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O cenário atual da cannabis no 

Brasil desenhado a partir da 

contextualização da situação social, 

econômica e política do país, perpas-

sando pelos pacientes de cannabis me-

dicinal, as brechas legais em relação à 

regulamentação da planta, o que a so-

ciedade pensa a respeito do tema, as 

empresas e produtos em atuação nes-

sa indústria, e projeções para o futuro. 

As informações são atuais e baseadas 

em metodologias internas, trazendo 

um entendimento completo do merca-

do da cannabis em território nacional.
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Desde 2015, presenciamos 
mudanças relevantes no 
âmbito regulatório da can-
nabis no Brasil. Com a luta 
de diversas famílias, em es-

pecial mães, conseguimos avançar e tor-
nar possível o uso da cannabis para fins 
medicinais no país. Mesmo com uma re-
gulamentação restrita, que ainda limita o 
acesso para diversos pacientes que preci-
sam de tratamento, podemos afirmar que 
o mercado da planta já está fincado em 
território nacional e se desenvolve a todo 
vapor.

No entanto, com tamanha complexidade 
regulatória, histórica e socioeconômica, 
enxergamos a urgente necessidade de 
disseminar conhecimento a respeito do 
cenário atual da cannabis no Brasil. Dessa 
forma, é possível auxiliar novos entrantes 
do mercado a ter um panorama comple-
to do país, considerando todas as suas 
variáveis importantes, além de instruir a 
população brasileira sobre aquilo que é 
de direito dos indivíduos em relação à 
cannabis. Por isso, lançamos o “Anuário 
da cannabis no Brasil”, em que trazemos 
detalhes sobre a indústria nacional acerca 
da planta hoje.  
 

Como em todos os nossos materiais, nos 
baseamos em dados e informações de 
qualidade para a contextualização regu-
latória, científica e acadêmica, analisando 
pacientes e condições médicas atendidos 
pela cannabis, as associações e empresas 
de cannabis que existem no país, os pro-
dutos disponíveis relacionados à planta, 
o que a sociedade pensa a respeito do 
tema e como a imprensa influencia o de-
senvolvimento do mercado. 

Nossa equipe trabalhou incansavelmente 
para oferecer essas informações, que ser-
vem como ferramentas para quem dese-
ja entender mais do cenário da cannabis 
no Brasil, bem como para quem tem in-
teresse em posicionar seu negócio nesse 
mercado em desenvolvimento e que tem 
tanto potencial nacional e mundial. 

O principal objetivo desse relatório é em-
poderar o empresário, o investidor, o em-
preendedor, o consumidor, o entusias-
ta, o profissional da saúde, o paciente e 
tantos outros players, para que consigam 
atuar com cannabis no país e colaborar 
com a evolução contínua desse mercado 
nacional. 

Obrigado,   
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A     A Kaya Mind é a primeira 
e única empresa brasilei-
ra que trabalha exclusiva-
mente com inteligência de 
mercado para o setor da 

cannabis e mercados afiliados. Ao cru-
zar informações e dados relacionados 
ao tema, a organização oferece análi-
ses apuradas e imparciais, traduzidas 
em relatórios de mercado repletos de 
informações inteligentes, criativas e   
relevantes. 

As análises da Kaya Mind são baseadas 
em metodologias quantitativas e qua-
litativas, e têm como principal objetivo 
informar para auxiliar no desenvolvi-
mento do mercado da cannabis, que se 
torna cada vez mais maduro e conso-
lidado mundialmente, e outros emer-
gentes. Fundada em 2020, a Kaya Mind 
tem sua sede em São Paulo. Para en-
tregar os melhores resultados e auxiliar 
players com diferentes necessidades 
no mercado, disponibiliza três tipos de 
serviços distintos, sendo:  

Kaya Board 
Plataforma que reúne informações es-
tratégicas sobre o mercado da cannabis 
e relacionados, para trazer insights a em-
presas e ajudar a posicioná-las melhor no 
setor. É o primeiro dashboard do mercado 
de cannabis legal da América Latina, no 
qual são entregues dados a nível regio-
nal, nacional e internacional, todos atua-
lizados com frequência, de forma visual e 
esclarecedora.

Kaya Education
Cursos de longa e curta duração sobre 
diferentes temas que tocam o mercado 
da cannabis e que são ministrados pelo 
time e por parceiros da Kaya Mind. Com 
esse serviço, novos entrantes do setor, 
empresários, representantes e entusiastas 
podem adquirir conhecimento e preparo 
para tratar do assunto da cannabis com 
propriedade.   

Kaya Reports
A partir de métodos quantitativos e qua-
litativos, são desenvolvidas análises inte-
ligentes e dados relevantes do meio da 
cannabis e segmentos afiliados. As infor-
mações são apresentadas em relatórios 
de mercado com abordagens específi-
cas, com disponibilidade de patrocínio. 
Os relatórios também podem ser desen-
volvidos sob demanda, de acordo com a 
necessidade do cliente, trazendo um re-
corte específico do mercado e com dados      
exclusivos. 

Kaya Research
Pesquisa de mercado e uso de metodolo-
gias qualitativas para players da indústria 
que precisam de atenção especial. Equipe 
dedicada a projeto esporádico ou anual, 
buscando um profundo entendimento 
de quem são os consumidores, quais as 
principais tendências do negócio, onde 
estão as oportunidades, qual o tamanho 
do mercado, quais as praças mais quentes 
para desenvolver sua marca.
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RESPONSABILIDADES 3 6 0 °

A Kaya Mind visa balancear o desenvolvimento 
do setor e o impacto ambiental, acreditando em 
prover estratégias preocupadas com a pegada 
ambiental que clientes podem deixar.

Desenvolvimento do 
setor da cannabis

A falta de informações dificulta a mudança da 
regulamentação. Para isso, trabalha-se com da-
dos que ajudam governos e agências regulado-
ras  tomarem decisões assertivas a respeito das 

legislações de cannabis.

Agências reguladoras  

O sucesso da empresa depende da equipe Kaya 
Mind. Todos os integrantes têm possibilidades 
de crescimento e os ativos necessários para 
trabalhar da forma mais horizontal e moderna    
possível.

Equipe

A Kaya Mind mapeia dados de "quem", "a que", 
"quando", "por que" e "quanto" relacionados à 
indústria da cannabis, para manter clientes  em-
basados em um cenário de constante evolução.

Clientes

As informações são transmitidas com transpa-
rência e responsabilidade para auxiliar na repa-
ração dos danos históricos causados pelo proi-
bicionismo. Assim, empodera-se comunidades 
afetadas.

Sociedade
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Este relatório foi elaborado com 
base em métricas próprias da 
Kaya Mind e fontes oficiais go-
vernamentais, principalmente 
aquelas que hoje têm envol-

vimento com o mercado da cannabis no 
Brasil, como Anvisa, Senado, IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
DEPEN (Departamento Penitenciário Na-
cional), IPEA (Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada), PNUD (Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento), 
Banco Mundial, Datafolha, CVM (Comis-
são de Valores Mobiliários), CFM (Conse-
lho Federal de Medicina), CFF (Conselho 
Federal de Farmácia), Secretarias Estadu-
ais de Saúde, Ministério da Saúde e mais. 
Ainda, foram usadas ferramentas de pes-
quisa como SciELO e Knewin, que con-
tribuíram para coletar e analisar dados 
sobre estudos científicos e notícias divul-
gadas pela imprensa sobre o assunto em 
questão.

A pesquisa exploratória delimitou o foco 
deste relatório, que foi principalmen-
te o uso medicinal da cannabis no Brasil 
e suas frentes, já que é o único merca-
do regulamentado no país, mas também 
outros segmentos que são relacionados 
à cannabis e que são praticados no país, 
apesar da legislação. Além disso, foram 
apresentados dados oficiais sobre o Brasil 
que auxiliam na consolidação de análises 
sobre a indústria. 

Reuniu-se aqui dados sobre as marcas 
e produtos relacionadas à cannabis que 
atuam e estão disponíveis no Brasil. O 
universo selecionado não corresponde 
ao total de marcas e produtos existentes, 

mas, sim, àquelas que foram possíveis de 
mapear, de acordo com a metodologia e 
as ferramentas da Kaya Mind. Foram ana-
lisados mais de 1900 produtos a partir de 
suas formas farmacêuticas, concentrações 
em miligrama, médias de preço, direcio-
namento terapêutico, suas fabricantes e 
mais. Já as marcas exploradas somaram 
mais de 80 e foram apresentadas de acor-
do com suas categorias de atuação.

Outro método de análise foi a imprensa e 
estudos científicos, por meio dos quais foi 
possível avaliar os porta-vozes e pesqui-
sadores importantes do mercado, além 
da relevância de uma série de instituições, 
como associações e outros órgãos públi-
cos, para o desenvolvimento da indústria.
Além disso, foi realizada uma conversa 
com as principais marcas de cannabis do 
Brasil, para balizar as projeções de merca-
do que foram calculadas pela Kaya Mind 
e estão apresentadas neste relatório.    

Por fim, com as informações coletadas 
sobre o mercado da cannabis no Brasil, 
construiu-se um racional para estimar o 
futuro dessa indústria em termos de nú-
mero de pacientes e autorizações con-
cedidas para importação. Os dados de 
projeção de mercado apresentados fo-
ram elaborados em materiais anteriores, 
por meio de uma metodologia própria 
e uma série de variáveis socioculturais e          
econômicas. 

Todas as informações deste documento 
são oficiais e verificadas, além das aná-
lises e dados apresentados terem alta 
confiabilidade com base nas métricas               
internas utilizadas.  
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O contexto regulatório da can-
nabis no Brasil é repleto de 
complexidades e exceções, 
o que dificulta seu enten-
dimento para muitos que 

desejam iniciar um negócio relaciona-
do à planta no país ou até mesmo obter         
conhecimento do mercado para fins pes-
soais, como iniciar um tratamento à base 
de cannabis, por exemplo. 

Por isso, a Kaya Mind realizou uma análi-
se completa sobre o mercado da canna-
bis atual, com informações sobre pilares 
importantes para uma compreensão am-
pla desse tema. Em primeiro lugar, foi es-
sencial jogar luz sobre a realidade social, 
econômica e política brasileira, como o 
salário-mínimo da população, a taxa de 
desemprego atual, a religião predomi-
nante no país, apesar de laico, a quantida-
de de farmácias e profissionais de saúde e 
mais. Esses dados são fundamentais, pois 
justificam como se dá o uso da cannabis 
no país e também corroboram para a ne-
cessidade de uma regulamentação cada 
vez mais abrangente em relação à pauta.

Ainda com objetivo de descrever uma 
conjuntura do cenário atual, apresenta-

mos as leis e regulamentações em vigor 
que tocam a cannabis, traçando um am-
plo panorama da evolução do país, desde 
que a Anvisa publicou a primeira RDC que 
permitia o uso da cannabis medicinal, em 
2015. 

Para entender mais sobre o status da pau-
ta no Brasil, também é preciso analisar a 
comunidade científica e acadêmica que 
aborda e estuda a cannabis. São muitas 
figuras importantes que oferecem uma 
contribuição significativa para a com-
preensão dos potenciais medicinais da    
planta. 

O mercado, no entanto, não teria peso e 
importância, se não fossem os pacientes 
que buscam e necessitam de tratamento 
à base da planta. Hoje, o Brasil já conta 
com mais de 180 mil pacientes, conta-
bilizando diferentes vias de acesso aos 
derivados da cannabis no país (importa-
ção, associações e farmácias). Esse é um 
número expressivo, visto que a regula-
mentação ainda é restrita e a maioria dos 
brasileiros não consegue ter acesso aos 
medicamentos à base de cannabis, tanto 
por falta de informação quanto por suas 
condições financeiras. 
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Ainda assim, a necessidade desses deriva-
dos é enorme, já que muitas pessoas são 
acometidas por condições médicas que 
podem ser atendidas pelas propriedades 
terapêuticas da planta.  
 
Para além das empresas que já atuam no 
país com o tema da cannabis, existem ou-
tras instituições de grande importância 
para o cenário regulatório no país, como 
as associações. Elas são players essenciais 
, por tornarem mais acessível o uso medi-
cinal da planta, por isso, é necessário en-
tender quantas e quais são elas, além de 
outros detalhes, como o fato de que al-
gumas são autorizadas a cultivar a planta.
 
Essa é uma exceção legal em torno da 
pauta, já que o plantio da cannabis não 
é permitido no país. Mas existem várias 
outras, que passam por judicializações 
como o habeas corpus, que é uma forma 
de proteger o paciente que necessita dos 
efeitos terapêuticos da planta e, como 
não tem condição financeira para arcar 
com os custos, precisa investir em auto 
cultivo para consumo próprio. 

Uma vez que essas contextualizações     
foram descritas, é essencial entender 
como está o mercado atual no quesito 
empresarial e de produtos disponíveis. A 
Kaya Mind mapeou mais de 80 empresas 
e 1900 produtos relacionados à cannabis 
que estão ao alcance dos brasileiros, o 
que mostra a força da indústria nacional 
hoje, mesmo sem uma regulamentação 
abrangente. 

A sociedade também vem se mostrando 
cada vez mais aberta ao uso medicinal, 
mas ainda há um longo caminho a per-
correr quando o assunto é o uso adulto e 
o uso de cânhamo. A imprensa e os princi-
pais porta-vozes e marcas do país são es-
senciais para transformar esse pensamen-
to, que pode contribuir para mudanças 
concretas no legislativo, e, assim, possibi-
litar um futuro com ganhos econômicos e 
sociais, reparações históricas, redução de 
danos e garantia de direitos básicos à po-
pulação brasileira. Seriam mais de R$ 26,1 
bilhões movimentados, caso houvesse 
uma regulamentação da cannabis nos três 
níveis (medicinal, recreativo e industrial). 
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Para ter um completo entendi-
mento do cenário da cannabis 
no Brasil, é importante analisar 
o contexto do país, mais espe-
cificamente suas questões so-

ciais, sanitárias e econômicas. Afinal, es-
ses detalhes são capazes de atravessar a 
relação que a população pode construir 
com a planta, bem como de explicitar 

a importância de uma regulamentação 
abrangente e acessível vigente em terri-
tório nacional. Todas as informações são 
referentes aos anos de 2019, 2020, 2021 
e 2022 e foram disponibilizadas por meio 
de órgãos oficiais, como Senado, IBGE, 
DEPEN, IPEA, PNUD, PNAD Contínua,   
Datafolha, CFM e CFF.

Salário mínimo (2022): 
R$ 1.212,00

Religião da população (2019): 
50% católica

Habitantes por médico (2020): 
428

População carcerária - drogas (2022): 
200.583

População total (2022): 
215.008.810,00

Quantidade de médicos (2020): 
502.475

PIB (2021): 
R$ 8,7 trilhões

População carcerária (2022): 
748.009

Quantidade de farmácias (2022): 
89.879

Habitantes por farmácia (2022): 
2.392

PIB (1º tri. 2022): 
R$ 2,2 trilhões

População carcerária - homens (2022): 
711.080

PIB per capita (2022): 
R$ 35.161,70

IDH (2020): 
0,765

População carcerária - mulheres (2022): 
36.929

Renda média per capita mensal (1°tri. 2022): 
R$ 2.548,00

Taxa de desemprego (2° tri. 2022): 
9,1%

Período de coleta de 18/08/2022 a 31/08/2022
fontes: Senado notícias, IBGE, DEPEN, IPEA, PNUD, PNAD Contínua, Datafolha, CFM, CFF, CFMe IBGE, CFF e IBGE
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O Brasil tem um longo históri-
co proibicionista, repetindo 
o cenário de outras nações. 
A partir de 1998, pode-se 
observar, no entanto, atua-

lizações nas regulamentações em torno 
das substâncias entorpecentes e, prin-
cipalmente, em relação à cannabis. As 
maiores mudanças foram realizadas pela 
Anvisa, por meio das Resoluções de Di-
retoria Colegiada (RDC), que nada mais 

são do que normas regulamentares pro-
postas pelo órgão. Por meio destas, a 
importação, produção, comercialização 
e uso de cannabis para fins medicinais 
foram regulamentados no país, mas me-
diante autorização e prescrição. O cultivo 
da planta, em qualquer âmbito, continua 
proibido, apesar de existirem algumas ex-
ceções que serão tratadas nos próximos 
capítulos.

Portaria nº 344
Norma que traz a lista 
das plantas e substân-
cias sob controle especial 
no Brasil (entorpecentes, 
psicotrópicas e precurso-
ras), incluindo as de uso 
proibido.

CFM - Resolução 2.113
Conselho Federal de Me-
dicina publica resolução 
orientando sobre as pos-
sibilidades de prescrição 
do canabidiol.

Lei nº 11.343 ou Lei de 
Drogas

Responsável por instituir 
um sistema de orientação 
para distinguir a maneira 
de lidar com usuários e 
traficantes, mas sem de-
terminar uma quantida-
de de porte de drogas 
que diferencie esses dois  

grupos.

1998

RDCs e leis sobre cannabis no Brasil

2014

2006
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RDC nº 17
Autoriza a importação, 
em caráter de excepcio-
nalidade, de produtos à 
base de canabidiol em 
associação com outros 
canabinoides por pes-
soa física, para uso pró-
prio, mediante prescrição 
de médico legalmente       

habilitado.

RDC nº 335
Importação de produtos 
à base de cannabis tem 
seus critérios e burocra-

cias simplificados.

2015

2020

RDC N°327
Estabelece regras para 
concessão de autoriza-
ção sanitária para produ-
ção e comercialização no 
Brasil de produtos deri-
vados de cannabis.

2019

RDC nº 3
Atualização das listas da 
Portaria nº344, incluin-
do o canabidiol (CBD) na 
lista de substâncias su-
jeitas à controle especial 
(possibilidade de prescri-
ção com receita em duas 
vias).

2015

RDC N°570
Altera alguns artigos da 
RDC 335 e automatiza os 
processos de importação 
feitos por pessoas físicas.

2021
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RDC N°660
Consolida as 
RDCs 335 e 570.

2022

Art. 18 – RDC 327/19
Divulgada harmonização da 
interpretação do art. 18 da 
RDC 327/19, tornando co-
nhecida a possibilidade de 
importação de derivados ve-
getais, por empresas fabri-
cantes de insumos do deri-
vado vegetal para utilização 
em etapas de purificação e 
obtenção, em território na-
cional, do fitofármaco CBD 
em grau farmacêutico, para 
ser usado na fabricação de 
produtos de cannabis.

2022

Fonte: Kaya Mind

RDC nº 659
Dispõe sobre o controle 
para a importação e a ex-
portação, com qualquer 
finalidade, de substân-
cias, plantas e medica-
mentos sujeitos a con-
trole especial, bem como 
define os critérios para a 
concessão de Autoriza-
ção Especial Simplificada 
para Instituição de Ensino 
e Pesquisa.

2022

Anvisa - Revisão RDC 
327/19

Em outubro de 2022, a Anvisa 
dá início ao processo partici-
pativo de revisão da norma, 
conforme previsto no art. 77, 
e que deve se desenrolar até 
o início de 2023, quando se-
rão definidas quais alterações 

serão de fato incorporadas.

As principais novidades que 
parecem ter possibilidade de 
avanço são: (i)  a incorpora-
ção de novas vias de admi-
nistração dos produtos; (ii) a 
regularização da situação das 
farmácias de manipulação e 
(iii) a inclusão da odontolo-
gia como especialidade com 

possibilidade de prescrição.

2022
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CFM - Resolução nº 2.324, de 
11/OUT./2022
O Conselho Federal de Me-
dicina publica atualização da 
resolução 2.113/14 e passa a 
restringir o uso de canabidiol 
exclusivamente para o trata-
mento de epilepsias da crian-
ça e do adolescente refratárias 
às terapias convencionais na 
síndrome de Dravet e Lennox-
-Gastaut e no complexo de es-
clerose tuberosa. Além disso, 
também passou a impedir os 
médicos do país a promover 
cursos e palestras fora do meio 
científico que abordem o uso 
do canabidiol.  

