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RESUMO 

A Cannabis é utilizada desde a antiguidade, com seu uso medicinal datado de 2723 

a.C., sendo, na época, considerada um fármaco valioso. A planta pertence ao gênero das 

herbáceas, possuindo adaptação exigente quanto ao solo, clima e altitudes para se 

desenvolver. Em sua composição, existem cerca de 60 tipos de canabinóides, na qual os 

principais são o THC, principal componente psicoativo, e o CBD, não apresentando 

efeito psicoativo. Seus compostos possuem diversas finalidades, podendo ser aplicado 

na indústria alimentícia. Em razão dos benefícios da Cannabis e sua ampla aplicação, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento e aceitação de produtos 

alimentícios incorporados com CBD. Os dados empregados na pesquisa foram obtidos 

por meio de formulário online divulgado em redes sociais (Facebook®) e por 

aplicativos de comunicação (Whatsapp®). Foram obtidas 394 respostas de todas as 

regiões do Brasil, onde 57% dos participantes são do sexo feminino e com idade entre 

19 e 24 anos (52%). A maioria (61,7%) dos participantes afirmou saber o que é o CBD, 

porém 78,7% responderam não conhecer produtos alimentícios à base de Cannabis. 

Analisando a intenção de compras de produtos alimentícios incorporados com CBD, 

caso liberado no Brasil, 14% dos participantes relataram que não comprariam tais 

produtos. Com isso, pode-se concluir que o público possui conhecimento sobre 

Cannabis e seus extratos, por outro lado, não conhecem sobre o canabidiol para uso 

alimentício. Caso liberado no Brasil, o público se mostrou adepto à inserção de produtos 

incorporados com CBD na alimentação. 

Palavras - chave: Cannabis, alimentos, cânhamo. 
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ABSTRACT 

Cannabis has been used since ancient times, with its medicinal use dated from 2723 

B.C., and at that time it was considered a valuable drug. The plant belongs to the 

herbaceous genus, and has a demanding adaptation in terms of soil, climate and 

altitudes to develop. In its composition, there are about 60 types of cannabinoids, in 

which the main ones are THC, the main psychoactive component, and CBD, with no 

psychoactive effect. Its compounds have several purposes and can be applied in the food 

industry. Due to the benefits of Cannabis and its wide application, this study aimed to 

assess the knowledge and acceptance of food products incorporated with CBD. The data 

used in the research were obtained through an online form posted on social networks 

(Facebook®) and through communication applications (Whatsapp®). 394 responses 

were obtained from all regions of Brazil, where 57% of the participants are woman and 

aged between 19 and 24 years (52%). The majority (61.7%) of the participants stated 

that they know what CBD is, but 78.7% said they did not know Cannabis based food 

products. Analyzing the intention to purchase food products incorporated with CBD, if 

released in Brazil, 14% of participants reported that they would not buy such products. 

With this, it can be concluded that the public has knowledge about Cannabis and its 

extracts, on the other hand, they do not know about cannabidiol for food use. If released 

in Brazil, the public was adept at inserting products incorporated with CBD in the food. 

Keywords: Cannabis, food, hemp. 

 



1 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Cannabis é uma planta que estima ter sido domesticada pelo homem há cerca 

de 12000 anos sendo esta utilizada para diversas finalidades. Seu uso medicinal data-se 

de 2723 a.C., sendo, na época, considerada um fármaco valioso se administrado de 

forma correta (SICAD, 2018). Seu uso recreativo é discutido e criminalizado por ser, 

em muitos países, considerada uma droga ilícita (BAPTISTA-LEITE; PLOEG, 2018). 

Se tratando das características da Cannabis sativa, ela é enquadrada no gênero 

das herbáceas, crescendo em zonas temperadas e tropicais. É uma planta dioica, que 

pode atingir até 4 metros de altura e completa seu ciclo de desenvolvimento no período 

de 12 meses (PAULO; ABREU, 2015). Composta por, aproximadamente, 60 

canabinóides, sendo os principais o delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), principal 

composto com efeito psicoativo ao ser ingerida, e o canabidiol (CBD) que não apresenta 

efeito psicoativo (MATOS et al., 2017). 

São várias as utilizações da Cannabis, sendo as mais conhecidas na área 

medicinal e na recreativa. No entanto, ela é de grande relevância para uso industrial, 

sendo utilizado o cânhamo, que são as sementes e o caule da planta. Esta parte possui 

baixo teor de THC e pode ser aplicada em produtos têxteis, produção de biocombustível 

e, também, na indústria alimentícia (THOMÉ, 2017). 

A inserção da Cannabis na alimentação está ligada a questões históricas, sendo 

recomendadas para estes fins as sementes, visto que estas possuem baixo teor de 

compostos psicoativos. Além disso, são ricas em nutrientes, possuindo aminoácidos e 

ácidos graxos essenciais. Dela se extrai o óleo, e o resíduo é transformado em farinha, 

podendo ser utilizada, por exemplo, na produção de bolos (OLIVEIRA, 2018). 

