
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

 

Circular N°. SEI-343/2022/CFM/DEPCO

 
Brasília, 25 de outubro de 2022

 

ÀS SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

 

Assunto: Resolução CFM nº 2324/2022. Contribuições técnicas e científicas.

 

Senhor(a) Presidente, 
 

1. Considerando os estudos para atualização da antiga Resolução
CFM nº 2113/2014, esclarecemos que em 17/10/2022 foi divulgado, por meio
do link https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-publica-avaliacao-sobre-o-uso-
terapeutico-de-produtos-a-partir-de-cannabis/ a avaliação do uso terapêutico de
produtos à base de Cannabis no mais recente livro publicado pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM), organizado pelo pesquisador Wanderley Marques
Bernardo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), e acessível pelo link http://www.flip3d.com.br/pub/cfm/index7/. 

2. Considerando a reabertura da consulta pública, entre 24 de
outubro a 23 de dezembro de 2022, solicitamos a gentileza de confirmação
deste ofício e, se for do interesse dessa Sociedade, o envio de contribuição
técnica e científica para compor a pesquisa de revisão da referida Resolução,
com remessa de estudo científico sobre o assunto.

3. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos
votos de consideração e apreço.

 

Atenciosamente,

JEANCARLO FERNANDES CAVALCANTE

Presidente em exercício
 

ROSYLANE NASCIMENTO DAS MERCÊS ROCHA

2ª Vice-Presidente
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Diretora do Departamento de Processo-consulta

Documento assinado eletronicamente por Rosylane Nascimento das Mercês
Rocha, 2ª Vice-Presidente, em 25/10/2022, às 10:34, com fundamento no art.
5º da RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Jeancarlo Fernandes Cavalcante,
Presidente, em 25/10/2022, às 11:04, com fundamento no art. 5º da RESOLUÇÃO
CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cfm.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0017839 e o código CRC 71425C7F.
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