CFM - Suspensão Resolução 
nº 2.324, de 25/OUT./2022

No dia 25 de outubro, após a 
repercussão negativa da atuali-
zação da resolução 2.113/14, o 
CFM publicou uma suspensão 
da resolução e, assim, a decisão 
de uso de canabidiol volta a ser 

responsabilidade do médico. 

O órgão também abriu uma 
consulta pública para receber 
contribuições sobre o assunto 
por meio de uma plataforma 

eletrônica. 

2022

2022

Com experiência em diversos tipos
de demandas jurídicas, há mais de
10 anos, prestamos assistência para
pessoas e instituições em todo o
Brasil.

contato@fns.adv.brwww.fns.adv.br @fns.adv

Atuando nas esferas criminal, cível,
societária e terceiro setor, com foco
na reforma da política de drogas, a
FNS acredita no diálogo, na
criatividade e na colaboração.

Seja no planejamento, na execução,
no compliance ou gerenciamento
de crises referente aos psicoativos
em geral; exercício de cuidar da
saúde, cultivo, pesquisas, negócios
relacionados a esse tema.
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QUANTIC GENETICS
Somos o parceiro global e representante exclusivo no Brasil do Endo-DNA by TQH, o teste de DNA
mais completo do mundo.
Você sabia que 99,9% do seu DNA é igual ao de todos os outros seres humanos e apenas 0,1% é o
que te faz único? Essa pequena porcentagem contém informações valiosas sobre nossa saúde e
bem-estar pessoal.
O mapeamento genético consegue detectar essas características específicas de cada pessoa 
e a partir dessas informações é possível ajustar o melhor tratamento clínico, alimentação ou até 
mesmo identificar questões emocionais e psicológicas.
O teste analisa mais de 670 mil marcadores genéticos sequenciados e mais de 100 genes
relacionados com o sistema endocanabinoide, gerando 14 relatórios completos:

•Ansiedade;

•Metabolismo;

•Dependência de drogas;

•Condicionamento físico;

•Dor, náusea e neurológico;

•Digestivos;

•Suscetibilidade imunológica;
e muito mais!

Escanei nosso Qr code e saiba mais!

•Nutrientes;

•Muscoesqueléticos;

•Efeitos colaterais do THC;

•Sono;

•Cognição e comportamento;

•Vitaminas;

•Humor.

Valorizamos os processos orgânicos e sustentáveis 
em toda cadeia de produção. Todos os ingredientes 
utilizados em nossas fórmulas são derivados de 
fontes regenerativas, fito botânicas, extraídos através 
de um processo que utiliza o CO2 como solvente, 
garantindo a máxima pureza, qualidade e 
efetividade em nossos produtos.

Somos uma healthtech de cannabis medicinal comprometida com o bem-estar de vida dos seres 
humanos, através do reequilíbrio de nossos sistemas físicos e mentais, e a preservação dos 
ecossistemas do nosso planeta através da agricultura regenerativa. 

QUANTIC HERBS
Trazemos a potência do solo vivo para o seu corpo. 
Nossas fórmulas são fitocomplexos que unem moléculas canabinóides, terpenos e óleos 
essenciais específicos em um desenho molecular único para uma conexão integral com os 
receptores do corpo. 

“Ciência e consciência em cannabis medicinal, 
unindo tecnologia e conhecimentos ancestrais”
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s pesquisas científicas têm 
como objetivo oferecer re-
soluções para indagações 
da sociedade, e, assim, aju-
dar a melhorar ou desenvol-

ver algum processo. No caso da canna-
bis, elas foram e são imprescindíveis para 
comprovar a eficácia da planta em rela-
ção ao tratamento de condições médicas, 
proporcionando argumentos para a im-
plementação de novas regulamentações 
acerca do assunto. 

No Brasil, pode-se observar uma evolução 
do tema da cannabis no âmbito científico. 

Segundo o mapeamento da Kaya Mind 
via publicações na SciELO, biblioteca digi-
tal, houve o total de 162 pesquisas, des-
de o início que se deu em 1989 e segue 
até hoje, com altas e baixas ao longo dos 
anos. O período com maior quantidade 
de artigos publicados foi em 2019, com 
28, e as publicações são, em sua maioria, 
sobre a área de Ciências da Saúde (81,5%). 
Nos anos seguintes, viu-se uma queda 
significativa de publicações sobre a plan-
ta, já que o foco da comunidade científica      
estava no novo coronavírus, que suscitou 
a pandemia de 2020.
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Ciências da 
Saúde 81,5%

9,5%

3,6%

3,0%

1,8%

0,6%

Ciências 
Humanas

Ciências 
Biológicas

Ciências 
Exatas da

 terra

Ciências 
Agrárias

Multidisciplinar

Distribuição das áreas de pesquisa com termo “cannabis” no Brasil
(% de publicações)

Dados coletados até agosto de 2022
Fonte: Kaya Mind via SciELO

O desenvolvimento do âmbito científico 
em torno da cannabis no Brasil se deve, 
em partes, a órgãos do país que realizam 
estudos com a planta, como as universi-
dades e faculdades públicas e privadas, as 
associações e instituições de pesquisa, e 
até empresas que têm parcerias com uni-
versidades. A atuação de alguns desses 
órgãos no setor é liderada por pesquisa-
dores de renome e é reconhecida global-
mente pela relevância e excelência dos 
ensaios.

Saiba mais
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CUIDADO E
INOVAÇÃO
NA DOSE CERTA

E o que mais? Você conta com a experiência 
de uma rede de farmácias pioneira e líder no 
segmento, que investe sempre em inovação.

Assim que liberada a manipulação do 
Canabidiol, a DrogaVET® irá 
disponibilizar a manipulação do CBD 
isolado ultrapuro, o que torna o 
fármaco totalmente seguro para 
oferecer apenas o efeito terapêutico, 
além de ser inodoro e insípido, 
tornando as formas farmacêuticas via 
oral flavorizadas ainda mais palatáveis.  

Sabe quais as principais vantagens de manipular 
o medicamento do seu pet? 

É possível escolher uma forma farmacêutica  
de fácil administração;
O medicamento é manipulado na dose certa 
para o peso do animal;
Também é possível escolher o sabor de 
preferência do pet;
O medicamento é manipulado com ativos
de qualidade superior e um rigoroso
processo de produção conduzido por
uma equipe técnica especializada.

Saúde animal na dose certa.

drogavet.com.br

NA DOSE CERTA
Sabe quais as principais vantagens de manipular 

forma farmacêutica  

manipulado na dose certa 

ativos
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MY

CY
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K

drogavet-anuncio-cbd-out22-impressao.pdf   1   27/10/2022   16:55:41
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INSTITUIÇÕES DE PESQUISA QUE 
ATUAM NO CENÁRIO DA CANNABIS

Universidade pública

USP

UNIFESP

UFV

UFRN

Unicamp

UFF

UFG

UFS

UNILA

UNB

UFSJR

Faculdade pública

Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto – HC-
FMRP

Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da USP – HC 
– HCFMSP

Instituição de pesquisas
PBPD

INSTITUTO JUREMA

Empresa (parceria técnica UFV)
ADWA

Associações de pesquisas
CEBRID

CANAPSE

SBEC

Faculdade Privada
FMABC

Universidade particular
Unyleya

Fonte: Kaya Mind 

Além das instituições, é importante co-
nhecer quem são os pesquisadores que 
se dedicam aos estudos e às novas desco-
bertas em torno da cannabis, evidencian-
do seus benefícios medicinais, a impor-
tância de uma política de drogas menos 
proibitiva e o valor da evolução científica 
para estabelecer um mercado da planta 
em território nacional. Essas figuras são 
tão relevantes que alguns se tornaram 
personalidades essenciais para o movi-

mento a favor da maconha e da indústria 
já existente no país. 

A Kaya Mind selecionou os nomes a se-
guir de acordo com a presença na im-
prensa, em eventos empresariais, médicos 
e de associações, e em eventos promovi-
dos por órgãos públicos (como a ALESP), 
bem como no pioneirismo e produção de 
conteúdo acadêmico relevante. Por isso, 
vale ressaltar que eles não são os únicos     
pesquisadores do assunto no Brasil. 
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P E S Q U I S A D O R E S  I M P O R T A N T E S 
S O B R E  A  C A N N A B I S  N O  B R A S I L

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 1661
Pós-doutor em Neurofisiologia pela Universi-
dade Duke, é professor titular de neurociências, 
vice-diretor do Instituto do Cérebro na UFRN e 
atua nos temas de sono, sonho, memória, psico-
délicos, política de drogas, entre outros. 

Políticas públicas

Número de matérias na imprensa: 955
Advogado, mestre em Justiça e Segurança (UFF 
) e doutorando em sociologia e direito também 
pela UFF. É parte do Grupo de Pesquisa PsicoCult 
do INCT-INEAC, onde pesquisa o trabalho dos 
advogados no campo da política de drogas.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 1184
Médico, professor e pesquisador, foi pioneiro e 
a maior referência no Brasil em relação ao uso 
medicinal e científico da cannabis. Ex-presiden-
te da Anvisa, membro do Conselho Econômico 
Social das Nações Unidas e condecorado duas 
vezes pela Presidência da República.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 544
Doutor em Neurociências pela UNIFESP e pós-
-doutorando pelo Programa de Orientação e 
Atendimento a Dependentes, é coordenador 
científico na Plataforma Brasileira de Política de 
Drogas.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 314
Mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), tem experi-
ência na área de saúde mental e saúde pública, 
com ênfase em uso problemático e políticas de 
álcool e outras drogas, além do uso terapêutico 
de cannabis.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 260
Doutor em neurociências pela Tulane University, 
foi presidente do primeiro Congresso Interna-
cional de Medicina Canabinoide. Hoje, é profes-
sor na Universidade de Brasília, onde desenvol-
ve pesquisas relacionadas ao uso medicinal de   
cannabis.

Sidarta Ribeiro 

Emílio Figueiredo Renato Filev 

Andrea Donatti Gallassi Renato Malcher 

Elisaldo Carlini 
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Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 196
Engenheiro agrônomo com experiência em plan-
tas medicinais, perito em perdas agrícolas, ges-
tor de pesquisa e produção vegetal do Instituto 
Vital Brasil, e diretor da Câmara Técnica das Ciên-
cias Agrárias da Sociedade Brasileira dos Estudos 
da Cannabis.

Políticas públicas

Número de matérias na imprensa: 248
Advogado e diretor jurídico na Rede Jurídica pela 
Reforma da Política de Drogas, atua na promo-
ção de direitos humanos e distribuição de Justi-
ça Social às vítimas e vulneráveis pela política de 
drogas, por meio do protagonismo do terceiro 
setor.

Ciências agrárias

Número de matérias na imprensa: 207
Engenheiro agrônomo e mestre em fitotecnia 
com ênfase em genética e melhoramento de 
plantas, é fundador e diretor executivo da ADWA 
Cannabis, startup constituída na UFV, que visa 
ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias 
voltada para a cannabis.

Ricardo Nemer  

Dennys Santos Zsolt Nathália Oliveira

Sérgio Rocha 

Políticas públicas

Número de matérias na imprensa: 155
Socióloga, fundadora e coordenadora do Inicia-
tiva Negra por uma Nova Política sobre Drogas 
(INNPD), foi presidente do Conselho Municipal 
de Políticas sobre Drogas e Álcool de SP (COMU-
DA) e integra o Conselho Estadual de Políticas 
sobre Drogas (Coned).
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Políticas públicas

Número de matérias na imprensa: 83
Professor e pesquisador do departamento de 
sociologia e do programa de pós-graduação em 
sociologia da UFPE, é coordenador do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Crime, Violência e Políti-
cas Públicas de Segurança da UFPE. 

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 146
Professor de História na USP e membro do Nú-
cleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoati-
vos e da Alcohol and Drugs History Society, pu-
blicou seis livros e diversos artigos para jornais e 
revistas acadêmicas. Sua linha de pesquisa atual 
aborda a história da alimentação, das drogas e 
das bebidas alcoólicas. 

Políticas públicas

Número de matérias na imprensa: 146
Doutor em sociologia pela USP, é pesquisador 
da Universidade Federal de Juiz de Fora e coor-
denador do Núcleo de Estudos sobre Política de 
Drogas, Violência e Direitos Humanos (Nevidh) e 
do Laboratório Social da Cannabis.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 121
Farmacêutico e pós-doutor em Neurofarmaco-
logia, é professor de Farmacologia Clínica e de 
Canabinologia Médica nos cursos de Medicina 
e Mestrado em Biociências na UNILA (Foz do  
Iguaçu). Sócio fundador da empresa 3F Clinical 
Trials e Inovação Canabinoides.

Henrique Carneiro 

Francisney Nascimento  

Paulo Fraga 

José Luiz Ratton
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Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 75
Psiquiatra e mestranda em Neurociências no 
Instituto do Cérebro da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) no Laboratório de 
Sono, Sonho e Memória, onde iniciou, em 2018, 
seu percurso na área de Cannabis Medicinal.

Políticas públicas

Número de matérias na imprensa: 26
Mestre em Development Management pela Lon-
don School of Economics and Political Science, é 
hoje pesquisadora nas áreas de segurança pú-
blica, justiça criminal, espaço cívico, controle de 
armas e política de drogas no Instituto Igarapé.

Políticas públicas

Número de matérias na imprensa: 18
Doutor em Antropologia, é professor do Depar-
tamento de Segurança Pública e do Programa 
de Pós-Graduação em Justiça e Segurança/UFF 
e pesquisador do Instituto de Estudos Compara-
dos em Administração de Conflitos (InEAC/UFF).

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 82
Doutor em neurociência pela USP e pesquisa-
dor honorário da Imperial College de Londres, 
é fundador do Instituto Phaneros, que foca no 
desenvolvimento de psicoterapia assistida por 
psicodélicos para o tratamento de transtornos 
mentais e na educação de profissionais de saúde.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 58
Médico e pós-doutor pela Harvard Medical 
School, é professor Associado no Instituto de Ci-
ências Biomédicas da UFRJ. Dedicou-se, por 28 
anos, ao estudo da neurogênese no cérebro ne-
onatal e do adulto.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 19
Doutora e pós-doutora em Ciências pela UNI-
FESP, coordena o Centro de Estudos Etnobotâni-
cos e Etnofarmacológicos (CEE) e atua na área de 
plantas e animais utilizados com fins alimentares, 
medicinais e/ou tóxicos por culturas do passado 
e do presente.

Medicinal/Propriedades da planta

Número de matérias na imprensa: 10
Mestre em saúde mental com ênfase em valida-
ção de instrumento de rastreio para transtornos 
mentais pela Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, estuda os processos de reconsolidação da 
memória, prevenção e TEPT, e canabidiol.

Eduardo Schenberg 

João Menezes

Eliana Rodrigues 

Lívia Maria Bolsoni 

Mariana Muniz 

Carolina Taboada  

Frederico Policarpo  

Os dados referentes aos números de ma-
térias por pesquisador foram coletados 
com base nos noticiários online e impres-
sos, a partir dos termos “nome do pesqui-
sador” e “cannabis” e por meio da ferra-
menta Knewin, em um levantamento de 
janeiro de 2012 até setembro de 2022.  
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Teor dos cursos de cannabis no Brasil

Medicinal

Nutrição

Veterinária

Culinária

Outros

Direito

Cultivo / Extração

4%

3%

3%
2%

2% 2% 2%

Cultivo

Carreira

42%

41%

Fonte: Kaya Mind 

Não só a comunidade científica é impor-
tante para o desenvolvimento do merca-
do da cannabis no Brasil, como, também, 
os cursos acadêmicos existentes em torno 
do tema a fim de capacitar e conscienti-
zar a população. A Kaya Mind mapeou os 
cursos ativos, por meio de pesquisas on-
line com diversos termos relativos à can-
nabis e educação, assim, notou-se que a 
maioria dos programas docentes ainda 
é voltada para o âmbito medicinal, tota-

lizando 42%, até porque este é o único 
regulamentado no país e já atrai muitos 
profissionais. Ainda assim, outras áreas, 
como a nutrição, também se destacaram 
e apontaram um crescimento significati-
vo dessa indústria. Foram mapeados, no 
total, 81 cursos sobre cannabis em terri-
tório nacional que já acabaram ou ainda 
estão em andamento.
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 regulamentação do uso me-
dicinal da cannabis possibili-
tou com que muitas pesso-
as pudessem recorrer a esse 
tratamento no Brasil. Hoje, 

existe uma quantidade relevante de pa-
cientes no país, o que mostra o número 
significativo de pessoas acometidas por 
condições médicas que podem ser bene-

ficiadas pelas propriedades da cannabis 
e como esse tratamento vem ganhando 
reconhecimento na sociedade.

Para se tornar um paciente no país, por 
mais que os meios tenham sido facilita-
dos, ainda é necessário seguir um passo a 
passo específico. 

Via farmácias

• Consultar-se com 
um profissional da 
saúde autorizado a 
prescrever medica-
mentos à base de 
cannabis

• Obter prescrição 
médica para produtos 
que estão à venda 
nas farmácias

• Comprar o produto 
no estabelecimento 
da sua escolha
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Via associações

• Consultar-se com um 
profissional da saúde 
autorizado a prescre-
ver medicamentos à 
base de cannabis

• Obter autorização 
da Anvisa por meio 
do passo a passo de 
importação (caso não 
seja uma associação 
que tem autorização 
para cultivo

• Apresentar autorização 
ou prescrição médica 
para a associação

• Tornar-se sócio da 
associação da sua            
escolha

• Comprar o produto
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• Registrar-se no site 
do governo (gov.
br) com CPF válido.

• Nome do paciente

• Autorizar o uso dos 
dados já cadastrados 
no sistema gov.br para 
preenchimento auto-
mático na página de 
requisição da solicita-
ção de importação de 
derivado de cannabis, 
no site da Anvisa

• Selecionar o tipo 
de autorização:

• Inicial, renovação 
ou alteração

• Anexar a receita 
médica conten-
do todos os da-
dos solicitados 
pela Anvisa

• Enviar a solici-
tação e fazer 
o acompanha-
mento com o 
número do pro-
cesso indicado 
no momento do 
protocolo

• Data

• O nome comercial 
do produto que 
será importado

• Assinatura do       
médico

• Número do regis-
tro no conselho de 
classe do médico

• A posologia indi-
cada (dose diária 
especificando a uni-
dade como: gramas, 
miligramas, milili-
tros, gotas, cápsulas, 
centímetros);

• E, por fim, telefone 
e e-mail de contato 
do prescritor 

• (pode ser foto de 
boa qualidade)

• Enviar cópias digitali-
zadas dos documentos 
do paciente ou do res-
ponsável pelo pacien-
te (podem ser fotos de 
boa qualidade).

• Enviar cópia digi-
talizada da receita 
médica, que deve 
conter: 

Via importação
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Segundo um mapeamento da Kaya Mind, 
realizado em agosto de 2022 via informa-
ções da Anvisa, o número de pacientes 
que tiveram acesso aos produtos à base 
de cannabis via as importações corres-
ponde a 91.161. Esse valor não inclui os 
pacientes que realizam tratamento por 

meio das farmácias, aproximadamente 
26.400, e pelas associações, representan-
do por volta de 70.000 , sendo essas duas 
outras maneiras de fazer uso medicinal 
de derivados da planta no país e que não 
necessitam do procedimento descrito aci-
ma, mas, sim, de prescrição médica.

IMPORTAÇÕES
P A C I E N T E S

FARMÁCIAS

ASSOCIAÇÕES

Pacientes

Pacientes

Pacientes

91.161 + 187.500

~26.400

~70.000

Pacientes por via de acesso

Período de coleta até agosto de 2022
Fonte: Kaya Mind

Fonte: Kaya Mind

Ao analisar os números de importação 
coletados até agosto de 2022, observa-se 
uma clara distinção na demanda e ade-
são por um tratamento à base de canna-
bis entre os estados do Brasil. São Paulo 
é o estado com mais autorizações para 
importações, totalizando 40.403, mas, ao 
mesmo tempo, não é o estado com mais 
pacientes por habitantes, já que a popu-
lação do estado é a maior do país, sendo 
de 44,04 milhões.  

O valor das autorizações, no entanto, é 
alto por conta da maior concentração de 
profissionais de saúde no estado, além de 
haver mais pessoas acometidas por con-
dições médicas e uma alta taxa de em-
presas importadoras alocadas na região. 
Pode-se dizer, também, que São Paulo é 
o estado com maior concorrência entre 
empresas de cannabis.
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ESPÍRITO SANTO

RIO DE JANEIRO

SÃO PAULO

1.872

BAHIA
3.047

MINAS GERAIS
2.514

981

1.155
RIO GRANDE DO SUL

2.616

SANTA CATARINA
1.440

GOIÁS
1.599

DISTRITO FEDERAL
579

PARANÁ
2.052

Número de pessoas para cada paciente de cannabis

Fonte: Kaya Mind com dados da Anvisa, até ago. 2022 e IGBE, 2021

Enquanto isso, o Distrito Federal aparece com maior proporção de pacientes por ha-
bitantes, mesmo que tenha menos autorizações, o total de 5.341 autorizações – sua     
população corresponde a 3,94 milhões de pessoas.      
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Autorizações de importação por estado 

Fonte: Kaya Mind com dados 
da Anvisa, até ago. 2022 
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A região Sudeste se destaca pela quantidade de autorizações de importação, enquan-
to a do Nordeste é a com menos autorizações até então – isso pode se justificar pela 
Abrace, associação de cannabis medicinal, estar localizada na Paraíba, oferecendo 
medicamentos para a população das redondezas. 
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Norte

População - IBGE: 18.906.962

*N° de registros médicos CFM: 23.964

N° de habitantes por médico: 789
**Importação via Anvisa por paciente de              
cannabis: 2%

Nordeste

População - IBGE: 57.667.842

*N° de registros médicos CFM: 96.303

N° de habitantes por médico: 599
**Importação via Anvisa por paciente de              
cannabis: 10%

Centro-oeste

População - IBGE: 16.707.336

*N° de registros médicos CFM: 44.658

N° de habitantes por médico: 374
**Importação via Anvisa por paciente de               
cannabis: 11%

Sul

População - IBGE: 30.402.587

*N° de registros médicos CFM: 80.278

N° de habitantes por médico: 379
**Importação via Anvisa por paciente de               
cannabis: 14%

Proporcionalmente às suas populações, 
o estado da Bahia tem menor adesão ao 
tratamento, enquanto o Distrito Federal 
tem maior adesão. São Paulo e Rio de Ja-
neiro, por outro lado, são os estados com 
mais autorizações, enquanto o Espírito 
Santo é o com menos. 

Vale lembrar que essa constatação é rela-
cionada às importações.

O Sudeste é a região com mais pacientes 
que importam produtos de cannabis por 
meio da Anvisa. O Norte e Nordeste, por 
outro lado, não aparecem de forma rele-
vante – uma das razões para isso pode ser 
o fato de haver uma das maiores associa-
ções de cannabis do país, a Abrace, loca-
lizada próxima das regiões e que também 
oferece derivados da planta.

Existem mais de 500 mil médicos no       
Brasil, sendo que a maioria está dis-
tribuída no Sudeste. Novamente, o 
Norte e Nordeste aparecem com 
um número menor de médicos por 
habitantes.  

Sudeste

População - IBGE: 89.632.912

*N° de registros médicos CFM: 278.325

N° de habitantes por médico: 322
**Importação via Anvisa por paciente de              
cannabis: 63%

*Dados de 2020
** Dados de agosto 2022
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qualidade de vida e responsabilidade social
para um futuro mais verde.

Por que a gente ama cuidar de você!

Cannabis medicinal,

Acesse o QR code e conheça nossa linha 
de produtos!
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BAIXA PREVALÊNCIA

ALZHEIMER E OUTRAS 
DEMÊNCIAS

CÂNCER

TRANSTORNOS DE 
ESPECTRO DO AUTIS-
MO

ARTRITE REUMATOIDE

EPILEPSIA

HIV/AIDS

MAL DE PARKINSON 

GLAUCOMA

ESCLEROSE MÚLTIPLA

PARALISIA CEREBRAL

TRANSTORNO DE 
TOURETTE

DISTONIA

SÍNDROME DE DOWN

Compreender o mercado bra-
sileiro também abrange uma 
análise sobre as condições mé-
dicas que acometem as pesso-
as no país e quais são aquelas 

que mais aparecem entre pacientes que 
buscam tratamento à base da cannabis. 

Vê-se que as condições médicas com 
alta prevalência correspondem a, princi-
palmente, transtornos de saúde mental, 
como depressão e ansiedade, além de 

transtornos alimentares, endometriose, 
diabetes e Covid longa, que passou a 
acometer uma grande parcela da popula-
ção após contrair o vírus que causou uma 
pandemia em 2020. Vale dizer que exis-
tem doenças que podem acompanhar 
ou ser consequência de outras condições 
médicas, sendo chamadas aqui de trans-
versais, e classificadas entre síndrome 
de burnout, transtorno do sono, dores      
crônicas e estresse.

PREVALÊNCIA      
MODERADA

TRANSTORNO                 
BIPOLAR

FIBROMIALGIA             
(Dor Crônica)

MALFORMAÇÕES 
CONGÊNITAS

TOC

PSORÍASE

PREVALÊNCIA ALTA

DEPRESSÃO

ANSIEDADE

TRANSTORNOS       
ALIMENTARES

TRANSTORNOS HI-
PERCINÉTICOS (TDAH)

DIABETES

TRANSVERSAIS

TRANSTORNO DO 
SONO

DORES CRÔNICAS

ESTRESSE/BURNOUT



copyright © Kaya Mind 2022 44Anuário da cannabis no Brasil

Das pessoas acometidas por essas condi-
ções médicas, a Kaya Mind realizou uma 
estimativa de pacientes receptivos ao tra-
tamento à base de cannabis no quarto 
ano, após a facilitação do cultivo no país 
e barateamento dos produtos finais, por 
meio de uma série de questões sociais 
analisadas. O número, é claro, aumenta 
conforme a prevalência das condições 
médicas, sendo que o total de pacien-
tes possíveis é de aproximadamente 6,9 
milhões. As doenças transversais, no en-

tanto, não são somadas a esse total, pois, 
muitas vezes, elas são consequências de 
outras condições ou aparecem em con-
junto e conectadas entre si, bem como 
podem englobar uma série de sintomas 
e possíveis diagnósticos – dor crônica, 
por exemplo, pode se referir a dores de 
dente, enxaquecas, alguma complicação 
do pós-cirúrgico etc. Caso as transversais 
fossem somadas ao total, as parcelas da 
população acometidas por elas individu-
almente ultrapassaria os 100%. 

3.725.249

1.764.210

1.409.698

Alta

Baixa

Moderada

Estimativa de pacientes receptivos à cannabis por grupo de prevalência 

6,9 mi

Fonte: Kaya Mind

de potenciais pacientes 
totais realizando o trata-
mento com cannabis si-
multaneamente  no  Brasil.

Somos uma clínica médica que fornece a seus 
pacientes a oportunidade de tratamento à base 
de cannabis para diversas condições clínicas. 

Somos os pioneiros em trazer de forma explícita, 
transparente, honesta, científica, o assunto da 
medicina canábica para a sociedade. 
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Em relação ao cenário atual, por meio de 
uma pesquisa realizada com uma base 
de médicos reunida pela Kaya Mind, que 
conta com mais de mil médicos prescri-
tores, observou-se que a principal condi-
ção atendida pelo tratamento à base de 
cannabis hoje é a dor, totalizando 11,1% 
das respostas do estudo, realizado via 
telefone entre os meses de maio a julho 
de 2022. Em seguida, aparece ansiedade, 
com 9,5%, e doença de Alzheimer e ou-
tras demências, com 8,5%. 

Uma das análises possíveis do porquê da 

dor ser predominante, é por ela ser uma 
doença transversal, ou seja, pode apare-
cer como sintoma de outras condições 
médicas, como o Alzheimer, por exem-
plo, que foi classificado em terceiro lugar. 
Além disso, é uma condição médica que, 
junto com a ansiedade, acometeu inúme-
ras pessoas durante a pandemia do novo 
coronavírus. 

Por fim, já existem muitos estudos cientí-
ficos em relação ao potencial da cannabis 
para tratar dores, tornando esse trata-
mento mais conhecido e procurado.

Dor 11,1%

Ansiedade 9,5%

Alzheimer e outras demências 8,5%

Depressão 7,1%

TEA 6,7%

Parkinson 5,2%

Epilepsia 4,9%

Fibromialgia 4,6%

Insônia 3,7%

Cefaleia e cervicalgia 2,6%

Fonte: Kaya Mind
Dados coletados até 25/08/2022

Principais condições médicas atendidas
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 s associações são players 
muito importantes para en-
tender o cenário de regula-
mentação da cannabis no 
Brasil, pois têm um papel es-

sencial na democratização do tratamento 
à base da planta. 

Elas são majoritariamente fundadas por 
famílias de pacientes medicinais que de-
sejam facilitar o acesso aos derivados de 
cannabis no país e disseminar informa-
ções sobre o potencial do tratamento, já 
que os produtos importados podem ser 
pouco acessíveis para a maioria da popu-
lação, vide o contexto social e econômi-
co do país apresentado anteriormente, e 

porque há ainda pouco conhecimento em 
torno do assunto.

Hoje, segundo um mapeamento da Kaya 
Mind, existem por volta de 101 associa-
ções, 81 ativas no território brasileiro, 
sendo que a maioria se concentra nos es-
tados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pa-
raná. A primeira delas, Instituto da Can-
nabis, surgiu em 2007 e está inativa hoje, 
mas levaram-se 5 anos para o número de 
associações fato começar a aumentar:  a 
partir de 2012, quando surgiu a ACuCa-
-SP (Associação Cultural Cannábica de 
São Paulo), o crescimento delas foi signi-
ficativo, sendo 2020 o período com mais 
fundações, totalizando 22. 
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Fonte: Kaya Mind

Integre a Cannapag 
com seu sistema 
financeiro, site ou 
e-commerce.
Conectar a Cannapag com outras plataformas é simples 
e seguro! Temos uma API descomplicada, rápida e de 
fácil implementação e manutenção.

www.cannapag.com.br
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Associações com CNPJ ativo por estado 

São Paulo
Associações: 24
CNPJ: 19

Rio de Janeiro
Associações: 14
CNPJ: 9

Espírito Santo
Associações: 1
CNPJ: 1

Bahia
Associações: 5
CNPJ: 4

Minas Gerais
Associações: 5
CNPJ: 3

Alagoas
Associações: 1
CNPJ: 1

Paraíba
Associações: 2
CNPJ: 2

Rio Grande do Norte
Associações: 2
CNPJ: 2

Pernambuco
Associações: 5

CNPJ: 3

Rondônia
Associações: 1

CNPJ: 1

Mato Grosso do Sul
Associações: 1

CNPJ: 1

Paraná
Associações: 4

CNPJ: 4

Rio Grande do Sul
Associações: 2

CNPJ: 1

Santa Catarina 
Associações: 4

CNPJ: 4

Ceará
Associações: 3

CNPJ: 3

Fonte: Kaya Mind
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Fonte: Kaya Mind
Dados coletados em agosto de 2022

Algumas associações, inclusive, se tor-
naram exceções em relação ao cultivo 
no Brasil. Por meio de ações judiciais, 6 
associações conseguiram autorizações 
para plantio de cannabis, a saber: a Abra-
ce, pioneira em realizar esse feito e hoje 
a maior plantação de maconha medici-
nal do país, a Apepi, Cultive, Mãesconha, 
Maria Flor e AbraRio, sendo esta última 

a mais recente a receber a permissão. 
Elas não têm o mesmo tipo de autoriza-
ção, sendo que a maioria pode produzir 
e comercializar óleos e outros produtos 
medicinais à base da planta apenas para 
seus associados. No caso da Abrace, seus 
produtos são permitidos a todos os pa-
cientes medicinais que tiverem uma pres-
crição médica para ter acesso.

Abrace - Paraíba
Cultivo autorizado

Apepi - Rio de Janeiro
Cultivo autorizado

Cultive - São Paulo
Cultivo autorizado

Mãesconhas - Rio de Janeiro
Cultivo autorizado

Maria Flor - São Paulo
Cultivo autorizado

Flor da Vida - São Paulo
Cultivo autorizado

Abrario - Rio de Janeiro
Cultivo autorizado

AMA+ME - Minas Gerais
Alto número de pacientes

ACURA- São Paulo
Alto número de pacientes

Santa Cannabis - Santa Catarina
Grande quantidade de menções 
na imprensa

Cannab - Bahia
Alto número de pacientes

Curando Ivo - Goiás
Grande quantidade de menções 
na imprensa

Principais associações no Brasil
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S Ã O  PA U L O
E X P O C A N N A . C O M . B R

2023 TEM MAIS!!!
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Diante do contexto social e 
econômico do Brasil, bem 
como da regulamentação de 
cannabis atual que exclui seu 
cultivo no país, boa parte da 

população não consegue arcar com as 
despesas do tratamento à base da plan-
ta. Essas mesmas pessoas, na verdade, 
costumam ter dificuldade financeira para 
iniciar qualquer tipo de tratamento médi-
co, mas conseguem por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), um dos programas 
públicos de saúde mais reconhecidos do 
mundo. 

De acordo com a regulamentação, no 
entanto, os derivados da cannabis ainda 
não estão incluídos no SUS como medi-

camentos a serem distribuídos. Dessa for-
ma, pacientes que não têm condição de 
arcar com os custos dos produtos dispo-
níveis no mercado – nem mesmo com os 
das associações --, entraram judicialmen-
te com pedidos ao Estado pelo forneci-
mento gratuito de derivados de cannabis. 

A partir de uma solicitação da Kaya Mind 
aos órgãos de saúde responsáveis, em ju-
lho de 2022, foi possível obter informa-
ções de 15 estados diferentes, além do 
Distrito Federal, sobre esses processos 
de judicialização. Os dados apontaram o 
gasto total e a participação dos estados e 
da União com o fornecimento de medica-
mentos até esse período.

Total histórico gasto com 
fornecimento pelos estados e 

união até jul. 22 

(S.E.S e Min. Saúde)
R$ 94,7 mi

Fonte: Kaya Mind via dados das Secretarias Estaduais de Saúde e Ministério da Saúde
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JUST HEMP CBDJUST HEMP CBD
SUPPLYING HEMP AND ITS DERIVATIVESSUPPLYING HEMP AND ITS DERIVATIVES

A MAIOR DIVERSIDADE DE PRODUTOS VOCÊ ENCONTRA NA JUST HEMP BRASIL
PARCERIAS / B2B / ACOLHIMENTO / CURSOS EDUCATIVOS

#flores   #óleos   #cosméticos   #extraçōes

WEBSITE

@JUSTHEMPBRASIL WWW.JUSTHEMPBRASIL.COM +55 11 97673 0253

Cannabis Salva Vidas!!
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As judicializações dos pacientes para ob-
ter derivados da cannabis via SUS são co-
locadas em prática por meio de um rela-
tório detalhado do prescritor do porquê o 
tratamento à base da planta é necessário 
e de como a falta desses medicamentos 

pode ser prejudicial à saúde do indivíduo, 
além da prescrição médica comum. Os 
procedimentos variam para entrar com 
essa ação na justiça, mas vale dizer que 
não há garantia de que será aprovada.  

Veja a decisão publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em junho de 2021:

¹O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE CABE 
AO ESTADO FORNECER MEDICAMENTOS QUE, MESMO SEM 
REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA (ANVISA), TENHAM SUA IMPORTAÇÃO AUTORIZA-
DA PELA INSTITUIÇÃO. A DETERMINAÇÃO DA CORTE VALE 
DESDE QUE COMPROVADA A INCAPACIDADE ECONÔMICA 
DO PACIENTE, A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E 
A IMPOSSIBILIDADE DE ELE SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO 
PREVISTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).’’

Além do SUS, existe a possibilidade de 
obter os medicamentos à base de can-
nabis por meio dos planos de saúde.²Em 
outubro 2021, o Supremo Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, 
que uma operadora de plano de saúde 
seria obrigada a arcar com os custos de 
um produto à base de canabidiol – a em-
presa também teve de pagar uma mul-
ta pela negação do pedido do paciente.  

Em agosto de 2022, o Senado aprovou a 
proposta que obriga planos de saúde a 
cobrir tratamentos de saúde não previs-
tos pela ANS (Agência Nacional de Saú-
de Suplementar), sendo a lista do órgão 
apenas um parâmetro do que pode ser 
oferecido pelos convênios; essa decisão 
foi sancionada em setembro e facilitará a 
obtenção de remédios de cannabis.   

1   https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=468002&ori=1

2 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/canabidiol-stj-plano-de-saude-deve-custear-medicamento-importado-27102021#:~:text=Por%20unanimi-
dade%2C%20a%203%C2%AA%20Turma,sativa%2C%20popularmente%20conhecida%20como%20maconha.
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 regulamentação de pro-
dutos à base de cannabis 
no Brasil é estabelecida 
via Anvisa, e, dessa for-
ma, muitas das normas 

definidas pela agência reguladora não 
foram detalhadas o suficiente, contra-
dizem ou entram em embate com ou-
tras regras já determinadas por outros 
órgãos públicos. Assim, existem diver-
sas lacunas legais que possibilitam ou-
tras vias de uso medicinal de produtos 
à base de cannabis e criam oportuni-
dades para o mercado da planta no 
país. 

O habeas corpus é um instrumento pro-
cessual que pode ser usado no direito 
brasileiro para proteger e garantir a liber-
dade de ir e vir do indivíduo em situações 
em que está ameaçada ou restringida. 

No caso da cannabis, os HCs não dão per-
missão de plantio, mas garantem que o 
indivíduo que cultiva maconha não seja 
preso, em caráter de excepcionalidade, 
pois está plantando em benefício da sua 
própria saúde, apesar de incorrer nos ar-
tigos 33 e 28 da Lei de Drogas. 

O uso desse instrumento no país não foi 
previsto para esse tipo de situação, mas, 
após alguns anos de litigância estratégica 
por parte de grupos de advogados ligados 
à causa, os HCs começaram a surtir efei-
to, e pacientes individuais e associações 
obtiveram o direito exclusivo de produzi-
rem seus próprios fitoterápicos à base de 
cannabis. Como o estado falha em cum-
prir seu dever constitucional de possibili-
tar o acesso à saúde, o cidadão não deve-
ria ser punido por tomar essa iniciativa.

Para entrar com o habeas corpus na Jus-
tiça, o indivíduo ou associação já precisa 
ter começado a plantar. Enquanto espera 
uma decisão, no entanto, o paciente corre 
o risco de ser acusado criminalmente. Se 
aprovadas, essas decisões judiciais estão 
condicionadas a testagens, e comprova-
ções periódicas das características dos 
derivados produzidos  e da continuida-
de da necessidade médica de utilizar os      
extratos.

Habeas corpus 
individuais
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Por meio da decisão da Anvisa, os vete-
rinários não são autorizados a prescre-
ver derivados de cannabis. No entanto, 
existem certas inconsistências na regu-
lamentação que abrem portas para que 
essa prescrição aconteça. 

Segundo a Resolução nº 1138, de 16 de-
zembro de 2016, aprovada pelo Código 
de Ética do Médico Veterinário, veteri-
nários habilitados são autorizados a re-
ceitar quaisquer tratamentos que consi-
derarem adequados, incluindo aqueles 
sem registro no órgão competente. 
Ainda, conforme a portaria SVS/MS nº 
344/98, eles também podem prescre-
ver medicamentos controlados para uso 
humano, nos quais estão classificados 
os derivados da cannabis. 

Outros órgãos públicos, que não a agên-
cia reguladora, também permitiram o 

uso de cannabis para fins veterinários: 
o Conselho Federal de Medicina Veteri-
nária (CFMV) já recomendou o uso das 
substâncias canabinoides para animais 
, e o MAPA (Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) “autoriza o 
registro de produtos à base de canabi-
diol para uso veterinário, devendo o in-
sumo para fabricação ser importado”.

Dessa forma, os veterinários ficam em 
um limbo legal para atuar nesse merca-
do, o que incentiva muitos a receitarem 
esses medicamentos, já que existe uma 
alta demanda pelo tratamento. Eles, no 
entanto, costumam prescrever produtos 
de associações de pacientes medicinais, 
já que as solicitações por derivados im-
portados devem passar pelo aval da An-
visa, que proíbe o uso veterinário. 

Prescrição de derivados por veterinários

Saiba mais

Soluções integradas em
Assuntos Regulatórios & Qualidade. 

Projetos que alcançam a fabricação, regularização dos produtos
nas agências reguladoras e a sua comercialização no Brasil. 

Agende uma reunião.

Conte com a expertise técnica e regulatória
do Grupo Soluto na indústria farmacêutica e
setores sob regulação ANVISA. 
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As flores de CBD são utilizadas como 
produtos medicinais, já que não têm 
THC, ou seja, não oferecem efeitos psi-
cotrópicos. No Brasil, a importação des-
ses produtos tem se tornado cada vez 
mais comum, mas existem algumas dú-
vidas quanto à sua legalidade. Segundo 
o artigo 3º da RDC 660/2022, “fica per-
mitida a importação, por pessoa física, 
para uso próprio, mediante prescrição 
de profissional legalmente habilitado 
para tratamento de saúde, de Produto 
derivado de Cannabis”.  

No artigo 2º, ainda, se explica o que é 
um produto derivado de cannabis: “V – 
Produto derivado de Cannabis: produto 
industrializado, destinado à finalidade 
medicinal, contendo derivados da plan-
ta Cannabis spp.”

Essas definições, contudo, não estabele-
cem quais são esses derivados da can-
nabis e se a planta in natura, como a flor 
de CBD, estaria inclusa nesta classifica-
ção. Assim, importadoras e prescritores 
encararam essa lacuna como uma opor-
tunidade.

Visto isso, a associação Abrace, que tem 
autorização para fornecer óleo, spray e 
pomadas à base de cannabis no Brasil, 
recentemente entrou com um pedido à 
Anvisa para também fornecer a flor de 
CBD. Até a publicação deste relatório, 
ainda não havia uma decisão definida 
sobre a pauta. 

Em 2019, o grupo Terra Viva conseguiu 
uma autorização provisória, por meio 
de decisão liminar da Justiça do Distrito 
Federal, para importar e plantar semen-
tes de cânhamo com menos de 0,3% de 
THC. O objetivo da instituição era de 
utilizar o insumo para fins industriais 
e farmacêuticos. Em 2020, no entanto, 
a Anvisa recorreu da liminar e suspen-
deu a autorização, alegando “falta de 
requisitos para uma tutela provisória 
de urgência e falta de provas de que o 
produto seja composto, de fato, de THC 
inferior a 0,3%”.

Outra ação esporádica foi a da ADWA 
Cannabis, empresa de pesquisa e de-
senvolvimento tecnológico. A startup, 
em parceria com a Universidade de Fe-
deral de Viçosa (UFV – MG), solicitou à 
justiça que plantasse cannabis para es-
tudar suas variedades, as condições de 
cultivo da planta e o melhoramento ge-
nético, obtendo sucesso. A autorização 
foi concedida e, até a publicação deste 
relatório, a empresa ainda está em fun-
cionamento realizando os estudos com 
cultivo.  

Flor de CBD Ações judiciais 
esporádicas 
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 regulamentação da cannabis 
tem avançado globalmente, 
inclusive na América Latina. 
Alguns dos países mais co-
nhecidos por implementa-

rem novas normas relacionadas à planta 
são o Uruguai, Argentina, Chile, Colôm-
bia, México, Paraguai e Equador. Essas 
regulamentações incluem, em sua maio-
ria, o uso medicinal, mas há avanços em 
relação ao cultivo de cânhamo e ao uso 
adulto, mesmo que esse último seja me-
nos frequente.

A Kaya Mind fez um levantamento de 
como está a regulamentação atual da 
cannabis de todos os países da América 
Central, América do Sul e do Caribe, e, a 
partir dessa análise, é possível fazer uma 
comparação com o Brasil, sendo impor-
tante para um maior entendimento de 
como a legislação brasileira se encontra 
em relação ao mundo e de como se esta-
beleceria o mercado da cannabis no país 
com tantos competidores ao entorno já 
atuando na indústria.

De 33 países mapeados, a maioria, o total 
de 18, tem possibilidade legal de aces-

so ao uso medicinal da cannabis e quase 
metade, 16, de cultivo de cânhamo. O pri-
meiro país do mundo a legalizar todos os 
usos da cannabis foi o Uruguai, em 2013, 
mas os cenários de regulamentação des-
sas regiões vêm mudando, principalmen-
te, desde 2020. 

Vale dizer que nem todas as regulamen-
tações de uso medicinal incluem o culti-
vo da planta em território nacional, como 
ocorre no caso do Brasil. É possível obser-
var, no entanto, que o Brasil é um dos úni-
cos países que tem o uso medicinal regu-
lamentado, mas que, ao mesmo tempo, 
não tem nenhuma legislação que inclua 
o cultivo de cânhamo. Ainda, são poucos 
que têm o cânhamo regulamentado, mas 
não o consumo medicinal.

Todos esses avanços são muito importan-
tes para o âmbito econômico, mas tam-
bém para as questões sociais que asso-
lam esses países, já que a maioria deles 
sofre grandes impactos da guerra às dro-
gas, por ser origem ou região de passa-
gem do narcotráfico e, assim, ter passado 
por ações coercitivas por parte dos Esta-
dos Unidos.

--

33Número de   
países LATAM

--

18
Países com 

acesso à   
cannabis   
medicinal

--

16
Países com 
cultivo de   
cânhamo
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Macro cenário dos países da América Latina

País Continente/ 
Região

População total 
- 2020 - Banco 

Mundial

PIB Per Capi-
ta- 2020 e 2021 
(mais recente) 

- Banco Mundial,           
em dólar

Possibilidade de 
acesso medicinal 

legal

Possibilidade 
Legal Cultivo de 

Cânhamo

Belize América Central 397.621 $4.420,49 Sim Sim

Costa Rica América Central 5.094.114 $12.508,62 Sim Sim

El Salvador América Central 6.486.201 $4.408,52 Não Não

Guatemala América Central 16.858.333 $5.025,58 Não Não

Honduras América Central 9.904.608 $2.831,03 Não Não

Nicarágua América Central 6.624.554 $2.090,75 Não Não

Panamá América Central 4.314.768 $14.516,46 Sim Não

México América do Norte 128.932.753 $9.926,42 Sim Não

Argentina América do Sul 45.376.763 $10.729,23 Sim Sim

Bolívia América do Sul 11.673.029 $3.414,89 Não Não

Brasil América do Sul 212.559.409 $7.518,83 Sim Não

Chile América do Sul 19.116.209 $16.502,84 Sim Sim

Colômbia América do Sul 50.882.884 $6.131,23 Sim Sim

Equador América do Sul 17.643.060 $5.934,88 Sim Sim

Guiana América do Sul 786.559 $9.374,80 Não Não

Paraguai América do Sul 7.132.530 $5.400,10 Sim Sim

Peru América do Sul 32.971.846 $6.692,25 Sim Sim

Suriname América do Sul 586.634 $4.836,33 Não Sim

Uruguai América do Sul 3.473.727 $17.020,65 Sim Sim

Venezuela América do Sul 28.435.943 Sem dados Não Não

Antígua               
e Barbuda Caribe 97.928 $14.900,80 Sim Sim

Bahamas Caribe 393.248 $28.239,37 Não Não

Barbados Caribe 287.371 $17.033,94 Sim Sim

Cuba Caribe 11.326.616 $9.477,85 Não Não

Dominica Caribe 71.991 $7.559,98 Não Não

Granada Caribe 112.519 $9.928,62 Não Não

Haiti Caribe 11.402.533 $1.814,67 Não Não

Jamaica Caribe 2.961.161 $4.586,65 Sim Sim

República        
Dominicana Caribe 10.847.904 $8.603,79 Não Não

Santa Lúcia Caribe 183.629 $9.571,00 Não Não

São Cristóvão      
e Névis Caribe 53.192 $18.230,13 Sim Sim

São Vicente         
e Granadinas Caribe 110.947 $7.996,61 Sim Sim

Trinidad               
e Tobago Caribe 1.399.491 $15.243,12 Sim Sim

Fonte: Kaya Mind com dados do Banco Mundial, veículos especializados e legislações locais
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População: 2.961.161,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 57g

População: 397.621,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 10g

População: 4.314.768,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 20g

População: 287.371,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 14g

Caribe e América Central

Jamaica, Kingston Antígua e Barbuda, Saint John´s
População: 97.928,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 15g

São Vicente e Granadinas, Kingstown
População: 110.947,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 57g

São Cristóvão e Névis, Basseterre
População: 53.192,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 15g

Santa Lúcia, Castries
População: 183.629,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 30g

Barbados, Bridgetown

Trinidad e Tobago, Porto Espanha
População: 1.399.491,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 30g

Panamá, Cidade do Panamá

Dominica, Roseau
População: 71.991,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 28g

Belize, Belmopan

USO ADULTO DE CANNABIS NA 
AMÉRICA LATINA

Obs.: Limite legal de posse de maconha para não configu-
rar crime de tráfico ou para configurar punições mínimas. Fonte: Kaya Mind
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América do Sul

Argentina, Buenos Aires

Uruguai, Montevidéu

Colômbia, Bogotá

Peru, Lima

População: 45.376.763,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 40g

População: 3.473.727,00

Maconha legalizada: Sim

Limite legal de posse de maconha: 40g

População: 50.882.884,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 20g

População: 32.971.846,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 8g

Chile, Santiago

Equador, Quito

Paraguai, Assunção

População: 19.116.209,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 10g

População: 17.643.060,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 10g

População: 7.132.530,00

Maconha legalizada: Não

Limite legal de posse de maconha: 10g

Obs.: Limite legal de posse de maconha para não configu-
rar crime de tráfico ou para configurar punições mínimas.

Fonte: Kaya Mind

Em relação ao uso adulto da cannabis, as 
legislações dos países latino-americanos 
ainda são mais rígidas. Esse tipo de con-
sumo não é legalizado em quase nenhum 
país, mas descriminalizado em muitos, 
sendo estabelecido um limite legal de 
posse de maconha que não configura cri-
me de tráfico, e, sim, punições mínimas. 
Nas demais regiões não listadas, não foi 
encontrada nenhuma referência sobre 
os limites de posse de cannabis para uso 
adulto – a legislação do Brasil, por exem-
plo, não estabelece uma quantidade es-
pecífica de posse que diferencie usuário 
e traficante. 
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Mesmo com uma regu-
lamentação incipiente 
em comparação com o 
seu potencial, o Brasil já 
atrai muitos players para 

a atuação no mercado, seja por meio da 
importação de medicamentos, bem como 
pela presença nas farmácias brasileiras, 
áreas de pesquisa e outros setores corre-
lacionados com a cannabis. 

A Kaya Mind, por meio de pesquisas in-
ternas, fez um mapeamento de empresas 
que atuam nesse mercado no país que 
têm se destacado em diversas frentes e 
estão em funcionamento atualmente.   
Foram mais de 80 coletadas, sendo cada 

uma classificada dentro de um conjunto 
de categorias.

É possível observar que já existem empre-
sas de grande porte que atuam com can-
nabis no Brasil, com mais de 5 mil funcio-
nários, mas a maioria ainda é de pequeno 
e médio porte. Além disso, as categorias 
em maior destaque são Produtos à base 
de cannabis, Importadora/Representante 
e Clínicas. Isso se dá por conta da regu-
lamentação atual no Brasil, que é apenas 
voltada ao uso medicinal da cannabis.

É importante dizer que essas não são as 
únicas empresas que existem no país, 
mas, sim, aquelas que a Kaya Mind conse-
guiu mapear e reunir informações sobre. 
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D I R E T Ó R I O  D E  M A R C A S

The Quntic Hub Cannect

DrogaVET

“Ciência e consciência em cannabis medicinal, 
unindo tecnologia e conhecimentos ancestrais”

Somos uma healthtech de cannabis medicinal 
comprometida com o bem-estar de vida dos se-
res humanos, através do reequilíbrio de nossos 
sistemas físicos e mentais, e a preservação dos 
ecossistemas do planeta Terra. 

Atuamos com foco em pesquisas cientificas, me-
dicina integrativa, inovação e educação, unindo 
saúde perfeita e consciência. 

Nosso diferencial é nossa abordagem integrati-
va da vida, saúde, bem-estar e desenvolvimento 
de produtos junto com a experiência prática dos 
fundadores, do cultivo e extração, unindo co-
nhecimentos milenares com ciência e tecnologia.

Focados na experiência do cliente, a Cannect in-
corpora o que existe de mais avançado em tec-
nologia e em processos de atendimento para 
oferecer uma experiência personalizada, sendo 
uma uma referência em cuidados relacionados 
à cannabis medicinal. Nossa equipe de cuidado 
especializado acompanha e orienta nossos clien-
tes durante toda a sua jornada de saúde, da tele-
consulta e acesso aos medicamentos até a evo-
lução de seu tratamento, em busca de melhor 
qualidade de vida.

Pioneira e líder em Farmácias de Manipulação 
Veterinária, a DrogaVET conta com mais de 100 
unidades no Brasil e leva saúde e qualidade de 
vida para os animais, por meio de medicamen-
tos manipulados na dose certa e com diferentes 
formas, sabores e odores que agradam aos pets. 

A DrogaVET busca a excelência e a máxima qua-
lidade em cada novo princípio ativo pesquisado 
e em cada medicamento manipulado e reafirma, 
a cada dia, seu compromisso em promover Amor 
Animal pela Vida.

Fundação: 2021
Funcionários: de 11 a 50
Produtos a base de cannabis

Fundação: 2021
Funcionários: 11 a 50
Importadora/Representante

Fundação: 2014
Funcionários: +700
Produtos a base de cannabis

Pangaia

A Pangaia é uma empresa internacional com 
profissionais com mais de 15 anos de experiên-
cia no fornecimento de opções alternativas para 
tratamentos de Cannabis. Nossos criadores tra-
balharam com o Ministério da Saúde de Israel e 
contribuíram para o avanço de uma nova pers-
pectiva sobre saúde e bem-estar na Europa e em 
países da América Latina como Colômbia, Uru-
guai, Paraguai e Estados Unidos.

Fundação: 2019
Funcionários: 23
Produtos a base de cannabis



copyright © Kaya Mind 2022 69Anuário da cannabis no Brasil

Tegra Pharma

WeCann Academy CepaPharma

USA Hemp

Importamos produtos de CBD e de THC seguin-
do a RDC 660 da Anvisa, que substituiu as RDCs 
335 e 570. Marcas globais e produtos importa-
dos de Cannabis Medicinal com qualidade certi-
ficada mundialmente. Um portfólio completo de 
produtos em prol da saúde, bem-estar e quali-
dade de vida.

A WeCann Academy lidera o setor de educação 
em Medicina Endocanabinoide na América Lati-
na. Com uma Comunidade Global exclusiva para 
médicos, possui a maior plataforma para discus-
são de casos clínicos sobre esse conhecimento. 
Oferece uma Certificação Internacional que se 
destina a preparar a comunidade médica para 
incorporar essa abordagem terapêutica em sua 
prática, sempre interligando conhecimento cien-
tífico e a experiência prática de 24 experts de 10 
países, que compõem seu corpo técnico.

A CepaPharma é especializada em produtos bo-
tânicos e serviços para empresas que desejam 
aumentar seu portfólio e sua escala produtiva no 
mercado brasileiro, principalmente ativos a base 
de cannabis para fins medicinais. 

Fornecemos matéria prima e formulações ex-
clusivas, que atendem o rigor das boas práticas 
de fabricação e qualidade exigidas pela ANVISA, 
fabricando no Brasil e no exterior diferentes for-
mulações demandadas pelas indústrias farma-
cêutica e veterinária.

A USA Hemp Brasil é uma empresa de brasileiros 
que, com muita resiliência e amor, prosperaram 
e colhem as flores do seu trabalho. Diariamen-
te buscam melhorar e aprimorar seus processos 
com integridade e responsabilidade ambiental 
e social. Cuidam da elaboração da genética ao 
produto final. A filantropia fortaleceu as raízes da 
empresa e através de sementes de amor, chega-
ram ao Brasil. Apoiam atletas, paratletas, proje-
tos sociais e famílias que precisaram e buscaram 
produtos à base de cannabis.

Fundação: 2018
Funcionários: 68
Produtos a base de cannabis

Fundação: 2020
Funcionários: 11 a 50
Educação

Fundação: 2019
Funcionários: 20 a 30
Produtos a base de cannabis

Fundação: EUA 2014, BRA 2020
Funcionários: 17
Produtos a base de cannabis

CepaPharma
R E G E N E R A N D O   V I D A S
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Equilibra Cannabis Grupo Soluto

Thronus MedicalKanna Coin

Desde sua fundação, em 2011, a empresa já in-
termediou mais de 1.300 envios para todos os 
estados do Brasil a partir de seu centro de distri-
buição nos Estados Unidos. Oferecem uma gama 
de produtos de alta qualidade aos médicos e pa-
cientes, e estão sempre em busca de alternativas 
de novas marcas, novas vias de administração 
e novos países fornecedores. A Equilibra é mais 
que uma intermediadora, uma vez que leva in-
formações ao público e dá aos pacientes dicas e 
informações úteis sobre os produtos.

A Soluto Regulatórios é uma consultoria téc-
nica que se destaca pela expertise nos setores 
farmacêuticos e da saúde sob regulação ANVI-
SA. Viabiliza negócios no segmento da cannabis 
medicinal e desenvolve soluções em Assuntos 
Regulatórios & Qualidade, destacando: a regu-
larização de produtos, o licenciamento de em-
presas, a adequação técnica física e documental, 
a Implantação de Boas Práticas de Fabricação, o 
estudo de viabilidade técnica e comercial, a es-
truturação regulatória e operacional.

A Thronus Medical  é uma biofarmacêutica cana-
dense de DNA brasileiro sonhada e liderada pela 
Drª Mariana Maciel. Presente na Europa, América 
do Norte e Latina é líder de uma tecnologia ex-
clusiva e alto padrão de qualidade que revolu-
cionou o mercado de cannabis medicinal. Criou 
a Power Nano™  e uma linha de produtos que 
aumentou em até 10x  a absorção de fitocana-
binoides no organismo, potencializando os tra-
tamentos de forma segura e eficaz. Viva o futuro 
agora e desfrute do poder do Bisaliv!

A Kanna Coin é um ativo digital/token que gera 
impacto social e ambiental através da tecnologia 
da Blockchain e da Cannabis, tendo seu lastro no 
solo revitalizado e na compensação de danos. A 
empresa comercializa CBD para fins medicinais/
industriais com base em operações que visam 
revitalizar solos degradados em regiões de baixo 
IDH/PIB, beneficiando a todos os atores envolvi-
dos. Token Kanna (KNN) Impactando as pessoas, 
o planeta e a comunidade.

Fundação: 2021
Funcionários: até 10
Importadora/Representante

Fundação: 2008
Funcionários: 30 a 40
Serviços E Consultorias

Fundação: 2018
Funcionários: até 50
Produtos à base de cannabis

Fundação: 2019
Funcionários: 20 a 30
Finanças
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Vita Viridi

Empresa especializada em importação de pro-
dutos à base de cannabis para o Brasil, entre-
gando produtos de qualidade com rapidez para 
proporcionar qualidade de vida aos pacientes 
e informação qualificada aos médicos. Contam 
com um portfólio personalizado que é sucesso 
no tratamento de mais de 300 famílias. Geram 
soluções terapêuticas facilitando e simplifican-
do o acesso aos tratamentos à base de cannabis 
medicinal no Brasil.

Fundação: 2020
Funcionários: 5
Produtos à base de cannabis
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Gravital Clínica Canábica

Clínica médica que fornece aos seus pacientes a possibili-
dade de tratamentos com produtos compostos à base de 
cannabis (canabinoides) para diversas condições clínicas 
com total segurança, visando sempre o bem-estar dessas 
pessoas. Valorizam a inovação e estão sempre atualiza-
dos com as últimas descobertas no âmbito da medicina 
canábica. Possuem clínicas no Rio de Janeiro (RJ), Porto 
Alegre (RS), Curitiba (PR), Itajaí (SC), Natal (RN), Sorocaba 
(SP) e São Paulo (SP). Também realizam atendimentos via 
telemedicina para os que não podem comparecer pesso-
almente nas clínicas.

Fundação: 2019
Funcionários: 11 a 50
Clínica

Just Hemp CBD

A empresa irlandesa é uma das poucas empresas euro-
peias que atuam ativamente desde 2020 no mercado bra-
sileiro. Possuem um catálogo diversificado, contendo não 
somente o óleo de canabidiol, mas também uma linha 
cosmética, flores in natura, extrações e concentrados. Tra-
balham apenas com produtos de qualidade premium, or-
gânicos e Full-Spectrum. Seus produtos custam de R$ 150 
a R$ 2.000. A Just Hemp Brasil abriu seu próprio escritório 
em São Paulo no ano de 2021, visando melhorar o aten-
dimento ao público brasileiro e expandir seus negócios na 
América Latina.

Fundação: 2018
Funcionários: 10 a 20
Produtos à base de cannabis

CannaPag

CBfarma

A CannaPag é uma Fintech que nasceu há três anos a partir 
da necessidade que o mercado de cannabis tem em pa-
gamentos personalizados. Oferecemos a melhor e mais 
flexível ferramenta Open Banking do setor de Cannabis 
medicinal no Brasil, reduzindo até 40% dos pagamentos 
cancelados pelos gateways convencionais. Nosso time 
conta com dez profissionais empenhados em atender os 
mais de 70 clientes pessoa jurídica, movimentando cerca 
de 1,3 milhão de reais no setor.

A CBfarma é uma empresa brasileira e pioneira em canna-
bis medicinal em Santa Catarina. A empresa possui uma 
linha de produtos com padrão farmacêutico autorizados 
pela Anvisa, atua na propaganda médica, programa de 
franquias, acolhimento ao paciente e educação médica 
continuada. A empresa destina recursos a projetos sociais 
para pacientes carentes em parceria com organizações fi-
lantrópicas. Os produtos são adquiridos diretamente pelo 
website, mediante prescrição médica e autorização da   
Anvisa.

Fundação: 2019
Funcionários: 10
Finanças

Fundação: 2021
Funcionários:11 a 50
Produtos à base de cannabis FNS Advocacia

A FNS é o resultado das experiências acumuladas ao longo 
de anos na luta pela cannabis do Brasil, por meio da mi-
litância política, publicação de estudos, e, principalmente, 
no exercício da advocacia insurgente. Atuando nas esferas 
criminal, cível, societária e terceiro setor, com foco na re-
forma da política de drogas, a FNS acredita no diálogo, 
na criatividade e na colaboração. Através de uma visão 
coletiva e experiência em diversas demandas, prestamos 
assessoria jurídica em todo o Brasil.

Fundação: 2021
Funcionários: 2 a10
Jurídico

Biocase Brasil

A Biocase Brasil quer mudar a visão da comunidade em 
geral sobre novos tratamentos com cannabis medicinal 
para ansiedade, distúrbios do sono e dor crônica, por meio 
de um programa intensivo de educação formal para a co-
munidade médica e de cuidados em saúde.

Também desenvolvem estudos científicos, parcerias es-
tratégicas e ensaios clínicos focados em usos médicos 
de cannabis e psicodélicos em seu centro de ensino e          
pesquisas.

Fundação: 2019
Funcionários: 11 A 50
Produtos à base de cannabis
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Sinapse Social

Terracannabis

A Sinapse Social é uma empresa voltada ao planejamento 
estratégico para o desenvolvimento de projetos e negó-
cios no mercado legal da cannabis de forma sustentável 
ambientalmente, economicamente e socialmente.

Plataforma facilitadora de acesso a produtos de cannabis 
medicinal em que pacientes autorizados pela Anvisa po-
dem adquirir os produtos receitados.

Nossos parceiros possuem produtos com selos e certifica-
ções de boas práticas e qualidade, orgânicos, Não-OGM, 
sem metais pesados e outras substâncias tóxicas. Passam 
por criteriosos processos de certificação e cada lote é sub-
metido a extensos testes em laboratórios independentes 
para garantir sua qualidade e certificação de origem.

Fundação: 2019
Funcionários: 2 a 10
Serviços e Consultorias

Fundação: 2019
Funcionários: 10
Importadora/Representante

NN Med

Remederi

Sechat

A NN Med é uma Clínica que nasceu em 2021 para ajudar 
todos que buscam uma vida melhor. Nosso projeto fami-
liar surge como o resultado de um acúmulo de anos de 
dedicação e aperfeiçoamento da prática médica, somados 
a uma sede insaciável pela inovação, buscando sempre o 
que há de melhor para aqueles que nos confiam o cuida-
do da sua saúde. Vamos além da consulta e nosso com-
promisso é o acompanhamento e suporte contínuo aos 
nossos pacientes. Atendemos via Telemedicina todos os 
estados do Brasil.

Empresa brasileira de saúde com a missão de promover 
qualidade de vida por meio do acesso a produtos, serviços 
e educação sobre Cannabis medicinal. A Reuni, sua linha 
de óleos à base de cannabis medicinal, é produzida nos 
Estados Unidos, com certificação de Boas Práticas de Pro-
dução (GMP) e um rigoroso padrão farmacêutico (ISO/IEC 
17065). A empresa possui SAC com suporte humanizado 
e oferece cursos, aulas e materiais de apoio para médicos, 
dentistas e outros profissionais da saúde.

Plataforma independente de conhecimento e negócios 
que, sob a liderança do neurocirurgião Dr. Pedro Antônio 
Pierro Neto, produz conteúdo sobre saúde, legislação e 
negócios que envolvem a cannabis medicinal. Também 
realizam a feira Medical Cannabis Fair  e o Congresso Bra-
sileiro da Cannabis Medicinal. Em 2022 houve a criação 
de um braço educacional, a Sechat Academy, voltado aos 
profissionais da saúde que querem prescrever produtos 
derivados da cannabis.

Fundação: 2021
Funcionários: até 10
Clínica

Fundação: 2019
Funcionários: 20 a 50
Produtos à base de cannabis

Fundação: 2019
Funcionários: 2 a 10
Veículo de mídia

Somos um grupo de empreendedores, profissionais da 
saúde e investidores movidos em promover bem-estar, 
saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Somos 
um HUB de inovação e conhecimento que conecta pacien-
tes e médicos, facilitando o acesso a Cannabis Medicinal 
de qualidade no Brasil. O Eliv, produto próprio do grupo, 
foi testado em laboratório de terceiros, é certificado GMP 
(Boas Práticas de Fabricação), 100% orgânico e feito nos 
EUA. Com 3 apresentações (1.500mg, 3.000mg e 6.000mg) 
tem sabor diferenciado de baunilha e preços competitivos 
no mercado.

LACann Group
Fundação: 2018
Funcionários: 2 a10
Produtos à base de cannabis
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Weederia

O conhecimento é uma das grandes forças para transfor-
mar a sociedade. Com este pensamento nasceu a Wee-
deria, um portal de informações sobre o universo da ma-
conha. Buscamos trazer conteúdo nacional e internacional 
sobre aspectos culturais, sociais, econômicos e medicinais 
da cannabis. Atualmente, além do conteúdo produzido 
por nós, temos parcerias com grandes portais como o El 
Planteo, da Argentina, e Benzinga, dos Estados Unidos.

Fundação: 2018
Funcionários: 5
Veículo de mídia

Smoke Buddies

A Smoke Buddies é um portal jornalístico que, desde 2011, 
se dedica a produzir e compartilhar notícias relevantes so-
bre a maconha e a política de drogas, no Brasil e no mun-
do, e informar pessoas interessadas no tema.

Fundação: 2011
Funcionários: de 2 a 10
Veículo de mídia

Cannabis & Saúde

O Cannabis & Saúde é um portal de notícias com infor-
mações, reportagens, estudos, entrevistas e materiais 
educacionais sobre a Cannabis Medicinal. Também possui 
uma plataforma para o agendamento de consultas com 
mais de 250 médicos prescritores de Cannabis medicinal 
e 6.000 pacientes beneficiados.

Fundação: 2020
Funcionários: de 11 a 50
Veículo De Mídia

Cannalize

A Cannalize tem como missão tornar o uso medicinal da 
cannabis cada vez mais acessível por meio da educação. 
Atualmente é um dos portais de maior relevância sobre a 
cannabis no Brasil.  A equipe é composta por um time edi-
torial responsável pela curadoria de informações, análise e 
desenvolvimento de temas com revisão de especialistas e 
focados em promover informações seguras.

Fundação: 2020
Funcionários: de 11 a 50
Veículo de mídia

Mapa da Maconha

O Mapa da Maconha é um dos maiores portais sobre can-
nabis do Brasil, reúne conteúdos sobre Cannabis medici-
nal, cultivo e cultura canábica. Possui também um exclu-
sivo guia de strains colaborativo, onde brasileiros podem 
relatar suas experiências e avaliar diversas genéticas. Além 
de ter uma extensa lista de médicos prescritores, tabaca-
rias e growshops de todas as regiões do país.

Fundação: 2016
Funcionários: 3
Veículo de mídia

Portal Cannabis Medicinal

O portal de notícias Cannabis Medicinal traz informações 
e opiniões sobre a cannabis medicinal de um jeito simples, 
direto e sem tabu.

Fundação: 2011
Funcionários: de 2 a 10
Veículo de mídia

Rede Reforma

A Rede Reforma foi fundada e registrada em 2016, na cida-
de do Rio de Janeiro, como uma associação civil sem fins 
lucrativos, com natureza de direito privado, congregando 
advogada(os) sensíveis às injustiças provocadas pela atual 
política de drogas no Brasil.

Fundação: 2016
Funcionários: 11 a 50
Jurídico

ANC

Entidade sem fins lucrativos que luta por uma regulação 
mais abrangente do cânhamo no Brasil. Seus associados 
têm acesso a conhecimentos técnicos regulatórios do 
mercado da cannabis, se capacitam em diferentes temas, 
têm acesso a empresas e pessoas que já atuam nesse mer-
cado, no Brasil e no exterior, tendo uma possibilidade úni-
ca de networking. Além disso, atuamos para defender os 
interesses de nossas empresas perante a ANVISA, MAPA, 
Congresso Nacional e outros órgãos da Administração.

Fundação: 2020
Funcionários: 2 a 10
Assossiação

D I R E T Ó R I O  D E  M A R C A S 



copyright © Kaya Mind 2022 75Anuário da cannabis no Brasil

4SocialMeds

A 4SM surge como uma alternativa viável ao mercado brasileiro, 
auxiliando pacientes a adquirirem produtos de alta qualidade e 
mais acessíveis, por meio de uma atuação mais humana, com 
vedação de práticas abusivas e adoção de práticas voltadas ao 
desenvolvimento de atividades científicas, sociais e ambientais. 

Fundação: 2020
Funcionários: 2 a 10
Importadora/Representante

Aura Pharma

Desde 2015, a Aura Pharma presta atendimento especializado 
em todo o Brasil para realizar a importação de produtos à base 
de Cannabis, operando segundo a regulamentação da ANVISA. 
Seus produtos são desenvolvidos e fabricados de acordo com 
as exigências técnicas dos padrões farmacêuticos, passando por 
testes de validação, controle de qualidade e certificações de aná-
lise química, proporcionando assim garantia da qualidade aos 
seus clientes.

Fundação: 2014
Funcionários: 6
Produtos à base de cannabis

Cannabis Farma

A Cannabis Farma é uma empresa brasileira que busca conec-
tar pacientes aos maiores laboratórios do mundo, facilitando 
o acesso a medicamentos à base de cannabis através do seu 
Marketplace digital. A empresa proporciona assessoria para os 
pacientes em todo o processo de compra da medicação, desde a 
documentação necessária até a entrega do produto. Além disso, 
a Cannabis Farma também presta consultoria para empresas que 
desejam trabalhar com cannabis medicinal.

Fundação: 2020
Funcionários: 2 a 10
Importadora/Representante

Cannabis Monitor

O Cannabis Monitor Brasil é uma empresa de comunicação volta-
da para o ecossistema da cannabis, com foco em monitoramento 
de notícias e eventos sobre o tema e produção de conteúdo pau-
tado em ativismo, pesquisa, cultura, política e ações da sociedade 
civil que se relacionam com a planta e a política de drogas em 
geral.

Fundação: 2019
Funcionários: 2 a 15
Veículo De Mídia

Belcher 

Empresa farmacêutica focada na fabricação e distribuição de 
produtos destinados à saúde humana e animal. A Belcher tem 
origem estadunidense e nossa filial no Brasil está localizada em 
Maringá/PR. Além de ser uma empresa internacional, a Belcher 
mantém parcerias com outras multinacionais pelo mundo.

Fundação: 2011
Funcionários: 51 a 200
Produtos à base de cannabis

Biolab

A história da Biolab começa em 1997 com uma equipe deter-
minada a construir uma trajetória e um legado de sucesso. Atu-
almente são uma das maiores empresas de medicamentos do 
Brasil, referência no mercado global, com sólido compromisso 
com o desenvolvimento da ciência e da indústria farmacêutica.

Fundação: 1997
Funcionários: +1.000
Produtos à base de cannabis

CannTen

A CannTen chega ao Brasil com a experiência e relevância que 
a Cann10 tem no mercado global da cannabis medicinal. Como 
uma associada da empresa israelense, a CannTen realizará, no 
Brasil, a comercialização de produtos seguros, eficazes e de qua-
lidade objetivando levar saúde e bem-estar a todos os pacientes 
que necessitam. Junto com o Instituto de Tecnologia de Israel, a 
Cann10 promove cursos e treinamentos para médicos e farma-
cêuticos para atuarem em Israel com derivados da cannabis.

Fundação: 2022
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis

Active Pharmaceutica

A Active Pharmaceutica foi adquirida pela multinacional GTM 
Caldic em agosto de 2022. Atua na importação, fracionamento 
e distribuição de insumos farmacêuticos para manipulação, re-
alizando inclusive a importação da solução de canabidiol para 
distribuição para farmácias de manipulação. Contam com um la-
boratório de controle de qualidade equipado com tecnologia de 
ponta, garantindo uma análise completa e de alta confiabilidade 
dos seus insumos.

Fundação: 2007
Funcionários: 51 a 200
Produtos à base de cannabis

Ano 4020

Ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento, seu objetivo é 
reintroduzir o cânhamo como matriz produtiva, reintegrando 
esse insumo agrícola para desenvolver uma indústria nacional 
sustentável. Setores como o têxtil, construção civil e plásticos 
serão impactados com o resultado da reinserção do cânhamo 
como matriz produtiva, reduzindo os impactos das emissões de 
carbono e da utilização de recursos não renováveis. 

Fundação: 2007
Funcionários: 2 a 10
Pesquisa

Abrão Filho

A Abrão Filho é a maior fintech de câmbio do país. É o caso mais 
conhecido dos chamados serviços financeiros alternativos, aque-
les que nasceram para trazer fluidez para o mercado financeiro, 
além de oferecerem de uma grande variedade de produtos, além 
de uma equipe aqualificada para lidar com as dificuldades na 
contratação cambial para o pagamento de compras de medica-
mentos à base de cannabis, fornecendo suporte cambial comple-
to para pacientes e empresas inseridas neste mercado

Fundação: 2011
Funcionários: 51 a 200
Finanças
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CBDoctor 

A Clínica CBDoctors é especializada no tratamento multidiscipli-
nar e humanizado de inúmeras patologias, transtornos e quadros 
clínicos através do uso medicinal da cannabis.

Fundação: 2020
Funcionários: 2 a 10
Clínica

Clínica Renasce

Fundada pelos irmãos Dr. Renan Abdalla e Dr. Matheus Abdalla, 
a Clínica Renasce acreditada na medicina feita com amor e em-
patia, e oferece todo o apoio necessário para o tratamento de 
forma simples e segura. Já conta com mais de 3.000 atendimen-
tos realizados visando o bem-estar e aqualidade de vida dos           
pacientes.

Fundação: 2019
Funcionários: 2 a 10
Clínica

Ease Labs

A Ease Labs é um grupo de empresas multinacionais com o foco 
na distribuição, desenvolvimento e produção de soluções natu-
rais voltadas para a saúde, incluindo uma indústria farmacêutica 
com amplo conhecimento técnico no grupo. Foram uma das pri-
meiras empresas no país a produzir localmente produtos a base 
de cannabis.

Fundação: 1967
Funcionários: 11 a 50
Produtos à base de cannabis

Elleven Healthcare

Empresa brasileira especializada no mercado farmacêutico e em 
Cannabis medicinal. Fundada por experientes executivos da In-
dústria Farmacêutica com passagens por renomados laboratórios 
Brasileiros e Multinacionais, a empresa conta com profissionais 
altamente treinados. Mais do que oferecer produtos de cannabis 
medicinal de alta qualidade, a empresa busca fazer parte de uma 
jornada de saúde e confiança com o paciente e os profissionais 
da saúde no Brasil. 

Fundação: 2020
Funcionários: 51 a 200
Produtos à base de cannabis

FarmaUSA

Tem como objetivo ajudar no tratamento de pacientes que ne-
cessitam de medicamentos importados para terem uma melhor 
qualidade de vida. As experiências adquiridas internacionalmen-
te trouxeram o grupo para a América Latina, instalando-se no 
estado do Rio de Janeiro. O profissionalismo e a credibilidade 
adquiridos ao longo dos anos, aliado às certificações exigidas 
pelos países em que atuam, possibilitaram a FarmaUSA, entre 
outras conquistas, a liderança na importação de importantes                
medicamentos.

Fundação: 2005
Funcionários:11 a 50
Produtos à base de cannabis

Clínica UIDi

A UIDi é uma plataforma que conecta médicos e pacientes que 
buscam tratamento com cannabis medicinal no Brasil. A primeira 
empresa com viés social e que oferece acompanhamento duran-
te toda a jornada do paciente e do médico. Nasceu do propósito 
de ajudar as pessoas e promover saúde ao máximo de pessoas, 
em especial as que mais necessitam e possuem menos condições 
financeiras.

Fundação: 2021
Funcionários: 2 a 10
Clínica

Drª Sativa

Fundada em 2019 pela união da Dra. Beatriz Artioli Sampaio (mé-
dica pela USP, Nutróloga pela ABRAN e médica da família) e por 
Guilherme Cardoso (Biomédico, educador, pesquisador, com es-
pecialização em psicoterapia), a clínica tem ganhado abrangência 
nacional pela iniciativa e propósito. Apoiam o uso responsável de 
produtos terapêuticos regulamentados e controlados para aju-
dar pacientes que sofrem de todos os tipos de doenças crônicas. 

Fundação: 2019
Funcionários: 2 a 10
Clínica

CEC

O Centro de Excelência Canabinoide (CEC) foi fundado em 2018 
para promover saúde e qualidade de vida por meio da huma-
nização do atendimento, pioneirismo e excelência em medicina 
canabinoide. Para cumprir seu propósito, construiram um mo-
delo clínico único, integrando ciência, educação e medicina no 
tratamento oferecido ao paciente.

Fundação: 2018
Funcionários: 11 a 50
Clínica

Centralpharma Care

Empresa especializada na importação de produtos à base de 
canabidiol com prescrição médica. A Centralpharma Care atua 
no mercado brasileiro e tem como objetivo atender médicos e 
pacientes, sanando suas necessidades ao buscar a melhor alter-
nativa para cada caso.

Fundação: 2019
Funcionários: --
Produtos à base de cannabis

Carmens Medicinal

São uma Pharma Tech multinacional especializada no desenvolvi-
mento de produtos de alta qualidade à base de cannabis medici-
nal. Promovem a medicina preventiva e colaboram com os médi-
cos e pacientes no acesso à terapia canabinóide, proporcionando 
saúde e bem-estar para todos que precisam. 