No Brasil, a aplicação da Cannabis se restringe ao uso medicinal. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que os fármacos devem ser 

derivados do extrato CBD e não exceder 0,2% de THC. Para fins recreativos e produção 

de alimentos, fica proibido o seu uso (ANVISA, 2019). Ao se tratar da Cannabis no 

mundo, cada país possui sua própria regulamentação. 

Em países como o Uruguai, Reino Unido, Alemanha e alguns estados dos 

Estados Unidos, é permitida a venda e produção de alimentos incorporados com CBD, 

sendo facilmente encontrados em comércios do ramo alimentício. Alimentos 

comercializados livremente não causam efeitos psicoativos ao consumidor, sendo 
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exemplos de tais produtos erva mate, cereal matinal, bebida gaseificada, doces, entre 

outros (FACTOR-KLINE, 2019; RADIO CARVE, 2019).  

Tendo em vista as propriedades e a ampla aplicabilidade da Cannabis, o objetivo 

do presente trabalho foi avaliar o conhecimento e a aceitação de produtos alimentícios 

incorporados com Canabidiol (CBD). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Histórico da Cannabis 

Estima-se que a Cannabis tenha sido uma das primeiras plantas domesticadas 

pelo homem há cerca de 12000 anos e era utilizada para diversas finalidades, como 

fonte de fibras para produzir peças de vestuário e para fins medicinais e espirituais. A 

primeira referência do uso medicinal de Cannabis foi descrita em uma farmacopeia, em 

2723 a.C., e entre 2000 e 1400 a.C. foram descobertos seus efeitos psicoativos. No final 

do século IX, a planta era um dos fármacos mais valiosos existentes se usados puros e 

da forma correta (SICAD, 2018). 

O consumo de Cannabis para fins recreativos assumiu grande importância nos 

anos 60 no mundo ocidental, devido ao alto consumo para fins hedônicos. Durante o 

século XX, surgiu o proibicionismo no uso da planta por questões religiosas e morais, 

indo contra a opinião de médicos e instituições defensoras do potencial uso da 

substância. Desde então, foram criados movimentos e campanhas de manipulação de 

conhecimento científico, fazendo com que o uso da Cannabis assumisse uma imagem 

negativa, relacionando seu uso como um perigo a saúde (RIBEIRO, 2019). 

De acordo com Baptista-Leitee e Ploeg (2018), existe uma mudança de 

paradigma a respeito da planta de acordo com as alterações de legislação em diversos 

países e estados sobre o proibicionismo em relação ao consumo, mas existem diferentes 

modelos de regulamentação que varia desde o cultivo à venda de Cannabis. 

2.2 Cannabis 

A Cannabis é uma planta do gênero das herbáceas que cresce em zonas 

temperadas e tropicais sendo similares a um arbusto. A planta possui cerca de 60 tipos 

de canabinóides, que são substâncias químicas que agem sobre os receptores do cérebro 

humano, podendo ou não causar efeitos psicoativos (PAULO; ABREU, 2015). Os 

principais canabinóides são o THC, principal componente psicoativo, e o CBD, que não 

apresenta efeito psicoativo (MATOS et al., 2017). 

Existem três espécies da planta, a Cannabis sativa que contém alta concentração 

de THC e é cultivada em quase todo o mundo, a Cannabis ruderalis que não apresenta 

nenhuma substância psicoativa e a Cannabis indica que possui baixo teor de THC, 

sendo esta utilizada na produção de cânhamo. É uma planta anual, ou seja, germina, 

floresce e morre em um período de 12 meses (PAULO; ABREU, 2015). De origem 
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asiática, possui adaptação exigente quanto ao solo, clima e altitude, e suas propriedades 

psicoativas podem variar, pois para a conservação das substâncias, a planta requer clima 

quente, seco e com umidade adequada do solo (VIEIRA; CASTRO, 2017). 

A Cannabis é uma planta dioica (espécie em que os sexos se encontram 

separados em indivíduos diferentes). A espécie macho morre após a polinização, são 

plantas menores e com quantidades de folhas reduzidas quando comparadas com as 

espécies fêmeas que, por sua vez, são mais ricas em substâncias ativas (SOUSA et al., 

2019). 

Em relação à morfologia da Cannabis, essas plantas podem atingir uma altura 

média de 4 metros. Seu caule, do tipo haste, fino e ereto, apresenta cor verde escura, é 

oco e de superfície pilosa. Já suas folhas são simples, lanceoladas, ápice acuminado e 

base atenuada a cuneada com bordas serreadas e tamanho variável, podendo atingir até 

15 cm. As flores se apresentam juntamente com agrupamento de folhas localizado no 

topo do caule, onde é produzido, de forma abundante, o THC (MORAIS, 2018). 

2.3 Canabinóides 

2.3.1 Delta – 9 – tetrahidrocanabinol (THC) 

O THC é o principal psicoativo da Cannabis sativa, as folhas e flores secas 

apresentam cerca de 0,5 a 5% deste composto. Em outras partes da planta, o conteúdo 

de THC pode ser consideravelmente maior, como no haxixe, por exemplo, que 

compreende a resina seca das inflorescências da planta feminina, contém 2 a 20% da 

substância (MANTOVANI, 2014). Este canabinóide sofre decomposição quando 

exposto ao ar e luz, enquanto que a exposição a ácidos pode oxidá-lo a canabinol, outro 

canabinóide menos potente (MANTOVANI, 2014). 

O THC liga-se aos receptores endocanabinóides tipo 1(CB1) e tipo 2(CB2) 

presentes no organismo. O primeiro é encontrado no Sistema Nervoso Central (SNC), 

como o córtex, hipocampo, gânglios basais e o cerebelo. Esses locais são responsáveis 

pelos efeitos de cognição, aprendizagem, equilíbrio, memória e coordenação motora. Já 

os receptores CB2 se localizam nas células do sistema imune (BOMBANA, 2016). 

A Cannabis sativa é comumente inalada, através do uso de cigarros e, por conta 

disto, a substância é rapidamente absorvida (de 10 a 35% da dose administrada), 

fazendo com que seus efeitos psicoativos possam ser percebidos pelo usuário em 

poucos minutos. Por outro lado, quando administrado via oral, o THC apresenta 
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absorção lenta, e a porcentagem de dose absorvida é reduzida, somente 5 a 20% chegam 

à circulação sistêmica (MANTOVANI, 2014). 

2.3.2 Canabidiol (CBD) 

O Canabidiol (CBD) é um fitocanabinoide encontrado na planta Cannabis 

sativa, constituindo mais de 40% de seus extratos. Esse composto apresenta um grande 

potencial terapêutico associado à capacidade de reduzir psicose, ansiedade e sintomas 

de abstinência (SILVA et al., 2019). 

O canabinóide apresenta afinidade apolar, por isso é capaz de acumular nos 

tecidos adiposos, prolongando seus efeitos. A absorção da substância depende por qual 

via é administrada, sendo a via respiratória mais rápida do que a oral. Sua distribuição 

atinge primeiro o cérebro e depois pulmão, fígado, rins e ovário. A sua excreção, por 

fezes e urina, é lenta e pode levar mais de um mês (SILVA; SARAIVA, 2019). 

Foi demonstrada a oposição de efeitos do CBD em relação ao THC, sobre a 

ativação do estriado e do córtex pré-frontal, contribuindo para os efeitos psicoativos da 

planta e com a antagonização dos efeitos do CBD ao THC. O CBD facilita a sinalização 

dos endocanabinóides e apresenta baixa afinidade pelos receptores CB1 e CB2 

(PEDRAZZI, 2018). 

2.4 Usos da Cannabis 

São várias as funções da planta e nem todas são reconhecidas pelas pessoas e 

mercado. Dentre elas, vale destacar a utilização do cânhamo para construção civil, na 

fabricação de produtos têxteis, produção de biocombustível e de alimentos a partir do 

óleo da semente, alternativa para produção de papel com menor impacto ambiental, 

além do uso medicinal da Cannabis, sendo este conhecido mundialmente (THOMÉ, 

2017). 

2.4.1 Aplicações Industriais 

A Cannabis cultivada para fins industriais visa a utilização do cânhamo (caule e 

sementes) e não as flores, pois estas contêm um teor mínimo de THC variando de 15 a 

20%, enquanto que o cânhamo industrial possui apenas 0,3% (ARAÚJO, 2015). 

Da semente, extrai-se o óleo que tem propriedades nutricionais como ômega 3, 6 

e 9. Também pode ser utilizado para confeccionar bioplásticos, cosméticos e 

medicamentos (SCHLUTTENHOFER; YUAN, 2017). Já o caule, apresenta 

propriedades de resistência, isolamento, transpiração, leveza, além de ser uma fibra 
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longa de difícil rompimento. Retira-se da sua parte exterior as fibras que são para uso 

têxtil e, do seu interior, o chamado “hurd” que é utilizado na construção civil, forragem 

de cama animal, isolante térmico, acústico e de absorção (KLITZKE, 2019). 

2.4.2 Uso Medicinal 

Há relatos que o primeiro uso medicinal da Cannabis sativa foi atribuído aos 

chineses, que descreveram os potenciais terapêuticos desta planta. Com os avanços 

tecnológicos na área da química e da farmacologia foi possível a utilização de 

compostos ativos da Cannabis na medicina, pois permitiram a obtenção destes na sua 

forma pura, com composição, estabilidade e doses conhecidas. A descoberta dos 

receptores, CB1 e CB2, contribuíram para a mudança de mentalidades e para a 

aceitação do THC e seus análogos como uma nova estratégia terapêutica a se 

desenvolver (PERTWEE, 2012). 

Os canabinóides oferecem benefícios aos pacientes com reduzida possibilidade 

de cura, como a síndrome de imunodeficiência adquirida (SIDA), câncer em fase 

terminal e portadores de doenças neurológicas, como esclerose lateral amiotrófica 

(ELA)(RIBEIRO, 2014). Estudos clínicos apontam que o THC e outros compostos da 

planta previnem a dor quando administradas diretamente na medula espinhal, no tronco 

encefálico e no tálamo. Entretanto, os canabinóides analgésicos apresentam efeito 

psicoativo, o que pode limitar o uso dessas substâncias (RIBEIRO, 2014). Segundo 

Faria (2019), a ingestão de CBD para fins terapêuticos apresenta efeitos anti-

inflamatório, antioxidante e neuroprotetor. Há várias pesquisas sobre o uso da 

substância para os tratamentos de epilepsia, Alzheimer, câncer, doenças inflamatórias e 

Parkinson. 

