
10 anos da Política sobre Drogas

“Não queremos a Cannabis Medicinal 

como tratamento complementar ou 

alternativo, quando nada mais

funcionar, queremos ter o direito de

escolher como tratamento principal.”

Norberto Fischer

Anny de Bortoli Fischer



CDKL5



A SINDROME CDKL5

CDKL5 significa quinase dependente de 

ciclina do tipo 5 - é ligada a síndrome de 

Rett atípico, doença que resulta em 

convulsões precoces e de difícil controle 

além de comprometimento 

neuropsicomotor.



Sintomas



SINTOMAS/SINAIS OBSERVADOS NA ANNY

•Tipos diferentes de epilepsia

•Atraso no desenvolvimento e deficiência intelectual 

•Problemas gastrointestinais

•Ritmo cardíaco acelerado (taquicardia) observado em crise

•Estrabismo

•Contato visual pobre 

•Baixo tônus muscular

•Escoliose 

•Pés pequenos e frios

•Interrupção do sono

•Habilidades manuais limitadas

•Esteriotipias de mãos 

•Espectro autista

•Hipersensibilidade ao toque, não gosta de escovar

o cabelo 

•Os episódios de rir ou chorar sem motivo 

•Dispraxia 

•Apraxia 

•Fala ausente

•Dificuldade para comer e beber 

•Bruxismo



Medicamentos



Fenobarbital Diazepan Piridoxina

Clobazan Lamotrigina Levetiracetam

Trileptal Depakene Sabril

Vigabatina Topiramato Sonebon

Efeitos colaterais: Irritabilidade e cegueira periférica

Reações Adversas: Discinesia e sedação

Benefícios: Redução parcial dos sintomas por períodos curtos



Tratamento

Complementar



TRATAMENTO COMPLEMENTAR

Terapia VNS (implante de dispositivo para 

estimular o nervo vago)



Estratégia 

Alvio 

Sintomas



ESTRATÉGIAS PARA ALIVIOS DOS SINTOMAS:

•Fisioterapia

•Fonoaudiologia

•Terapia Ocupacional

•Atividades em piscina

•Equoterapia.



CBD



weeks

n
u
m

b
e
r 

o
f 
s
e
iz

u
re

s



Conquistas e 

Expectativas



Alguns avanços em Três anos:

• 03/04/2014 – Anny Fischer torna-se a primeira brasileira autorizada por liminar

• 11/10/2014 – CREMESP se posiciona

• 11/12/2014 – CFM se posiciona

• 14/01/2015 – ANVISA muda CBD de lista

• 13/07/2015 – RF isenta importação de medicamentos

• 08/10/2015 – Painel de evidências ANVISA

•2016:

• Simplificação do desembaraço aduaneiro (RF x ANVISA)

• Trabalhos e pesquisas acadêmicas (boom)

• THC (via liminar)

• ONGs (boom)

•2017:

• Três “salvo condutos” para auto cultivo (vários em andamento)

• Um “salvo conduto” para plantio por ONG (em andamento)





DESAFIOS – URGENTE E CRÍTICO – Expectativas 

Política:

Rever a política sobre drogas, sob o paradigma de saúde 

pública e de seus impactos/reflexos sociais.

Sociedade (já em andamento via judicialização): 

• Regular o plantio nacional com foco em pesquisas;

• Regular o plantio nacional por ONG para seus associados;

• Regular o auto-cultivo.

ESPERAMOS PROTAGONISMO “DO ESTADO”



10 anos da Política sobre Drogas

“Mude sua forma de agir

e conquiste mudanças,

mude sua forme de pensar

e transforme o Brasil.”

Norberto Fischer

Anny e Júlia de Bortoli Fischer


