 
da fi gura do juiz de garantias 
— magistrado responsável 
apenas pela supervisão de 
uma investigação criminal, 
não sendo ele que decidirá 
sobre o caso. 

O juiz de garantias deve, en-
tre outras atribuições, receber 
a comunicação imediata da 
prisão e decidir sobre o reque-
rimento de prisão provisória 
ou outra medida cautelar e 
sobre os pedidos de intercep-
tação telefônica e de quebra 
de sigilo bancário. O acrésci-
mo do juiz de garantias evitaria 
que o juiz que se envolve na 
investigação seja o mesmo a 
julgar posteriormente o réu.

O próprio Sergio Moro co-
mentou em nota que “o tex-
to final sancionado pelo 
presidente contém avanços 
para a legislação anticrime 
no país”. Em sua conta no 
Twitter, Moro escreveu que 
“não é o projeto dos sonhos, 
mas contém avanços. Sempre 

Para Moro, “não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços”.

Comissão pode 
votar proibição a 
pontes de madeira

A construção de pontes de 
madeira com recursos da União 
será proibida em todo o país 
caso seja aprovado o projeto de 
autoria do senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA), pronta para ser 
votada na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado. Ele 
argumentou que ainda há vias e 
rodovias no país que contam com 
pontes de madeira, muitas vezes 
em situação precária e com pouca 
ou nenhuma manutenção, o que 
difi culta o tráfego e o escoamento 
de cargas. 

Lembrou que são recorrentes 
as notícias sobre desabamentos 
ou interdições de pontes. Seu 
projeto determina que as pontes 
sejam construídas em concreto, 
aço ou material de comprovada 
segurança e durabilidade. Rocha 
ressaltou que a técnica para 
construção de estruturas de 
aço e concreto é amplamente 
dominada no país, além de haver 
tecnologia, material e mão-de-
-obra disponíveis, mesmo para 
os locais mais remotos.

Em “casos fortuitos” ou de 
força maior, a proposta permite 
a construção de pontes de ma-
deira em caráter provisório — a 
sua substituição deverá ocorrer 
em até 365 dias. E as pontes de 
madeira já existentes poderão ser 
mantidas até o esgotamento de 
sua vida útil. O texto estabelece 
ainda que serão preservadas as 
pontes de madeira tombadas pelo 
patrimônio histórico e as pontes 
construídas para resgate históri-
co. O projeto será analisado em 
caráter terminativo (Ag.Senado).

Projeto 
proíbe 
taxa de 

serviço em 
restaurantes

a quilo
Projeto proíbe que restau-

rantes por peso cobrem taxa 
de serviço do consumidor. 
A regra, no entanto, não se 
aplicará no caso dos pedidos 
efetuados diretamente a gar-
çons, em geral de bebidas. A 
proposta, da deputada Dra. 
Soraya Manato (PSL-ES), 
tramita na Câmara. Quem 
descumprir a medida estará 
sujeito ao pagamento de 
multa correspondente ao do-
bro do valor total cobrado do 
consumidor, incluída a taxa 
de serviço indevidamente 
inserida. 

O projeto, na verdade, con-
siste na reapresentação, com 
adaptações, do projeto do 
ex-deputado Carlos Manato, 
que foi arquivado ao término 
da legislatura passada. “Com-
partilho a boa intenção de 
vedar uma prática muito co-
mum nos estabelecimentos 
que comercializam alimentos 
na modalidade autosserviço, 
a exemplo de restaurantes a 
peso e aqueles que operam 
em sistema de buffet livre: a 
inclusão de taxa de serviço na 
conta do consumidor”, afi rma 
Soraya Manato (Ag.Câmara). 
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Projeto do deputado Roberto Pessoa (PSDB-CE), 
em análise na Câmara dos Deputados reserva para 
as mulheres 25% das vagas oferecidas nos concur-
sos públicos futuros na área de segurança pública. 
A reserva constará dos editais dos concursos 
públicos, que deverão especifi car o total de vagas 
correspondentes para cada cargo oferecido. As 
candidatas concorrerão ao mesmo tempo às vagas 
reservadas e às destinadas à concorrência geral, 
de acordo com a sua classifi cação no concurso.

Caso não haja candidatas aprovadas em número 
sufi ciente para ocupar as vagas reservadas, as 
remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados, conforme a classifi cação. 

Segundo Pessoa, a proposta tem o objetivo de sub-
sidiar a formulação de projetos e políticas pautadas 
pelo respeito à igualdade de gênero. 

“A participação feminina nas polícias civis cor-
responde a menos de 20% do efetivo nacional. Nas 
polícias militares e nos bombeiros, essa participação 
é de 7,2% e 7,9%, respectivamente. Nessas duas 
corporações militares, vários estados ainda mantêm 
as cotas para o ingresso de mulheres, variando 
de 10% a 15% das vagas disponibilizadas a cada 
concurso”, apontou o parlamentar. O projeto tra-
mita em caráter conclusivo e será analisado pelas 
comissões dos Direitos da Mulher; de Trabalho, 
de Administração; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Senado analisa o novo marco 
regulatório do saneamento em 2020

O Senado deve receber nos próximos dias projeto da Câmara que estabelece o novo marco regulatório 
do saneamento básico

prioridade no recebimento de 
auxílio federal para os municípios 
que efetuarem concessão ou 
privatização dos seus serviços.