Fundação: EUA 2018, BRA 2020
Funcionários: 61 a 200
Produtos à base de cannabis

CBD Fast Lane

Uma startup americana com sede em Miami nos EUA, pioneira 
na atuação de comércio de medicamentos à base de canabidiol 
(CBD). Representam a linha de produtos derivados de cânhamo 
da Kemin Industries, uma gigante global com experiência no 
campo da ciência de plantas, usando processamento genético de 
ponta e resultando em produtos de alta qualidade.

Fundação: EUA 2014
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis
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GreenMed Brasil

A empresa brasileira com sede nos Estados Unidos auxilia os 
pacientes a adquirirem a autorização de importação da ANVISA 
para posterior aquisição de óleos à base de canabidiol em seu 
website. 

Fundação: 2016
Funcionários: --
Produtos à base de cannabis

GreennPlus

Os produtos da GreennPlus são produzidos com cânhamo orgâ-
nico geneticamente não modificado, cultivado e processado nos 
EUA em instalações em conformidade com a GMP. Além disso, os 
produtos possuem certificação do FDA.

Fundação: 2021
Funcionários: --
Produtos à base de cannabis

Grupo Maeté

Um encontro de iniciativas pioneiras de empreendedores, inves-
tidores, startups, marcas e projetos ao redor do mundo que atu-
am na indústria da cannabis em várias de suas vertentes: medici-
nal, alimentícia, têxtil, tecnológica, biotecnológica, marketplace, 
delivery, entretenimento, celulose, biodegradáveis entre outras. 
Tudo possível e suportado por uma ampla disponibilidade de 
terras para plantação, estrutura de produção, laboratórios e rele-
vantes investimentos em pesquisas científicas próprias com sóli-
da parceria com Universidades e Grupos farmacêuticos. 

Fundação: 2020
Funcionários: 11 a 50
Investimentos

Health Meds

A Health Meds é uma indústria farmacêutica brasileira especia-
lizada em produtos à base de canabinoides. Investem em pes-
quisa e desenvolvimento para oferecer aos médicos e pacientes 
produtos com formulações inovadoras, respeitando padrões na-
cionais e internacionais de qualidade e segurança, com o intuito 
de atender às necessidades e buscar o bem-estar e melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes.

Fundação: 2019
Funcionários: 51 a 200
Produtos à base de cannabis

HempMeds

A HempMeds, é uma empresa que se preocupa genuinamente 
com os seus clientes, sua saúde e a qualidade de vida. Seu pio-
neirismo no fornecimento de produtos à base de CBD em todo 
o mundo, trouxe a experiência necessária para ajudar na missão 
de oferecer bem-estar a todos. São uma subsidiária da Medical 
Marijuana, Inc e representam a empresa em toda a América.

Fundação: 2015
Funcionários: 11 a 50 
Produtos à base de cannabis

Herbarium

Somos uma indústria farmacêutica referência em Fitoterapia no 
Brasil. Nossa linha de produtos é composta por fitoterápicos 
tradicionais, suplementos nutricionais, fitocosméticos e fitome-
dicamentos éticos com eficácia validada por diversos estudos 
científicos. Geramos impacto positivo para o planeta, temos o 
compromisso de cuidar das pessoas e do meio ambiente.

Fundação: 1985
Funcionários: 501 a 1.000 
Produtos à base de cannabis

Holy Hemps

A Holy Hemps faz a ponte que une tecnologia, pacientes e a in-
dústria da cannabis medicinal, promovendo acessibilidade e se-
gurança para quem precisa de tratamentos com produtos à base 
de cannabis. Realizam o processo de solicitação da autorização 
da ANVISA e a importação para seus clientes. 

Fundação: 2020
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis

Flora Linda Botanicals

A Flora Linda Botanicals oferece linha própria de Óleos Full Spec-
trum GMP de nível equivalente farmacêutico, além de loções tó-
picas para pacientes e empresas. Disponibiliza também atacado 
e Whotelabel para outras marcas com certificações e registros 
nos EUA. Com décadas de know-how, genéticas estabilizadas 
e pedidos mínimos acessíveis. Portfólio completo de soluções, 
cosméticos, comestíveis, linha para atletas e público feminino. 
Facilidades para o seu e-commerce nos EUA e Brasil de acordo 
com Anvisa.

Fundação: 2022
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis

Golden CBD Plus

A Golden Cbd + acredita nos efeitos do CBD e de outros cana-
binóides. Além de fornecer alguns dos produtos mais puros, se-
guros e eficazes do setor, tem como missão educar e envolver a 
comunidade CBD sobre as propriedades benéficas naturais deste 
maravilhoso composto à base de cânhamo.

Fundação: 2020
Funcionários: --
Produtos à base de cannabis

Greencare Pharma

É a empresa brasileira que mais cresce no segmento de medi-
camentos à base de canabinoides, com estratégia integralmen-
te focada na promoção do conhecimento científico. Acreditam 
na educação médica continuada como a maneira mais eficaz de 
disseminar informações substanciadas a respeito destes medi-
camentos. Diariamente, seus esforços são recompensados por 
meio dos incontáveis benefícios que seus produtos vêm propor-
cionando para pacientes e seus familiares. 

Fundação: 2020
Funcionários: 51  a 200
Produtos à base de cannabis
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HUMORA

Humora, nova marca de cannabis medicinal, inaugura o mercado 
da saúde do bom humor no Brasil. Sob liderança feminina, nasce 
a primeira marca nativa digital do país de produtos a base de 
cannabis medicinal de olho em um bem-estar holístico alinhado 
aos ânimos e diálogo direto com pacientes. Sua missão é sen-
sibilizar a população sobre o pilar essencial que o bom humor 
tem na conquista de um bem-estar profundo, integrativo e du-
radouro. Rir de si mesmo é um ótimo remédio e querem atingir 
esse benefício com a retomada dos canabinóides, substância da 
qual fomos privados como sociedade por um proibicionismo du-
vidoso, em formulações de alta qualidade, usabilidade amigável 
e apresentação inovadora.

Indeov

A INDEØV é pioneira no mercado brasileiro de produtos de 
cannabis, atuando no preparo e orientação do prescritor e do 
paciente em todo o ciclo de acesso à cannabis medicinal. Seu 
objetivo é transformar a vida das pessoas (pacientes e familiares), 
para que elas tenham melhor qualidade de vida e bem-estar no 
dia a dia.

Fundação: 2017
Funcionários: 11 a 50 
Importadora/Representante

IPSEC

São um Instituto sem fins lucrativos, com foco em dados e infor-
mações decisórias que possam auxiliar na consolidação das leis 
e regulamentações para a aplicação da cannabis em uso medici-
nal e industrial. Ter acesso ao cultivo e uso da cannabis significa 
resolver muitos problemas de uma só vez, da saúde a economia 
de nosso país. Dados, informações confiáveis, transparência e 
responsabilidade social fazem parte de seu compromisso com 
o Brasil.

Fundação: 2019
Funcionários: 11 a 50 
Instituto De Pesquisa

Korasana

O nome Korasana, em Latim, significa “saúde essencial”. Acredi-
tam que fornecer os melhores produtos canabinóides é essencial 
para uma vida melhor, uma vez que podem ajudar a equilibrar o 
Sistema Endocanabinóide (ECS) no organismo.

Fundação: 2019
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis

Kamah

A Kamah acredita na educação e na união como forma de se criar 
uma legalização e regulamentação da Cannabis que olhe para 
os erros do passado. Considera que para os inevitáveis avanços 
na pauta no Brasil, é necessário que haja a formação de uma 
indústria da maconha inclusiva, reparadora e focada na susten-
tabilidade para lutarmos contra o legado de injustiças deixado 
pela proibição.

Fundação: 2022
Funcionários: até 10
Veículo de mídia

Koba

A Koba trabalha constantemente para produzir e disponibilizar o 
que há de melhor e mais avançado em CBD, sempre visando os 
melhores benefícios para a saúde física e mental. Desta forma, 
incentivam um estilo de vida saudável, focado no consumo cons-
ciente, sustentável e mais equilibrado.

Fundação: 2022 
Funcionários: 11 e 50 
Produtos de cannabis

Fundação: 2022
Funcionários: 5
Produtos à base de cannabis

Lazarus Naturals

A Lazarus Naturals foi fundada com base na crença de que os 
produtos CBD de qualidade devem ser acessíveis a quem mais 
precisa deles. A empresa orgulhosamente defende o potencial 
de seus produtos e continuará a seguir na missão por meio de 
programas de assistência e divulgação da comunidade.

Fundação: 2022
Funcionários: 5
Produtos à base de cannabis

Mahara

A Mahara Group tem parceria com diversos laboratórios no mun-
do para trazer ao Brasil um óleo de CBD de alta qualidade e com 
preço acessível. Unem a excelência na prestação do serviço com 
um produto de referência e certificado no país de origem.

Fundação: --
Funcionários: --
Importadora/Representante

Mantecorp Farmasa

Hypera Pharma é uma das maiores empresas farmacêuticas do 
Brasil, presente em todos os segmentos relevantes do setor. A 
Mantecorp Farmasa exibe um portfólio de produtos reconhe-
cidos e recomendados pela comunidade médica em Primary 
Care, incluindo Addera D3, Dramin, Predsim, Masxulid, Alivium,           
Rinosoro, etc.

Fundação: 2008
Funcionários: 1.001 a 5.000
Produtos à base de cannabis

Medical Hemp Brasil

A Medical Hemp Brasil é uma empresa especializada em consul-
toria no mercado Brasileiro de Cannabis. Atuante no mercado 
desde 2018, focamos sempre na qualidade do atendimento ao 
cliente final e trabalhamos pautados nas leis e regras vigentes 
do mercado. 

Fundação: 2018
Funcionários: 2 a 10
Importadora/Representante
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Panarea Partners Inc.

A Panarea Partners é uma empresa de serviços bancários de in-
vestimento em saúde e ciências biológicas com sede em Nova 
York, fundada no final de 2015, concentrada exclusivamente em 
transações em mercados emergentes. A Panarea tem planos para 
uma empresa brasileira de cannabis com foco em produtos far-
macêuticos para animais de estimação.

Fundação: 2015
Funcionários: 2  a 10
Finanças

Nuleaf Naturals

A visão da NuLeaf Naturals é abrir caminho para uma linha de 
produtos de bem-estar canabinóides que promovam um corpo 
e mente saudáveis. Seu objetivo final é ajudar as pessoas e seus 
entes queridos a viver uma vida mais feliz e saudável.

Fundação: 2014
Funcionários: 51 a 200
Produtos à base de cannabis

Prati Donaduzzi

A Prati-Donaduzzi é uma das maiores produtoras de medica-
mentos do Brasil, destaque em capacidade produtiva, chegando 
a 9 bilhões de doses por ano. Com estrutura moderna, hoje ocu-
pa uma área de mais de 100 mil metros quadrados, e empre-
ga, aproximadamente, 3000 profissionais. No Brasil conseguiu o 
primeiro registro para venda nas farmácias junto ás farmácias e 
lidera as vendas no país. 

Fundação: 1993
Funcionários: + 3.000
Produtos à base de cannabis

Nunature

A NuNature é uma empresa multinacional com sede nos Esta-
dos Unidos, e desde 2015 vem aplicando tecnologia de ponta 
na preparação e cultivo de sementes, pesquisa, desenvolvimento 
e produção, com o objetivo final de produzir o melhor produto 
derivado da cannabis.

Fundação: 2015
Funcionários: 11 a 50
Produtos à base de cannabis

Revivid

A Revivid é a marca líder no extrato de óleo de cânhamo de CBD, 
criada para atletas e pessoas que têm um estilo de vida ativo. 
Apostam em inovação em todas as etapas do processo de pro-
dução, desde a genética das plantas cultivadas, meios e estilos de 
crescimento, métodos de extração, formulação de ingredientes e 
muito mais.

Fundação: 2011
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis

Open Green

A Open Green é uma empresa especializada em formação de alta 
qualidade de curta duração, presencial ou a distância, que visa 
capacitar profissionais para acompanhar os mais recentes avan-
ços do setor canábico.

Fundação: 2021
Funcionários: 2 a 10
Educaçâo

Sativa Global Education

A Sativa Global Education é uma plataforma de educação em En-
docanabinologia e Cannabis para fins medicinais. Sua missão é 
desmistificar e apresentar, profundamente, todo o potencial te-
rapêutico da Cannabis como medicina, além da intrínseca relação 
do Sistema Endocanabinoide com a fisiologia humana.

Fundação: 2021
Funcionários: 11 a 50
Educação

The Green Hub

São a primeira aceleradora de startups ligadas à cannabis me-
dicinal no Brasil. Atuam potencializando iniciativas que visam o 
avanço da regulamentação no país através da inovação e tecno-
logia, buscando excelência por meio da análise de tendências de 
mercado, pesquisas no setor e resoluções governamentais.

Fundação: 2016
Funcionários: 11 a 50
Investimentos

Natyva Care

A Natyva Care tem uma linha de produtos, Natyva CBD, à base 
de cannabis (CBD) 100% orgânica e produzida sob os mais                 
rigorosos padrões internacionais de qualidade no Colorado, EUA, 
garantindo um produto certificado, com estabilidade, potência 
e pureza. A empresa oferece flexibilidade na prescrição, com 
uma linha completa de óleos em concentrações de leve a alta 
potência, além da diversificação com capsulas, gummies e creme. 
Com um atendimento humanizado e personalizado, a empresa 
também oferece aos médicos e pacientes um acompanhamento 
terapêutico no inicio do tratamento e cuida de todo o processo 
de importação.

Fundação: 2020
Funcionários: 2  a 10
Produtos à base de cannabis

Medicina In

Assessoria de saúde para pacientes buscando tratamento com 
Cannabis Medicinal. Em seu portal é possível encontrar médicos 
especializados em prescrever produtos à base de cannabis para 
uso médico por telemedicina. Acreditam no cuidado, fornecen-
do educação e acompanhamento aos seus pacientes em todo o 
processo de autorização junto à Anvisa.

Fundação: 2021
Funcionários: 8
Clínica
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WeeCann 

A WeeCann é uma clínica médica física e digital. Especializada em 
tratamentos com Cannabis Medicinal, tem um equipe multidis-
ciplinar, atendendo algumas especialidades médicas e terapêu-
ticas (integrativas) de acordo com a necessidade individual de 
cada paciente. O paciente pode ser atendido presencialmente no 
consultório em São Paulo ou por meio de telemedicina.

Fundação: 2020
Funcionários: 2 a 10
Clínica

Well Green Brasil

A empresa Well Green Brasil (WGB), que proporciona atendimen-
tos customizados e de excelência para pacientes que desejam 
fazer o uso medicinal da cannabis

Fundação: 2013
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis

Zion Medpharma

Empresa brasileira de Cannabis Medicinal com foco em pesquisa 
científica e clínica, extração de óleo de cannabis, desenvolvimen-
to de produtos e inicialmente na importação e distribuição de 
seu portfólio de produtos farmacêuticos embalados no Brasil, o 
que ajuda a tornar a vida deseus clientes mais fácil e melhor.

Fundação: 2020
Funcionários: 2 a 10
Produtos à base de cannabis

VerdeMed

A Verdemed tem como missão promover o acesso à cannabis 
em toda a America Latina com produtos à base de cannabis que 
sejam fabricados com rigor farmacêutico e seguindo a lei de 
cada país. O foco inicial da empresa é na formulação de fárma-
cos canabinoides já disponíveis no Canadá, Europa e EUA para 
suprir as necessidades médicas da América Latina com produtos 
já aprovados pela Health Canada, EMA e FDA. No Brasil vendem 
pela via da importação e possuem autorização para a vendas nas 
farmácias. 

Fundação: 2018
Funcionários: 11 a 50
Produtos à base de cannabis

Vitaleep

A  Vitaleep viabiliza a importação legalizada de todos os medica-
mentos aprovados pelo FDA e EMA de diversos laboratórios de 
medicamentos à base de cannabis.

Fundação: 2020
Funcionários: --
Importadora/Representante

Vitality CBD

A Vitality CBD é uma empresa de óleo de CBD premium apoiada 
por uma equipe com um forte histórico na indústria farmacêu-
tica. Com forte base de conhecimento, fornecerem suporte de 
marketing claro, conciso e abrangente em um setor em constan-
te evolução.

Fundação: 2018
Funcionários: 11 a 50
Produtos à base de cannabis
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                     lgumas das empresas com 
serviços ativos no Brasil já re-
ceberam aportes financeiros 
relevantes de outras compa-
nhias do setor ou oferecem 

investimentos em novas instituições do 
mercado, o que mostra a força e impor-
tância de algumas empresas no país e o 
desenvolvimento da indústria atual.  

Esses investimentos cresceram desde 
2019 e 2020, anos em que as RDC 327 e 
RDC 335 foram implementadas e trou-
xeram mudanças relevantes no uso me-
dicinal de cannabis no país. Foi a partir 
dessas regulamentações que as empresas 
tiveram o aval para poderem atuar com 
segurança no Brasil e puderam vislum-
brar um futuro promissor nessa indústria 
em território nacional.

As empresas The Green Hub e Maeté, por 
exemplo, atuam como hubs de investi-
mento e oferecem consultorias e parce-
rias com empresas de menor porte que 
desejam entrar ou já iniciaram seus servi-
ços no mercado da cannabis no Brasil. 

Já aquelas que receberam aporte são a 
Dr. Cannabis, que, em 2020, concluiu uma 

segunda rodada de investimentos de R$ 
2 milhões. Inclusive, essa mesma empre-
sa, que conecta pacientes e prescritores 
de cannabis, realizou uma fusão com a 
healthtec Cannect em 2022, ação que foi 
realizada após esta última receber um 
aporte de R$ 10 milhões no mesmo ano.

Além dessas duas, outras companhias re-
ceberam aporte nos últimos anos. A See-
ding Brasil, consultoria de canabidiol, re-
cebeu um aporte de R$ 700 mil em 2022; 
a Verdemed, importadora de fármacos à 
base de canabinoides na América Latina, 
teve um investimento de mais de 7 mi-
lhões; a Ease Labs, multinacional de dis-
tribuição e desenvolvimento de soluções 
naturais voltadas para a saúde, recebeu 
R$ 12 milhões; a Indeov, empresa espe-
cializada no acesso à cannabis medicinal, 
foi selecionada pelo programa da ONU 
Brazil Accelerate 2030 para escalar seu 
crescimento; e, por fim, o maior investi-
mento de todos os mapeados pela Kaya 
Mind foi o da GreenCare, importadora 
de derivados da cannabis, em 2021, que 
obteve R$ 55 milhões em dois diferentes 
aportes.
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2019

(iniciativa da Acelerate 2030 do PNUD)

Vale informar que esses investimentos indica-
dos são apenas os que deixaram o valor pú-
blico, mas existiram diversos outros aportes de 
capital que ocorreram no mercado. 

Aportes de capital por ano e valor

R$ 6,7 mi

2020
R$ 600 mil

2021
R$ 55 mi

2022
R$ 22 mi
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Os produtos à base de canna-
bis estão disponíveis no Bra-
sil por meio de importação, 
farmácias e associações. Eles 
não são os mesmos em cada 

uma dessas vias de acessos; há mais va-
riedade no mercado de importação, tanto 
em relação aos preços, quanto às formas 
farmacêuticas e concentrações de fitoca-
nabinoides, mas aqueles que estão nas 
farmácias e associações são mais acessí-
veis – o processo de obter os derivados 
é mais simples e menos demorado, além 
dos preços serem relativamente mais bai-
xos, em comparação com produtos do 
mesmo perfil à venda por importação.

Foram mapeados 1.931 derivados de can-
nabis para importação no Brasil. Esse va-
lor não corresponde ao total de produtos 
que existem no mercado internacional e 
que estão disponíveis para serem comer-
cializados ao país, e, sim, ao total da base 
de dados coletada pela Kaya Mind. 

São por volta de 45 formas farmacêu-
ticas disponíveis, sendo as cinco com 
maior número de produtos: tintura/óleo, 
goma (ou gummy, em inglês), cápsula de         
gelatina mole, creme e gel. Essas opções 
têm uma média de preço que varia entre       
R$ 232,42 e R$ 480,11, além da média de  
potência dos produtos ser entre 691 mg 
e 2.174 mg.

Cinco formas farmacêuticas com maior 
número de produtos disponíveis

Tintura/óleo

Cápsula gelatina mole

Creme

Gel

Goma

Média de preço dos produtos: R$ 480,11
Média de potência dos produtos: 2.174 mg

Média de preço dos produtos: R$ 328,18
Média de potência dos produtos: 1.219 mg

Média de preço dos produtos: R$ 278,54
Média de potência dos produtos: 920 mg

Média de preço dos produtos: R$ 258,48
Média de potência dos produtos: 896 mg

Média de preço dos produtos: R$ 232,42
Média de potência dos produtos: 691 mg

Fonte: Kaya Mind
*Dados coletados em 09/09/2022
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Já os produtos disponíveis nas farmácias 
são poucos. Até o lançamento deste re-
latório, apenas 13 empresas receberam 
autorização da Anvisa para vender seus 
derivados nas farmácias, mas, destas, 5 
já têm seus produtos disponíveis nos es-
tabelecimentos. Uma delas, inclusive, é a 
Prati-Donaduzzi, que foi a primeira a ter 
concessão de autorização sanitária pela 
agência reguladora, em 2020. A outra foi 
a NuNature. Ambas têm permissão para 

vender produtos com diferentes concen-
trações e apresentações – a Prati, 3, e a 
NuNature, 2.   

Além dessas duas, outras três marcas 
estão com os produtos nas farmácias: a 
Belcher que recebeu uma concessão em 
2022, e tem um produto que está à ven-
da na Cannect; a Biolab, autorizada em 
2021, com o Promediol; e a Zion, com um       
extrato também disponível.

2020

Prati-

Donaduzzi

2022

Greencare

Cosmed

Active Pharmaceutica

Belcher Farmaceutica

Ease Labs

Aura Pharma

Collect

Nunature

Biolab

Verdemed

Cann 10 Pharma

Fundação Oswaldo Cruz

Zion Medpharma
2021
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• Canabidiol 20 mg/ml da Prati-Donaduzzi

• Canabidiol 50 mg/ml  da Prati-Donaduzzi

• Canabidiol 200 mg/ml da Prati-Donaduzzi

• Canabidiol 17,18 mg/ml  da NuNature

• Canabidiol 34,36 mg/ml da NuNature

• Canabidiol 150 mg/ml da Belcher

• Promediol 200 mg/ml da Biolab

• Extrato Vegetal de Cannabis Sativa 200 mg/ml  da Zion

• Extrato De Cannabis Sativa Mantecorp Farmasa 79,14 mg/ml 

Produtos à venda nas farmácias

Todos esses produtos são óleos e admi-
nistrados via oral, mas de diferentes clas-
ses. Os dois de menor dosagem da Prati 
são categorizados como anticonvulsivan-
tes, enquanto o de 200 mg é considerado 
analgésico. Já ambos os medicamentos 
da NuNature são classificados como cal-
mantes. O da Belcher não tem indicação 
de uso, assim como o Promediol. Por fim, 
o da Zion apresenta ser voltado à ansie-
dade, insônia, depressão e enxaqueca. Os 
preços desses produtos também diferem 
significativamente dos importados, já que 
há menos variedade.

Vale lembrar que o cultivo da cannabis 
não é permitido no país e a RDC 327 ape-
nas permite a fabricação por meio de de-
rivados importados. A Prati-Donaduzzi e 
os da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
por exemplo, são os únicos a terem au-
torização para fabricar os produtos em 
território nacional, a partir da importação 
do derivado vegetal, enquanto as outras 
empresas fabricam no exterior e finalizam 
alguns processos no Brasil, como diluição, 
purificação e a aplicação de rótulo, por 
exemplo. Os países internacionais onde 
os produtos são fabricados são: Suíça, 
Colômbia, Canadá e Estados Unidos.
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EUA

Canadá

Brasil

Colômbia

Suíça

Quantidade de A.S por país de fabricação do produto

36%

29%

14%

14%

7%

Fonte: Kaya Mind via Anvisa

Fonte: Kaya Mind 
Preços em 27/10/2022

O fato de ainda não poderem ser fabri-
cados do zero no Brasil não torna os pro-
dutos tão acessíveis como poderiam ser.     
A média de preço dos produtos à base 

de cannabis disponíveis nas farmácias 
é de R$ 776,73 e a potência média é de     
1.976 mg.  

Preço dos derivados de                                         
cannabis à venda nas farmácias 

Média de preço 
do produto

Menor preço 
do produto

Maior preço 
do produto

Potência média 
(dos produtos 

aprovados)

Potência média 
(dos produtos 
que já estão na 

farmácia)

R$ 776,73 R$ 263,91 R$ 2.772,22 1.976 mg 1.947 mg
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Além dos produtos importados e nas far-
mácias, existem os das associações que 
têm autorização para cultivar no país. 
Não são todas, no entanto, que divulgam 
as especificidades de seus produtos para 
não associados. A Kaya Mind conseguiu 
mapear informações sobre os derivados 
da Abrace, da Apepi e da AbraRio. Des-

sas três, apenas a AbraRio tem produtos 
que vão além da via oral, como de via             
tópica e nasal. Pode-se ver, também, que 
os preços dos derivados das associações 
são mais baixos em comparação com os 
das farmácias e os importados, já que o 
cultivo acontece em território nacional.

Até então, esses derivados medicinais 
apresentados são os únicos disponíveis 
legalmente no Brasil, cenário que deve 
mudar com uma regulamentação mais 
abrangente. É importante, no entanto, 
analisar outros produtos relacionados à 
cannabis que existem no país, sejam eles 
ilegais ou não.

Informações de produtos das associação    

ASSOCIAÇÕES
Abrace, Apepi e Abrario

Média de preço do produto: R$ 197,20

Quantidade de produtos via oral: 20

Quantidade de produtos via tópica: 1

Quantidade de produtos via nasal: 1

Potência média dos produtos (mg): 595,3 Fonte: Kaya Mind 
Preços em 09/09/2022

Conheça a
Plataforma
Sechat Auxiliar e promover o acesso a pacientes e

famílias para uma melhor qualidade de vida,
com saúde, segurança e oportunidades sociais
através do uso medicinal da cannabis.

Nosso propósito:

Fundada em 2019, a Sechat é uma plataforma
de conhecimento e negócios voltada ao uso
medicinal da Cannabis. 

Sobre a Sechat:

Informação, Educação e Negócios.

Nossos 3 pilares:

Sechat 
Academy

Portal 
Sechat

Medical 
Cannabis 
Fair Brasil

Congresso 
Brasileiro 
da Cannabis 
Medicinal

Nossos serviços:

Contato:
admin@sechat.com.br

(11) 994310221
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O mercado da cannabis no 
Brasil também é formado 
por outros produtos à base 
da planta que não são me-
dicinais ou recreativos (mes-

mo que ilegais). Na falta de uma indústria 
mais abrangente regulamentada, surgem 
novidades no mercado que podem aten-
der, em parte, as necessidades dos con-
sumidores pelas propriedades terapêuti-
cas da planta em outros formatos, além 
do desejo por produtos que são tendên-
cia em países com legislação a favor da    
cannabis.

A maioria desses produtos não contém 
cannabis, mas, sim, ingredientes que reme-
tem à planta. São alguns deles, (1) os ter-
penos, compostos presentes na maconha 
e em diversos outros elementos da natu-
reza, com uma série de funções terapêu-
ticas e biológicas; (2) o CBA, ativo natural 

encontrado na biodiversidade amazônica 
com propriedades semelhantes ao CBD 
e usado em cosméticos; e (3) Like Hemp, 
proteína que simula os benefícios da se-
mente de cânhamo, mas não é proveniente 
dessa planta, e é adicionada a alimentos.

Além desses ingredientes, o cânhamo tam-
bém está presente em alguns dos produ-
tos a partir de sua fibra, que constitui te-
cidos. Essa planta e suas matérias-primas 
ainda não são permitidas no Brasil, mas 
há brechas regulatórias que abrem prece-
dentes para a importação do tecido à base 
de cânhamo. Assim, algumas marcas de 
roupa famosas no país já lançaram linhas 
ou artigos individuais com esse material, 
ao mesmo tempo que outras já se estabe-
lecem com uma identidade inteiramente 
voltada para o diferencial de comercializar 
roupas à base de cânhamo, que são sus-
tentáveis, atóxicas, antialérgicas e mais.
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Produtos relacionados ou adjacentes à cannabis

Produtos

FloYou

Calcinha     
absorvente  
de cânhamo

Cosméticos 
com CBA

Gin + Tônica + 
Terpeno

Terpenos em óleo

Queen Co.

Tecidos de 
cânhamo

Haskell
Simple Organic

Lola Cosméticos
Griffus

UmZinho

CoolTerps 

Kaya Terps

Jardim E xótico
Portier Cosméticos
Weeco Cosméticos

Vestuário e acessórios 
com fibras de cânhamo

Reserva
Ginger
Osklen

Universo D2

Weed Wear 
(Bem Bolado)

Marca

Open Green

Plataforma  
de cursos
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Cerveja terpenada

São Paulo 
Tap House +           
Planta & Raíz
Koala San Brew
Balbúrdia          
Cervejaria
Cervejaria Mito
UX Brew

Produtos

Marca

Essas não são as únicas marcas brasilei-
ras que trabalham com produtos adja-
centes à cannabis, mas, sim, aquelas que 
foram mapeadas pela Kaya Mind. Ainda, 
é importante ressaltar que algumas des-
sas empresas já não têm mais os produ-

tos relacionados à cannabis nas linhas ou 
coleções atuais, mas foram consideradas 
por terem atuado e contribuído para essa 
indústria de alguma forma, mesmo que 
no passado.

Fonte: Kaya Mind 

Natural 

Terpenes

CoolTerps 

Kaya Terps

Terps Brasil
Naked Nuts

Grão Pão
Cannabis 

Ingredientes 

Croc Buds 

Chocohemp

Café Blends do Brasil

Terpenos, chocolates e 
cervejas terpenadas

Terpenos em óleo

Biocosméticos com terpenos

Alimentos com Like Hemp    
Protein

Chocolates  com terpenos

Cervejaria                
Mindubier

Everbrew
Escafandrista

Cerveja Motim
Cervejaria Raffe

Cervejaria Odisseia
Cerveja Octupus
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 opinião da sociedade é um 
fator relevante para o avan-
ço das pautas no âmbito 
regulatório. Por isso, é im-
portante entender qual o 

posicionamento da população brasileira a 
respeito da cannabis para fins medicinais, 
recreativos e industriais – as pesquisas, no 
entanto, são mais bem consolidadas e gi-
ram mais em torno da cannabis medicinal. 

Uma pesquisa do PoderData, de julho de 
2022, realizada com 3 mil entrevistados 
em 309 municípios das 27 unidades da Fe-
deração, mostrou que 54% acreditam que 
o Brasil deveria liberar o uso da maconha 
para tratamentos médicos. Desses 54%, 
a maior parte corresponde a homens, à 
faixa-etária de 16 a 24 anos, ao público 
da região Sul, às pessoas com ensino su-
perior completo e que tem uma renda 
familiar de mais de 5 salários-mínimos. 
Enquanto isso, 9% dos entrevistados não 
sabiam ou preferiam não opinar sobre o 
tema, o que aponta uma importância na 
conscientização da população a respeito 
dos benefícios terapêuticos da cannabis.

Ao comparar com a pesquisa do PoderDa-
ta de janeiro de 2022, no entanto, viu-se 

que o uso medicinal da planta sofreu uma 
diminuição de aprovação. Antes, 26% dos 
brasileiros rejeitavam a liberação da ma-
conha para fins terapêuticos e, hoje, são 
37%. Esse resultado pode se dar por uma 
série de motivos, como o aumento de no-
tícias na imprensa a respeito do assunto, 
gerando uma apreensão no público, além 
da polarização das eleições de 2022, que 
também divide as opiniões em torno do 
tema da maconha.  

Além desses estudos, uma pesquisa do 
Senado de 2019, ainda a respeito de pro-
dutos feitos a partir da cannabis, apontou 
que 79% dos entrevistados são a favor da 
distribuição gratuita desses medicamen-
tos pelo SUS. Hoje, como dito anterior-
mente, o acesso aos derivados de cannabis 
é restrito e o cenário econômico no país 
não é positivo, fazendo com que muitas 
pessoas não consigam arcar com o custo 
de realizar um tratamento com a planta. 
Assim, tentam recorrer à Justiça para ob-
ter os medicamentos gratuitamente pelo 
SUS, mas o processo é burocrático e até 
desconhecido por muitos, por isso a im-
portância de haver uma regulamentação 
que estabeleça a distribuição gratuita 
pelo SUS. 
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Já o parecer dos brasileiros em torno do 
tema da cannabis para outros fins abran-
ge bem menos pessoas. Uma pesquisa do 
Senado de 2014, a mais recente mapeada 
pela Kaya Mind, revelou que apenas 9% 
da população são a favor da liberação da 
planta para qualquer fim. Contudo, esse 
resultado pode ser debatido a partir da 
forte presença de manifestantes nas Mar-
chas da Maconha anualmente e, também, 
pelo estigma que ainda existe em torno 
do tema, que dificulta o entendimento e o 
posicionamento sobre o assunto. O mes-
mo levantamento realizado pelo Senado, 
inclusive, mostrou como o preconceito 

ainda é um empecilho para as pessoas 
admitirem que usam ou já usaram maco-
nha: 78% afirmam conhecer alguém que 
já utilizou a erva, enquanto apenas 7% di-
zem ter utilizado.

Todos os cenários aqui apresentados jus-
tificam a regulamentação da planta ter 
começado pelo uso medicinal no país e 
corroboram para o fato de que ela deve 
se tornar mais abrangente nos próximos 
anos. O uso recreativo, no entanto, ainda 
deve levar um tempo para se concretizar, 
à medida que a população se tornar mais 
receptiva.

A favor

79%

Contra

Posição sobre distribuição gratuita de medicamentos feitos a partir da planta 
da maconha pelo SUS - Pesquisa Senado 2019

16%

Não sei/Prefiro não opinar

5%

Fonte: Senado 2019 

Acesse e
descubra!

(21) 99542-6382
contato@nnmed.com.br
www.nnmed.com.br

Clínica Médica focada em Fitocanabinoides

Telemedicina para todo o Brasil

Suporte em todas as etapas do tratamento

Acompanhamento completo e humanizado

Juntos na jornada pela 
            vida com mais saúde!
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Para fins de análise das prefe-
rências de uso da cannabis no 
Brasil, a Kaya Mind realizou 
dois estudos separadamen-
te: dos produtos para uso                     

medicinal e para uso recreativo. 

A primeira pesquisa foi colocada em 
prática por meio da regulamentação do 
uso medicinal da cannabis no país, sen-
do o único regulamentado, mesmo que 
de forma mais restrita. Assim, com base 
nas prescrições para pacientes para uso 
de produtos importados, disponíveis nas 
farmácias e nas associações, foi possível 
analisar as formas farmacêuticas mais  
utilizadas e, portanto, de preferência mé-
dica e do paciente. 

O óleo ou tintura de cannabis lidera nas 
três vias de acesso medicinal, represen-
tando 44,85% na de importação. Isso 
acontece, pois é a forma farmacêutica 
mais conhecida pelos especialistas e so-
ciedade, além de ser aquela com mais op-

ções disponíveis no mercado. O fato de 
ser um produto fácil de consumir, tanto 
pela dosagem, quanto pelo sabor, e de 
rápida eficácia, também contribuiu para 
sua popularidade.

Em segundo lugar, entre os produtos im-
portados, aparecem as balas de goma, 
com 9,48%, seguida da cápsula de ge-
latina mole, com 8,65%. As gummies ou 
balas de goma são formas farmacêuticas 
atraentes pelos seus formatos e sabores, 
além da dosagem ser muito simples de 
colocar em prática. Já as cápsulas são uma 
opção amplamente utilizada, por se asse-
melharem aos medicamentos comuns e 
não oferecerem sabores que podem ser 
desagradáveis aos consumidores.

As vias da farmácia e das associações têm 
poucas formas farmacêuticas disponíveis 
além do óleo – creme, spray nasal e oral 
–, o que impossibilita fazer uma compa-
ração de representatividade de produtos 
mais usados. 

Tintura/Óleo

Goma

Cápsula Gelatina Mole

Uso Veterinário

Creme

Loção

Bálsamo

Spray

Flor In Natura

Gel

Óleo Tópico

Pomada

Cápsula

Formas farmacêuticas mais utilizadas para 
uso medicinal

Fonte: Kaya Mind 

2,95%

2,69%

2,33%
2,23%

1,66% 1,50% 1,09%

1,04%

44,85%

9,48%

8,65%

6,63%

5,80%
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Óleo
Óleo 
(produtos de cannabis via RDC 327)

Spray Oral 
(Medicamento - Mevatyl)

Creme

Spray nasal 

Formas Farmacêuticas das 
Associações mapeadas

Forma Farmacêutica dos Produtos 
nas farmácias

Apesar do uso adulto não ser regulamenta-
do no país, o que dificulta o entendimento 
de como o mercado se desenvolve, existem 
espaços onde esse consumo pode ser ava-
liado. Assim, a Kaya Mind realizou uma pes-
quisa na Marcha da Maconha, um dos even-
tos mais populares voltados a apoiadores da 
pauta canábica, em que se analisou o perfil e 
as preferências dos usuários da planta. 

Dos 2.587 respondentes da pesquisa, 97% 
afirmaram ser fumantes de maconha e, des-

tes, a maioria consome prensado e compra 
acessórios e itens para o fumo em tabacarias. 
Isso mostra que, diante do mercado ilegal, o 
usuário não tem poder de compra para con-
sumir produtos de maior qualidade como as 
flores e, portanto, está sujeito a alternativas 
que podem – mesmo que nem sempre – tra-
zer danos à saúde que uma indústria regula-
mentada seria capaz de prevenir. Além disso, 
o resultado também aponta que as tabaca-
rias são players importantes no cenário atual 
e futuro.

2587 97% 3%
Respondentes Fumantes Não fumantes

Fonte: Kaya Mind 

Fonte: Kaya Mind 
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Tabacaria
Loja de conveniência
Padaria
Banca de Jornal
Internet
Bar
Loja de Bebidas
Minimercado

Estabelecimentos em que itens e acessórios 
para fumo são adquiridos

Fonte: Kaya Mind 

77%

26,3% 20,3%

19,8%

18,8%

15,7%

14,7%

12,8%

Mesmo que a Marcha da Maconha seja 
majoritariamente frequentada por fuman-
tes de maconha, por meio da pesquisa da 
Kaya Mind, notou-se que a prioridade de 
regulamentação ainda é o uso terapêu-

tico: 71% acreditam que a regulamenta-
ção da pauta medicinal é mais urgente, 
enquanto apenas 22% acreditam que é o 
uso adulto. Os outros 7% pertencem ao 
cânhamo. 

Qual regulamentação é mais urgente para os frequentadores 
da Marcha da Maconha

Cânhamo

Uso adulto

Medicinal

71%

22%

7%

Fonte: Kaya Mind 
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Outro indicador importante de 
como está o cenário da can-
nabis no Brasil é por meio 
de uma análise do merca-
do financeiro em relação ao 

tema. A aceitação da pauta da cannabis é 
crescente mundialmente, principalmente 
por oferecer ganhos econômicos e sani-
tários, tanto que empresas que atuam no 
setor foram incluídas em bolsas de valo-
res de renome, como a Bolsa de Nova Ior-

que, nos Estados Unidos. Assim, o merca-
do da cannabis se tornou uma forma de 
aplicação financeira, mesmo que de alto 
risco, que atrai investidores de perfis mais 
arrojados e que apostam no potencial do 
setor.

No Brasil, mesmo com uma regulamenta-
ção restrita, também foi possível ver a in-
clusão da cannabis em fundos nacionais, 
mesmo que estes sejam baseados em in-
vestimentos em empresas internacionais. 

Trend Cannabis

Vitreo Canabidiol

Criado em dezembro de 2021  

Gerido pela XP Investimentos

Investimento inicial de R$ 500 

Primeiro a ser criado no Brasil, 
em outubro de 2019

Gerido pela fintech Vitreo

Investimento inicial de R$ 100 

Criado em 2019 

Gerido pela Vitreo e 

administrado pela BTG Pactual

Investimento inicial de R$ 100 

Criado em 2021

Gerido pela fintech Vitreo e  
administrado pelo Banco Inter

Investimento inicial de R$ 100 

Vitreo Cannabis      

Ingenious Vitreo 
Cannabis Ativo    

Nome do Fundo Número de cotistas Valor da cota Valor total da carteira

Trend Cannabis 19.746 R$ 0,31 R$ 34.810.021,23

Vitreo Cannabis 11.365 R$ 0,35 R$ 16.306.302,46

Vitreo Canabidiol 6.395 R$ 0,51 R$ 47.363.406,11

Ingenious Vitreo 
Cannabis Ativo 5.687 R$ 0,32 R$ 1.748.306,54

Fonte: Kaya Mind via CVM 
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Apesar do desenvolvimento mundial do 
setor da cannabis, ainda há muita incer-
teza relacionada a esse mercado, já que 
muitos dos países ainda não avançaram 
significativamente acerca da pauta e a 
opinião sobre o tema varia com frequên-
cia. Dessa forma, as aplicações financeiras 
dessa indústria são de grande risco e de 

alta volatilidade, o que acaba por impac-
tar negativamente a performance desses 
fundos. No Brasil, isso fica ainda mais evi-
dente, mesmo que os fundos tenham um 
número de cotistas razoável e tenham re-
cebido um aporte expressivo de seus in-
vestidores, totalizando em carteiras que 
atingem até R$ 47 milhões.

Mesmo que a performance não tenha 
sido positiva para os quatro fundos, hou-
ve variações de crescimento em alguns 
períodos. O próprio fato de existirem 
aplicações financeiras voltadas a um  se-

tor que ainda está no seu início no Brasil 
significa que há um maior interesse e uma 
maior aceitação na pauta por parte da so-
ciedade.

Performance dos fundos de investimento de cannabis em 2022 

Fonte: Kaya Mind
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Acesso à Cannabis Medicinal. 

Qualidade, confiança e agilidade

para médicos e pacientes.

Você merece
qualidade de Vita

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

www.vitaviridi.com | @vitaviridicbd | info@vitaviridi.com
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O posicionamento das marcas 
e dos porta-vozes brasileiros 
tem um peso significativo no 
que diz respeito ao desen-
volvimento do mercado da 

cannabis no Brasil. Os porta-vozes, por 
exemplo, são formadores de opinião, po-
dendo influenciar o entendimento e o pa-
recer da sociedade em relação ao tema, 
assim, contribuindo ou não para o avanço 
da pauta na política. Já as marcas são im-
portantes players que, a depender de sua 
atuação, dão rumo ao desenvolvimento 
da indústria.

A partir de uma análise da Kaya Mind so-
bre a imprensa brasileira, que aconteceu 
de 2018 até julho de 2022, foi possível 
estabelecer os principais porta-vozes e 
marcas que apareceram na imprensa com 
posicionamentos negativos ou positivos a 
respeito do tema da cannabis.

O porta-voz que está em destaque des-
de 2018 na coluna de teor negativo é o 
atual presidente Jair Bolsonaro. Por ocu-
par o maior cargo do Poder Executivo e 
se posicionar fortemente contra a pauta 
das drogas, Bolsonaro é mencionado fre-
quentemente pela imprensa quando o 
assunto é cannabis e ele também se po-
siciona recorrentemente sobre o tema, 
principalmente quando há algum avanço 
ou tentativa de avanço em relação à pau-
ta no Congresso, como a aprovação do 
PL 399/2015 pela Comissão especial da 
Câmara dos Deputados. 

Em segundo lugar, em 2018, apareceu o 
ex-ministro da Cidadania e médico Osmar 
Terra, que sempre foi contrário à pauta da 
cannabis – ele se posicionava a favor do 
uso medicinal de CBD, mas não do culti-

vo da planta no país para tornar os de-
rivados mais acessíveis. De 2021 a julho 
de 2022, no entanto, não apareceu mais 
com tanta frequência na imprensa, sen-
do que seu nome não ficou entre os cinco 
mais citados, e foi substituído por Sérgio 
Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro 
que foi preso por corrupção e foi ligado 
à cannabis, quando saíram matérias que 
denunciavam que o político tinha regalias 
na prisão, como ter acesso à maconha.  

Porta-vozes relacionados à 
maconha de forma negativa

Jair Bolsonaro

Osmar Terra

Abraham Weintraub

Luiz Henrique Mandetta

Eduardo Bolsonaro

Paulo Gallo

Jair Bolsonaro

Sérgio Cabral

Rui Costa

André Mendonça

Eduardo Girão

Roberto Jefferson

Desde
2018

2021
a

Jul.2022

Fonte: Kaya Mind
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Em relação ao teor positivo, de 2021 a ju-
lho de 2022, Pedro Pierro ficou em des-
taque. Neurocirurgião funcional, com 
especialidade em dor, transtornos de mo-
vimento, epilepsia e cirurgia psiquiatra, 
Pierro é pioneiro na prescrição de can-
nabis para fins medicinais no Brasil. Além 
disso, é diretor médico do site Sechat, 
veículo jornalístico voltado à cannabis no 
país, e é sócio executivo médico da The 
Green Hub, aceleradoras de startups de 
cannabis no Brasil. 

Sidarta Ribeiro ocupou o segundo lugar. 
É neurocientista e uma grande voz do 
movimento canábico, tendo participado 
de diversos eventos e palestras sobre o 
assunto, além de ter escrito um livro vol-
tado à maconha e seus efeitos no orga-
nismo humano. Ele também foi citado 
anteriormente, no capítulo de pesquisa-
dores, o que mostra o papel importante 
que a comunidade científica tem para o 
desenvolvimento do mercado no país. 

Os nomes que apareceram em destaque 
eram diferentes em 2018, sendo ocupa-
dos por William Dib e Paulo Teixeira, am-
bos figuras políticas importantes para o 
meio da cannabis no Brasil. Teixeira con-
tinua entre os cinco mais citados pela im-
prensa de forma positiva de 2021 a julho 
de 2022, já que é presidente da Comissão 
especial da Câmara dos Deputados que 
aprovou o PL 399/2015, mas William Dib 
não aparece nem no ranking de 10 mais 
mencionados.

Porta-vozes relacionados à 
maconha de forma positiva

William Dib

Paulo Teixeira

Luciano Ducci

Sidarta Ribeiro

Margarete Brito

Pedro Pierro

Sidarta Ribeiro

Alex Lucena

Paulo Teixeira

Margarete Brito

Desde
2018

2021
a

Jul.2022

Fonte: Kaya Mind
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A instituição que mais aparece em ma-
térias classificadas com teor negativo é 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde 
2018 até julho de 2022. Esse órgão é fre-
quentemente mencionado, pois é o prin-
cipal responsável por fazer grandes apre-
ensões de tráfico ilegal de maconha no 
país, já que atuam nas rodovias, por onde 
as toneladas da planta são transportadas. 
Em segundo lugar, atualmente, aparece a 
Polícia Federal, que também tem a função 
de fazer apreensões em larga escala – em 
2018, esse lugar era ocupado pela Anvisa, 
que foi relacionada a uma negatividade da 
pauta, quando seu ex-presidente William 
Dib foi substituído por Antônio Barra Tor-
res, por conta de questões envolvendo a 
cannabis.

No caso de negatividade, todas as marcas 
mencionadas são instituições policiais fe-
derais, estaduais e militares, com exceção 
da Anvisa. 

No período atual, pode-se ver que a An-
visa não ocupa mais os 10 primeiros lu-
gares de marcas e instituições com teor 
negativo. Isso acontece porque houve 
avanços relevantes em relação à cannabis 
medicinal no país, dos quais muitos ocor-
reram por conta de decisões tomadas 
pela agência reguladora. Ela é o principal 
órgão responsável pela regulamentação 
da cannabis no Brasil, o que vem ajudan-
do milhares de pacientes, novos negócios 
e a economia, mesmo que não em seu 
verdadeiro potencial.

Marcas e instituições que mais 
aparecem em matérias classi-
ficadas com teor negativo

PRF

ANVISA

Polícia Militar

PF

PM-MG

PM-ES

PM-SP

Polícia Civil

PM-RJ

PM-PR

PRF

PF

PM-MG

PM-ES

PM-SP

Polícia Militar

PM-RJ

PM-MT

PM-PR

PC-SP

Desde
2018

2021
a

Jul.2022

Fonte: Kaya Mind
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A Anvisa, inclusive, também foi classifica-
da como a instituição mais destacada em 
relação ao teor positivo, tanto em 2018, 
quanto em 2022. Mesmo com algumas 
turbulências, a agência reguladora foi es-
sencial para o avanço da pauta da can-
nabis medicinal no Brasil, desburocrati-
zando e facilitando o processo de acesso 
aos medicamentos para a população. No 
cenário atual, o SUS aparece em segundo 
lugar, devido à concessão gratuita de de-
rivados da cannabis para as pessoas com 
necessidades terapêuticas e baixo poder 
de compra que realizam judicializações 
para esse fim. 

A Prati-Donaduzzi, farmacêutica que atua 
no setor da cannabis medicinal, aparece 
com positividade tanto em 2018 como 
de 2021 a julho de 2022, tendo subido 
3 posições. A empresa tem aparecido na 
imprensa por ter produtos disponíveis 
nas farmácias, e, inclusive, foi a primeira 
a receber autorização sanitária para tal. 
Além disso, é curioso ver que a Abrace, 
a maior associação de cannabis do Brasil, 
tinha grande presença na mídia em 2018, 
mas perdeu seu lugar de 2021 a 2022. Os 
órgãos públicos STF e STJ também ocu-
param posições nesse ranking, já que tem 
colocado em prática algumas judicializa-
ções importantes que transformam o ce-
nário da cannabis no país. 

Marcas e instituições que mais 
aparecem em matérias classi-
ficadas com teor positivo

ANVISA

Canopy Growth

ABRACE

STF

Prati-Donaduzzi

SUS

Aurora Cannabis

Mevatyl

The Green Hub

Marcha da maconha

ANVISA

SUS

Prati-Donaduzzi

STJ

Kaya Mind

VerdeMed

USP

The Green Hub

Canopy Growth

WADA

Desde
2018

2021
a

Jul.2022

Fonte: Kaya Mind
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A Kaya Mind apareceu em quinto lugar 
de 2021 a julho de 2022, mesmo ten-
do iniciado suas operações em janeiro 
de 2021. Pode-se ver, portanto, que é a 
empresa de cannabis mais menciona-
da pela imprensa relacionada a pautas 
positivas da cannabis, enquanto os ou-
tros quatro primeiros são órgãos públi-

cos e uma farmacêutica de grande porte. 

Ao analisar mais a fundo o desempenho 
das marcas, a Kaya Mind classificou as dez 
principais marcas que mais apareceram 
pelas categorias Negócios, Medicinal e Uso 
Adulto. No caso do Uso Adulto, a maioria 
das instituições é voltada para o esporte. 

Marcas que mais apareceram na imprensa, teor positivo, na categoria 

Negócios

ANVISA
Kaya Mind
The Green Hub
Canopy Growth
Tilray
Cannabis Empregos
Cannect
New Fronteir Data
Aphria
Prati-Donaduzzi

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°

ANVISA
Prati-Donaduzzi
Verdemed
SUS
USP
GreenCare
Promediol
NuNature
ABRACE
OMS

Medicinal

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

10°

WADA
Marcha da Maconha
Olimpíada de Tóquio
WNBA
USADA
ANVISA
NBA
UFC
USP
Pico da Neblina

Uso adulto

Fonte: Kaya Mind
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 imprensa tem uma influên-
cia significativa na opinião 
pública e, por consequên-
cia, nas mudanças regulató-
rias que acontecem no país. 

Por isso, a Kaya Mind achou importante 
analisar como que a mídia se comporta 

quando o tema é cannabis. Foram ma-
peadas mais de 250 mil matérias com 
os termos “canabidiol”, “canabis”, “câ-
nhamo”, “cannabis”, “haxixe”, “maco-
nha” e “semente de maconha” publica-
das de 2018 a julho de 2022, sendo que, 
destas, foram analisadas mais de 30 mil. 

Representatividade do termo na amostra total de matérias mapeadas

Maconha
80%

16%

2% 1%

Cannabis

Haxixe

Canabidiol

Cannabis

Cânhamo

Semente de maconha

Fonte: Kaya Mind

A análise foi baseada no teor nega-
tivo e positivo das matérias. Aquelas 
com teor negativo, por exemplo, costu-
mam ser sobre apreensões de maconha 
ou prisões e violências ligadas à plan-
ta, enquanto as com teor positivo abor-
dam assuntos relacionados ao mercado 
da cannabis legal, a casos de sucesso 
com o uso medicinal da planta e a em-

presas e empresários ligados ao ramo.

Assim, foi possível perceber que, no pe-
ríodo total de análise, as matérias com 
todas as palavras em conjunto são ma-
joritariamente com teor negativo, mas, 
de janeiro de 2021 a julho de 2022, hou-
ve um aumento significativo de maté-
rias com teor positivo, mesmo que as 
negativas ainda sejam predominantes.
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Além do teor, também foram analisados 
os temas de cada notícia e seus subtemas. 
A maioria das matérias, o total de 59,77%, 
é sobre políticas de segurança pública e 
apreensões, o que justifica a predominân-
cia de matérias com teor negativo. Em se-

guida, aparece o uso adulto e seu consumo, 
com 7,13%, em que a maioria das maté-
rias também apresenta uma negatividade. 
Vale ressaltar que essas análises foram fei-
tas com base no universo total de notícias, 
considerando todos os termos e teores.

Políticas de Segurança Pública - Apreesões

Governo - Leis

Uso adulto - Consumo

Negócios- Modelo de negócios

Políticas de Segurança Pública -  Políticas

Governo - Políticos

Medicinal - Propriedades da Planta

Negócios - Empresas

Medicinal - Doenças

Uso Adulto - Tendências

Medicinal - Anvisa

Uso Adulto - Esporte

Medicinal - Experiências Nacionais

Quantidade de matérias por temas e subtemas  

Teor positivo

Teor negativo

Fonte: Kaya Mind
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Para entender mais a fundo os temas e sub-
temas mais presentes por teor, as maté-
rias foram analisadas separadamente por 
positivas e negativas. O tema de Governo, 
com o subtema de Leis, teve maior partici-
pação positiva, enquanto o tema de Políti-
cas de Segurança Pública, com o subtema 
de Apreensões, teve maior participação 
negativa. A diferença entre a participa-
ção das duas classificações é discrepante.

A partir dessa análise, pode-se afirmar 
que a imprensa ainda contribui fortemen-
te para o desconhecimento e a má repu-

tação da cannabis, ao dar prioridade de 
divulgação de notícias com temas de teor 
negativo – essa escolha, muitas vezes, é 
baseada no que os leitores costumam 
acessar com mais frequência, ou seja, na 
busca por audiência. Ao mesmo tempo, 
é possível ver uma crescente quantida-
de de matérias publicadas a respeito da 
planta e também uma maior participação 
de notícias com teor negativo com o pas-
sar dos anos, o que significa uma aceita-
ção do assunto mais ampla por parte da 
sociedade, mesmo que de forma lenta.
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Com uma maior aderência à 
pauta da cannabis no âm-
bito científico, empresarial, 
financeiro, sanitário, gover-
namental e social, como foi 

possível testemunhar ao longo deste 
documento, as perspectivas para o fu-
turo da pauta no Brasil não desani-
mam, apesar de não serem garantidas.

No ritmo em que as solicitações de impor-
tação para uso medicinal estão crescen-

do, é seguro dizer que esse número pode 
atingir patamares duas vezes maiores do 
que em 2021. Enquanto a evolução de so-
licitações do ano de 2020 para 2021 foi de 
107,4%, de 2021 para 2022, pode chegar 
a 119,9% até o final do ano. De janeiro a 
agosto  de 2022, foram 49.539 solicitações 
de importação, e a Kaya Mind estimou que 
pode chegar a 84.411 até o final do ano.

N
º 
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2020

18.510

84.411

2022
projeção Kaya Mind

Projeção até o final de 2022

Dados executados até outubro de 2022

38.387

2021

Total de solicitações de importação por ano 

Fonte: Kaya Mind

65.292
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Para melhor entendimento da indústria 
da cannabis e do seu potencial no Brasil, 
a partir de dados obtidos internamente e 
balizados com informações de instituições 
de renome, a Kaya Mind apresentou a esti-

mativa de mercado de 2018, 2019, 2020 e 
2021, e realizou uma projeção de tamanho 
de mercado que contempla aquela que 
deve ocorrer até o final de 2022 e os pata-
mares a serem alcançados no ano de 2023.

Projeção Kaya Mind

Fonte: Kaya Mind
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Além disso, a Kaya Mind projetou, em ma-
teriais e relatórios anteriores, os seguintes 
números:

movimentados com os três usos 
da cannabis regulamentados

movimentados com o uso amplo 
da cannabis medicinal 

movimentados no âmbito espor-
tivo com uma regulamentação 
ampla

empregos formais e informais   
relacionados à cannabis criados 
no país 

de impostos arrecadados com os três 
usos da cannabis regulamentados

hectares de cânhamo plantados no 
país com regulamentação

movimentados com o mercado da 
cannabis para pets em um cenário de 
alta adesão

R$ 26,1 bi

R$ 9,5 bi

R$ 901,3 mi

328 mil

R$ 8 bi

15 mil

R$ 1,45 bi
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Esse é um cenário que ajudaria 
significativamente o desen-
volvimento econômico do 
Brasil, mas, ao mesmo tem-
po, impactaria em diversas 

outras frentes. Das mais importantes, está 
o acesso amplo aos tratamentos à base da 
cannabis para quem necessita, de acordo 
com os direitos básicos de saúde, além da 
reparação histórica com as populações 
negras e periféricas que sofrem, há anos, 
com a guerra às drogas. Ainda, a sustenta-
bilidade do país também estaria em jogo, 
mudando para melhor, já que o cânhamo, 
por exemplo, tem um papel importan-
te nas indústrias e seu cultivo contribui 
para uma manutenção do meio ambiente. 

Contudo, ao olhar para o presente, pode-
-se dizer que a acessibilidade dos produtos 
à base de cannabis vem aumentando com 
a disseminação de informações e as no-
vas RDCs que são publicadas pela Anvisa. 
A recente decisão do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) vai em contramão desse 
movimento, podendo impactar significati-
vamente o mercado, mas é impossível ne-
gar a evolução do setor no Brasil até então. 

Esse desenvolvimento é evidente pelo fato 
de empresários e empresas que atuam ou 
desejam atuar com a planta se verem cada 
vez mais interessados pelo mercado no 
Brasil, mesmo com a regulamentação res-
trita; da quantidade de derivados da can-
nabis disponíveis para os brasileiros ser 
cada vez maior, aumentando a variedade 
de produtos e diminuindo as discrepân-
cias de preço; da imprensa abordar mais 
o assunto da cannabis e da tendência ser 
de que o teor predominante das matérias 
seja mais positivo do que negativo; entre 
outras mudanças significativas. O cenário 
atual no Brasil em relação ao mercado da 
cannabis, apesar de alguns empecilhos, 
portanto, é favorável, e os próximos anos 
serão decisivos para seu estabelecimento.  
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ACELERAMOS O CRESCIMENTO DE EMPRESAS COM SOLUÇÕES QUE ATENDEM 
AS DEMANDAS PARA O CRESCIMENTO DE UM NOVO MERCADO BILIONÁRIO NA 

AMÉRICA LATINA: O DA CANNABIS.

OBRIGADA.

https://www.facebook.com/kayaminddata/
https://www.instagram.com/kaya.mind/
https://www.linkedin.com/company/kaya-mind/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCgaHiMJl1zFqlzfdVg1V4lQ
https://twitter.com/mind_kaya

