ORIENTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS PARA
HABEAS CORPUS

ROTEIRO DE AÇÕES OBSERVADO NOS
HABEAS CORPUS

Para impetrar o Habeas Corpus e pedir o salvo-conduto para
cultivar cannabis com fins terapêuticos são necessários os
seguintes documentos (em PDF):

Na concessão dos Habeas Corpus foi observada uma série
de ações que demonstraram que era a única conduta
possível para resguardar a liberdade e a saúde do paciente.

1. Prescrição médica indicando o uso da cannabis (seja
produto importado ou artesanal), informando a posologia,
com CID da doença e CRM do médico;

1 Buscar respaldo médico para usar a cannabis como
ferramenta terapêutica em quadro clínico real, obtendo a
prescrição para o uso de produto à base de cannabis e o
laudo médico bem elaborado

2. Laudos médicos relatando todo o histórico clinico
(tratamentos já tentados e seus efeitos colaterais), com foco
na gravidade da doença (principalmente se houver risco de
morte) e o sofrimento dela decorrente, inclusive o quadro
atual, fundamentando a prescrição da cannabis na falta
de alternativa terapêutica mais eficaz, apontando quando
foi o inicio do uso da cannabis e a melhora na qualidade
de vida ocorrida desde então, informando que não há
medicamento nacional acessível e ressaltando que tal
melhora foi obtida com o uso do óleo artesanal feito pelo
próprio paciente, considerando que o mesmo não teve
condições financeira de arcar com os custos do produto
importado, indicando ainda o CID da doença e CRM do
médico;
3. Autorização de importação da ANVISA com validade
atual, caso a receita seja para produto importado;
4. Comprovante de aprendizado ou curso sobre as
técnicas de cultivo e extração artesanal (serve auto
declaração de estudo e experiência);
5. Comprovante de membro em associação de uso
terapêutico da Cannabis (opcional);
6. Qualquer outro documento que reforce a importância do
uso da cannabis na melhora do quadro clínico, como laudo
de outros profissionais médicos, enfermeiros, terapeutas,
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, professores…;
7. Relato manuscrito do paciente (ou familiar) contando a
história de vida, sobre a doença, o tratamento e a melhora;
8. Orçamento do produto importado que foi previamente
indicado e substituído pelo produzido por si;
9. Documentos pessoais do paciente e do responsável
(certidão de nascimento ou RG, CPF e comprovante de
residência, origem lícita de renda).

2 Pedir a Autorização de Importação excepcional de
produto à base de canabidiol em associação com outros da
canabinoides à ANVISA;
3. Fazer o orçamento com o fornecedor do produto
importado, para mostrar o custo do tratamento;
4. Buscar informações e cursos sobre o cultivo doméstico
de Cannabis e a elaboração do extrato artesanal;
5. Iniciar o cultivo doméstico da Cannabis e o preparo do
óleo de forma artesanal;
6. Voltar ao médico informando o alto custo do tratamento
com o produto importado e a opção pelo uso de produto
feito pessoalmente através do cultivo doméstico, obtendo
novo laudo médico observacional apontando quando foi o
inicio do uso da cannabis e atestando a melhora na
qualidade de vida ocorrida com o uso do produto
artesanal;
7. Juntar os documentos pessoais do paciente, os laudos
de outros profissionais, relato pessoal, orçamento de
produtos importados, certificados de cursos, certidão de
nascimento ou RG, CPF e comprovante de residência,
origem lícita de renda, ...;
8. Conversar com um advogado que tenha intimidade com
a ação de Habeas Corpus e com o tema da Cannabis, para
preparar e impetrar o Habeas Corpus. É importante informar
há quanto tempo cultiva, o número de plantas que o
paciente precisa e a espécie que está cultivando. E também
como aprendeu a cultivar;
9. A participação em associação de pessoas que usam
Cannabis como ferramenta terapêutica é recomendada, pois
facilita a obtenção de informações e a troca de experiências,
além de reforçar a percepção de finalidade em prol da saúde
e bem-estar do paciente.
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