Para o líder do governo, 
senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE), o projeto deve 
ser aprovado até o fi nal de 
fevereiro, mas ainda é cedo 
para avaliar se os senadores 

farão alguma alteração. Ele 
avalia que, depois de todas as 
tentativas anteriores, o acordo 
político amadureceu. “O texto 
da Câmara chega com força 
aqui porque houve um enten-
dimento com os governadores. 
Há grandes chances de termos 
uma votação rápida no Senado”.

A principal novidade intro-

duzida pelo projeto é o fi m dos 
contratos de programa, instru-
mentos pelos quais os municí-
pios transferem a execução dos 
seus serviços de saneamento 
para empresas públicas dos 
governos estaduais. Em lugar 
deles, entrarão as licitações, 
envolvendo empresas públicas 
e privadas (Ag.Senado).

Criticas à lei que prevê juizes
de garantias para investigações

me posicionei contra algumas 
inserções feitas pela Câmara no 
texto originário, como o juiz de 
garantias. Apesar disso, vamos 
em frente”.

Para o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), o Juiz 
de “Garantias” tira a Lava Jato 
do RJ do Bretas e a do STF do 
Fachin. E tira o caso do Flávio 
Bolsonaro do Itabaiana. Vai 
plantar cascas de banana e 
potenciais nulidades que serão 
declaradas por algum ministro 
simpático no STF. Já o Major 
Olimpio (PSL-SP) afi rmou que 
o Senado cumpriu o acordo com 
o governo, sob a promessa de 
que pontos negativos seriam 
vetados. “No entanto, o governo 

não cumpriu o acordo. A socie-
dade perdeu. Vou apresentar 
projeto de para extinguir o 
juiz de garantias, o juiz da 
impunidade”. 

Para Simone Tebet (MDB-
-MS), é no mínimo estra-
nho. Juiz de garantia inviabili-
za o sistema criminal brasilei-
ro, gera atrasos intermináveis 
no julgamento de processos 
contra o crime organizado 
e de combate à corrupção. 
Em uma única palavra: re-
trocesso. Quase metade dos 
municípios não tem um único 
juiz criminal, quem dirá dois. 
De onde brotarão os recur-
sos para nomeá-los? (Ag.
Senado).

Em meio a impasse, presidente 
do Iraque renuncia

Iraque deve se reunir para deci-
dir se aceita ou não o pedido de 
demissão do presidente. Caso 
aprovado, Saleh deixará o car-
go. No mês passado, em meio 
a uma onda de protestos, Adel 
Abdul-Mahdi deixou o posto de 
primeiro-ministro do Iraque. Os 
manifestantes criticavam a cor-
rupção no governo, a qualidade 
dos serviços público e a possível 
infl uência política do Irã.

Ao menos 500 pessoas mor-
reram e 20 mil fi caram feridas 
em confrontos com as forças 
de segurança nos protestos, 
iniciados em outubro. Os mani-
festantes exigem uma revisão 
completa do sistema político 
instalado em 2003 após a que-
da de Saddam Hussein e uma 
renovação da classe política do 
Iraque (ANSA).

aceitar a nomeação de Edani 
como primeiro-ministro. Estou 
pronto para submeter minha 
renúncia ao Parlamento”, diz o 
texto. Agora, o Parlamento do 

25% das vagas na segurança pública para mulheres
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SUSPENDER O PRÓ-LABORE
Sócio que recebe pró-labore teve a sua aposentadoria concedida e não 
receberá mais o pró-labore, como proceder junto ao eSocial? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO POR TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, QUAL O 
PRAZO PARA O PAGAMENTO DOS VALORES DA VERBA RESCISÓRIA?

Esclarecemos, conforme art.477, §6 da CLT que o pagamento dos 
valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do 
contrato.    Desta forma qualquer que seja o tipo de contrato de trabalho, 
tem a empresa até 10 dias para pagamento das verbas rescisórias.

NOMEADO POR PROCURAÇÃO
Diretor administrativo não sócio nomeado por procuração, pode receber 
por meio do pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUBSTITUIR AS CTPS FÍSICA PELA DIGITAL
Empresa pode substituir a CTPS física pela carteira digital nas novas 
contratações. Nos funcionários existentes podemos substituir, como 
proceder com as demais obrigações de atualização? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRESENTOU ATESTADO
Funcionário recebeu aviso prévio e foi agendado exame demissional, 
entretanto apresentou atestado de cirurgia, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Quais as obrigações acessórias do contribuinte optante pelo Lucro 
Real? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® DEZEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •