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica e degenerativa do sistema 

nervoso central que provoca fraqueza, inflamação muscular e perda da coordenação 

motora. Algumas características desta doença são a espasticidade, paralisia cerebral e 

lesão medular. O uso de Sativex®, uma mistura 1:1 de THC e CBD, extraído da 

Cannabis sativa clonada, em spray, combate as formas moderadas e graves de 

espasticidade causadas pela EM (FLACHENECKER; HENZE; ZETTL, 2014). 
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2.5 Legalização da Cannabis 

2.5.1 Mundo 

A criminalização da Cannabis começou com a Convenção Única sobre 

Entorpecentes de 1961, que aconteceu em Nova Iorque. A planta encontra-se listada por 

duas vezes na convenção, na lista I e na lista IV. Na primeira lista estão as substâncias 

que apresentam sérios riscos de abusos. Na lista IV estão listadas algumas das 

substâncias, presentes na primeira lista, mas devido sua periculosidade e baixos valores 

terapêuticos, se encontram classificadas mais uma vez.  Esta dupla classificação da 

Cannabis permite que os Estados signatários da convenção adotem medidas de controle 

ou de proibição em relação ao seu uso (BALLOTTA; SOUSA, 2005).   

Mais adiante em Viena, foi assinada, em 1971, a Convenção sobre Substâncias 

Psicotrópicas. Tal documento reconhece o caráter das substâncias psicotrópicas para o 

meio medicinal e científico, mas não menciona em total a proibição da Cannabis para 

fins medicinais/terapêuticos (MACEDO, 2018). 

No ano de 1988 foi assinada a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias Psicotrópicas, na qual foi direcionado o foco 

ao combate aos traficantes e suas organizações criminosas. Por conta disto, o uso de 

entorpecentes, entre eles a Cannabis, foi excluído. Por isso, cada país ficou livre para 

definir como seria tratado sobre o assunto de acordo com sua realidade (FREITAS, 

2020). 

Os Países Baixos, por meio da lei de 12 de maio de 1928, permitiam o uso de 

ópio e outros entorpecentes. Somente em 1976, com a revisão da lei, criou-se uma 

distinção formal entre as drogas de menor risco, como a Cannabis, e de maior risco, 

consideradas nocivas, como a cocaína, a heroína e LSD. Mais adiante, em 2002, pelo 

Decreto 520, a Cannabis foi considerada formalmente ilegal no país, porém é acordado 

socialmente que os coffeeshops que venderem pequenas quantidades da planta, não 

serão processados. Contudo, devem estar de acordo com algumas condições impostas 

pelo governo (FREITAS, 2020). 

Na América Latina, o primeiro país a permitir por completo o uso da Cannabis 

foi o Uruguai. A lei n° 19.172 de 2014 declarou ser atribuição do Estado todas as 

atividades relacionadas com a planta. Tal lei objetiva a proteção da população em 

relação ao risco do relacionamento com os traficantes de drogas. O uso da droga para 

consumo pessoal é de 40 gramas por mês, sendo possível cultivar a planta com tal 

finalidade. Todos os usuários devem ser registrados junto à federação, ou seja, ser 
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residente no país, ter acima de 18 anos e as vendas são feitas, exclusivamente, em 

farmácias. Para turistas ou pessoas que não possuem cidadania uruguaia, fica proibida a 

comercialização da Cannabis (FREITAS, 2020).  

2.5.2 Brasil 

No Brasil, a primeira legislação vigente sobre uso de substâncias consideradas 

ilícitas foi no ano de 1921, com o Decreto nº 4294, estabelecendo penalidade para 

contraventores. Em 1930, o uso da Cannabis foi entrelaçado às substâncias ilícitas, 

começando assim as campanhas para proibição do uso da planta, pois era afirmado que 

seu consumo matava células cerebrais importantes. Com toda a repercussão, em 1934, o 

Brasil proíbe o cultivo e consumo da Cannabis (SOUZA et al., 2019). 

As leis atuais sobre o consumo da Cannabis começaram a ganhar forma durante 

o período ditatorial, sendo que em 1976, com a aprovação da Lei 6.368/76, era punido 

até mesmo quem usasse roupas que simbolizavam a planta, vigorando até 2006 

(SILVANO, 2014). Em 2006, o presidente da república, Luíz Inácio Lula da Silva, 

sancionou a Lei 11.343, acabando com a penalidade prisional, mas punindo os usuários 

e cultivadores de pequena quantidade, para uso próprio da Cannabis, por meio de 

advertências, tais como: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à 

comunidade e curso educativo (BRASIL, 2006). 

O controle e definição de uma substância ser ou não ilícita, é realizado pela 

ANVISA, que em 12 de maio de 1998, através da portaria nº 344, define a Cannabis 

como uma substância proibida no país (SILVANO, 2014). 

Desde o ano de 2014 vem sendo discutida a liberação da Cannabis para uso 

medicinal, principalmente para o tratamento de crianças com epilepsia e outras 

enfermidades. Após serem divulgados resultados de tratamentos com uso de CBD, 

pacientes começaram a recorrer à justiça para conseguirem a aprovação para importar 

medicamentos que utilizam a planta como princípio ativo (BEZERRA, 2019). Após 

muitas comprovações científicas do uso da Cannabis, a ANVISA (2019) publicou a 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) Nº 237, de 9 de dezembro de 2019, que 

regulamenta a fabricação e importação da planta para fins medicinais. 

O capítulo 2 da RDC Nº 237 define que os produtos contendo Cannabis sendo o 

princípio ativo derivado, exclusivamente, de vegetais ou fitofármacos da Cannabis 

sativa devem possuir, predominantemente, CBD e não pode exceder 0,2% de THC. A 
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prescrição destes produtos é liberada somente quando não há outras alternativas 

terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro (ANVISA, 2019). 

A ANVISA (2019) diz ainda que não serão permitidos produtos que sejam 

comercializados na forma de droga vegetal da planta ou suas partes. A prescrição destes 

produtos é restrita aos profissionais médicos legalmente habilitados pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM), não sendo permitida amostra grátis do medicamento, além 

de ser proibida a publicidade destes produtos. Também fica proibido o cultivo 

doméstico da Cannabis, sendo o cultivo permitido apenas por empresas autorizadas, 

exclusivamente para a fabricação de produtos para fins medicinais.  

2.6 Cannabis na Alimentação Humana 

Estudos indicam que o uso da Cannabis na alimentação está ligado a fatores 

históricos, como religião e cultura, sendo usada como alimento básico para 

sobrevivência de determinados povos. Por evidências arqueológicas, acredita-se que o 

uso da planta na alimentação coincide com o surgimento da agricultura, sendo um fator 

econômico para o desenvolvimento das primeiras cidades (OLIVEIRA, 2018). 

Analisando observações do médico Galeno (130-200 d.C.), ele enquadra os 

povos romanos como apreciadores de pastelarias e vinhos, produzidos a partir da 

Cannabis, alegando que estes impulsionaram o cultivo da planta na Europa. Já em 

relação aos indianos, eles exportaram uma bebida sagrada, chamada de bangue, que é 

produzida a base de leite e Cannabis. Relata-se que esta é uma bebida consumida na 

noite de Shiva pelos adeptos ao hinduísmo, que tem o costume de ofertar manteiga e 

leite com Cannabis às divindades (OLIVEIRA, 2018). 

A semente da Cannabis, além de versátil, é rica em nutrientes, sendo muito 

usada como alimento pelos povos antigos da Austrália, Índia e África. Na Europa 

antiga, ela esteve presente em festivais culturais como bebida e a semente era 

considerada um alimento comum que era incorporado em sopas. Já no Brasil, a história 

da Cannabis é algo recente, com isso, não há vestígios que agreguem na história da 

alimentação (OLIVEIRA, 2018). 

Especificando as partes da planta para estudo, é importante destacar as sementes, 

que possuem uma riqueza nutritiva. Nela encontram-se aminoácidos essenciais em 

proporções similares à de outros alimentos como o leite, ovos e carnes. Além disso, a 

semente apresenta teor de 26 a 31% da proteína mais completa do reino vegetal, de 30 a 

35% do seu peso é formado por ácidos graxos essenciais como o ômega 3 e 6, 
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representando 80% do volume de óleo da semente (ANDADRE, 2016). É uma fonte 

natural de proteínas como albumina e globulina. 

Uma forma de uso é através da obtenção de farinha da semente, sendo que o 

processo se dá pela extração do óleo por pressão à frio e moagem do resíduo restante. A 

farinha obtida possui 12% de fibra natural, 6% de carboidratos, 10% de umidade, 5 a 

10% de gordura e 7% de resíduos minerais (OLIVEIRA, 2018). 

Alimentos incorporados com outras partes da planta, que não sejam as sementes, 

têm uma concentração de THC maior, consequentemente, causando efeitos psicoativos. 

No Uruguai, produtos alimentícios com tais efeitos são proibidos, sendo permitida 

apenas a comercialização de alimentos que não causem a psicose (RADIO CARVE, 

2019). Para obter produto com baixo teor de THC, utilizam-se produtos advindos da 

semente, como a farinha e o óleo, pelo fato que esta possui maiores concentrações de 

CBD. 

Em relação ao consumo, a semente de Cannabis tem alto potencial para ser uma 

fonte suplementar para esportistas, crianças e vegetarianos, pois levando-se em 

consideração fatores ecológicos e nutricionais, a semente é a melhor alternativa para 

proteínas do leite, carnes e ovos, visto que a degradação do ambiente para produção da 

planta é menor quando comparada a produção de fontes proteicas animais. Ainda assim, 

vale lembrar que as recomendações para consumo são as sementes, que apresentam 

teores de THC inferior a 0,3%, com isso inviabiliza as propriedades psicoativas da 

planta (ANDADRE, 2016). 

2.7 Produtos Alimentícios e Comércio 

Devido às propriedades nutricionais e por ser um vegetal natural, o mercado 

começou a enxergar a Cannabis como uma fonte de alimentação saudável, voltada para 

o bem-estar e a saúde do consumidor. O mercado dos Estados Unidos está aumentando 

o investimento nesse comércio, visando capitalizar a crescente demanda por alimentos e 

bebidas com infusão da planta. Tais produtos são uma opção de alimento orgânico, sem 

pesticidas, sabor artificial e conservantes, além de atender o público vegano (FACTOR-

KLINE, 2019). 

Nos Estados Unidos já possuem alimentos e bebidas comercializados à base de 

CBD, como exemplo tem-se bebidas com infusão de Cannabis da K-Zen Beverages®, 

da S-Shots®, balas de CBD Naturebox®, cereal matinal Honey&Oats®, da Weetos® e 

o chocolate meio amargo da Midnight®. Para melhor comercialização destes produtos, 
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o mercado apela para a propaganda de que alimentos naturais e de origem local são 

mais confiáveis para se consumir (FACTOR-KLINE, 2019). 

A Cannabis não está legalizada em todos os Estados Unidos, cada estado possui 

sua própria legislação a respeito da substância. Em locais permitidos, produtos contendo 

THC só podem ser comercializados por empresas licenciadas pelas autoridades 

estaduais, enquanto produtos com o CBD são encontrados em todos os lugares, desde 

supermercados a postos de gasolina (HANNAFORD, 2019). 

No Uruguai é permitido o uso da planta de forma recreativa, porém se tratando 

de alimentos é proibida a comercialização destes que contenham, em sua composição, 

Cannabis psicoativa. Para a venda de tais alimentos, a empresa deve ser registrada no 

Estado, e o produto deve conter baixos teores de THC (RADIO CARVE, 2019). Um 

exemplo de alimento com a incorporação de CBD comercializado no Uruguai é a Erva 

Mate, duas empresas do país possuem licença para a venda desse produto a Abuelita® e 

Cosentina® (GRINGS, 2019). 

Já no Reino Unido, está cada vez mais comum a incorporação de CBD nos 

alimentos, sejam eles bolo ou café e são comercializados em qualquer estabelecimento 

como cafeteria e restaurante. Além disso, o CBD pode ser incorporado a óleos, como o 

de oliva e de coco, que são usados na preparação dos alimentos.  Essa mistura é bastante 

usada no preparo de cogumelos e, também, para disfarçar o aroma de alguns molhos, 

como por exemplo, molhos de queijo (BBC FOOD, 2019). Um exemplo de produto 

alimentício industrial produzido no Reino Unido, é o “leite” de CBD que possui em sua 

formulação 60 mg do canabinóide. A empresa responsável pela produção é a 

GoodHemp (EAGLE, 2019). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Coleta de Dados 

Foi elaborado um questionário (Figura 1) para a coleta de dados por meio da 

plataforma do Google® Formulários. O formulário foi distribuído em grupos de rede 

social (Facebook®) e por aplicativos de comunicação (Whatsapp®), entre os dias 27 de 

março a 03 de abril de 2020.  

Figura 1. Questionário de avaliação da aceitação e conhecimento de produtos 

alimentícios incorporados com canabidiol. 

QUESTÕES 

1. Faixa etária: (   ) até 18 anos  (   ) 19 a 24 anos  (   )25 a 35 anos  (   ) 36 a 50 

anos  (   ) mais de 51 anos 

2. Sexo: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

3. Grau de Escolaridade: 

(   ) Fundamental Incompleto                      (    ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Fundamental Completo                         (    ) Ensino Superior Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto                     (    ) Pós-Graduação 

(   ) Ensino Médio Completo 

4. Renda Familiar (salário mínimo de referência R$ 1045,00): 

(   ) até 2 salário mínimo 

(   ) entre 2 e 5 salários mínimos 

(   ) entre 5 e 8 salários mínimos 

(   ) mais de 8 salários mínimos 

(   ) Prefiro não declarar 

5. Qual região do país você mora? 

(   ) Sul 

(   ) Sudeste 

(   ) Centro Oeste 

(   ) Norte 

(   ) Nordeste 

6. Além do uso medicinal e recreativo, você conhece outro uso dos extratos 

da Cannabis? 
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(    ) Sim         (    ) Não 

7. Você sabia que existem compostos da Cannabis que não são psicoativos? 

(    ) Sim         (    ) Não 

8. Você conhece o canabidiol (CBD)? 

(    ) Sim         (    ) Não 

9. Você conhece o cânhamo? 

(    ) Sim         (    ) Não 

10. Você conhece produtos alimentícios que contêm canabidiol (CBD) em sua 

formulação? 

(    ) Sim         (    ) Não 

11. Você já consumiu algum produto alimentício que continha canabidiol 

(CBD) em sua composição? 

(    ) Sim         (    ) Não 

12. Você consumiria algum destes produtos?    

Figura 4: 1) Bebida Energética 2) Pirulito 3) Bebida Gaseificada 4) Erva Mate 5) 

Cerveja    

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Talvez 

13. Caso fosse liberado no Brasil a produção de produtos alimentícios a base 

de Canabidiol, você compraria? 

(   ) Sim  (   ) Não  (   ) Talvez 

 

Ao questionar se o participante consumiria algum produto (questão 12) aparecia 

uma figura com cinco fotos de produtos alimentícios comercializados em outros países 

com incorporação de CBD (Figura 2). 

Figura 2. Produtos alimentícios incorporados com Canabidiol. 1) Bebida Energética 2) 

Pirulito 3) Bebida Gaseificada 4) Erva Mate 5) Cerveja. 
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Fonte: 1, 3 e 4) Próprio do autor, 2) Eureka/reporters/sciencePhoto Library (2018), 5) Steven Moore 

(2019) 

As questões de 1 a 5 foram utilizadas para traçar o perfil do público participante. 

Em seguida, o participante respondia às questões referentes à Cannabis e seus extratos. 

Na pergunta 9, a pessoa que dizia saber o que é o cânhamo, era direcionada a outra 

seção do formulário para selecionar quais usos conhecia (Figura 3), caso contrário, era 

direcionado a definição de cânhamo e CBD. Aos que identificaram os usos do cânhamo, 

também foi direcionado a seção de definições, assim haveria um nivelamento de 

conhecimento para dar continuidade ao formulário.   

Figura 3. Pergunta sobre os usos do cânhamo. 

Em relação ao cânhamo, para qual destes usos você conhece?   

(   ) Tratamento Médico   

(   ) Cosméticos   

(   ) Produção de papel     

(   ) Produção de compostos plásticos 

(   ) Outros 

 

Com as questões de 10 a 13, foram avaliados os conhecimentos sobre o 

canabidiol incorporados em produtos alimentícios. A pergunta 11 questionava se a 

pessoa já consumiu algum produto com CBD, aos que já consumiram, foram 

direcionados a pergunta para selecionar quais foram estes alimentos (Figura 4).  
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Figura 4. Pergunta sobre produtos alimentícios incorporados com canabidiol já 

consumido pelo participante. 

Qual (is) deste (s) produto (s) você já consumiu? 

(   ) Brigadeiro 

(   ) Bolo 

(   ) Energético 

(   ) Bebida Alcoólica 

(   ) Suplemento 

(   ) Bala/pirulito/chiclete 

(   ) Erva Mate 

(   ) Bebida Gaseificada 

(   ) Outros 

 

3.2 Análise Estatística 

Os dados obtidos com o questionário foram filtrados por meio de planilhas 

eletrônicas Microsoft Excel 2016® (MICROSOFT, 2016). Foi utilizada a estatística 

descritiva por meio do teste de qui-quadrado com significância de 5% no software R® 

(R CORE TEAM, 2020). 

Foram submetidas a análises as questões de 6 a 13, avaliando se faixa etária, 

sexo, grau de escolaridade e renda familiar, estatisticamente, tem relação com as 

respostas sobre a Cannabis e seus extratos na alimentação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Perfil dos Participantes 

Participaram da pesquisa 394 pessoas, atingindo um público de diversas idades e 

ambos os gêneros, feminino e masculino. Dentre os participantes, observou-se uma 

predominância do sexo feminino (Figura 5A) e de um público mais jovem, com faixa 

etária de 19 a 24 anos (Figura 5B). 

Figura 5. Perfil dos participantes quanto ao sexo (A) e faixa etária (B). 

 
 

Ainda traçando o perfil dos participantes, questionou-se sobre a região do Brasil 

em que residem, grau de escolaridade e renda familiar. Houve respostas de todas as 

regiões, com predominância do Centro-Oeste (Figura 6A), sendo a grande maioria com 

o Ensino Superior Incompleto (Figura 6B) e com renda familiar entre 2 a 5 salários 

mínimos (Figura 6C). 

Figura 6.Perfil dos participantes quanto a região do Brasil (A), grau de escolaridade (B) 

e renda familiar (C). 
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4.2 Conhecimento sobre Cannabis e seus extratos 

Primeiramente, foi analisado o conhecimento do público em relação ao uso dos 

extratos da planta que não fossem o medicinal e o recreativo. Pode-se perceber que 

apenas 43,4% dos participantes conhecem os demais usos. Em seguida, verificou-se a 

relação entre tal conhecimento com os fatores idade, escolaridade, sexo e renda, e foi 

observado que, estatisticamente, não houve nenhuma significância com os fatores. 

Apesar da maioria dos participantes alegarem não conhecer os usos diversos da 

Cannabis, percebe-se que há grande conhecimento dos seus usos medicinais. No estudo 

realizado por Sousa et. al. (2019), em que foi avaliado o conhecimento sobre uso 

farmacológico da planta, 61% dos participantes souberam sua importância 

farmacológica e 63% relataram patologias que podem ser tratadas com o uso de 

Cannabis. 

No Brasil, o uso de Cannabis para fins medicinais ainda é recente e demais usos 

são ilegais, além de propagandas e imagens que remetem aos produtos da planta serem 

proibidas (ANVISA, 2019). Há estudos sobre as propriedades da planta, sendo a base de 

dados com maior número de publicações sobre o assunto a LiLACS, com 57,14% dos 

seus artigos sobre o tema. Tais bases de dados são veículos científicos, ou seja, pouco 

acessadas pela população em geral (ESTANHO; GARCIA; JUNIOR, 2019).  

Em relação à pergunta sobre o conhecimento de compostos não psicoativos da 

Cannabis, a maioria dos participantes (66,5%) afirmaram que sabem da existência 

destas substâncias. Este resultado foi inferior ao encontrado pelo Instituto de Pesquisa 

Data Senado (2019), que concluiu que 87% dos entrevistados conhecem compostos não 

psicoativos e que eles são utilizados para o tratamento de enfermidades.  

Ao analisar estatisticamente as respostas, observou-se que este conhecimento 

possui significância quanto a idade (Figura 7). Os jovens entre 19 e 24 anos são os que 

mais sabem sobre a existência destes compostos, seguidos por adultos de 25 a 35 anos. 
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Figura 7. Influência da idade no conhecimento sobre extratos não psicoativos da 

Cannabis. 

 

Mesmo com o conhecimento sobre os compostos não psicoativos da Cannabis e 

suas finalidades, há grande consumo da planta devido ao efeito psicoativo causado. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Cannabis é considerada uma droga 

psicoativa ilícita, sendo a mais usada no mundo, com mais de 180 milhões de 

consumidores no mundo (FARIA, 2019).  

Também foi questionado se os participantes conheciam o CBD e em sua 

maioria, responderam que sim (61,7%). Este composto é um canabinóide extraído das 

sementes da Cannabis, sendo o segundo maior extrato da planta em concentração, 

constituindo 40% da mesma (SILVA et al., 2019). Além de ser um composto 

encontrado em abundância na planta, o CBD foi um dos responsáveis para o início do 

processo de legalização da Cannabis no Brasil, com a importação dessas substâncias 

para uso terapêutico (SILVA et al., 2017). Com isso, este extrato vem sendo alvo de 

muitos estudos e pesquisas, buscando entender seus benefícios, principalmente, para 

usos farmacológicos, não apresentando efeitos psicoativos em quem os utiliza 

(SUNAGA, 2018). Esses fatores mostram que há maior popularização do conhecimento 

sobre o CBD, o que corrobora com o resultado da pesquisa desenvolvida. 

Em relação ao conhecimento de CBD, observou-se que há significância com os 

fatores idade e grau de escolaridade. O público com maior número de respostas “sim”, 

compreende os jovens de 19 a 24 anos (Figura 8A) e que possuem o ensino superior 

incompleto (Figura 8B). 
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Figura 8. Influência da idade em relação ao conhecimento de canabidiol(A); Influência 

do grau de escolaridade em relação ao conhecimento de canabidiol(B). 

 

Legenda: F.I. - Fundamental Incompleto, F.C. - Fundamental Completo, E.M.I. - Ensino Médio 
Incompleto, E.M.C. - Ensino Médio Completo, E.S.I. - Ensino Superior Incompleto, E.S.C. - Ensino 

Superior Completo, P.G. - Pós-Graduação 

Apesar do CBD ser popularizado e conhecido pelos participantes, ao questionar-

se sobre o cânhamo, a maioria afirmou não conhecer (75,9%), com isso, infere-se que 

existe maior conhecimento sobre os extratos da Cannabis do que suas partes, visto que 

o cânhamo consiste em caule e sementes da planta. Resultado semelhante foi 

encontrado por Garcia (2020) ao avaliar o conhecimento em relação ao cânhamo, em 

que 70,9% dos participantes responderam não saber nada ou possuem conhecimento 

mínimo sobre o assunto.  

Avaliando estatisticamente o conhecimento sobre o cânhamo, houve 

significância somente em relação ao fator sexo. Pode-se perceber maior número de 

respostas afirmativas pelo público masculino (33,8%), enquanto que o feminino apenas 

16,9% conhece sobre o assunto. Em estudo sobre a percepção do cânhamo pela 

população, também Garcia (2020) observou maior conhecimento por parte do público 

masculino. 

Ao responderem afirmativo para o conhecimento de cânhamo, os participantes 

eram redirecionados para uma nova aba para que selecionassem as utilizações que eles 

conheciam, podendo marcar até 3 opções. Entre os usos mais conhecidos, houve 

destaque para tratamento médico e produção de papel (Figura 9). Paralelamente, no 

trabalho de Garcia (2020), foi encontrado que a maioria dos participantes (66,2%) 

associou o cânhamo à indústria farmacêutica, seguido pela indústria alimentícia 

(15,9%). Ainda em seu trabalho, ao se tratar do cânhamo na alimentação, 55,6% 
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responderam não saber nada sobre o assunto, mesmo com a grande diversidade de 

aplicações na produção de alimentos. 

 

Figura 9. Usos mais conhecidos do cânhamo pelos participantes. 

 

 

4.3 Incorporação de canabidiol em produtos alimentícios 

Após avaliar os conhecimentos dos participantes sobre a Cannabis e seus 

compostos, foi feito nivelamento do assunto com as definições de CBD e cânhamo, 

dando continuidade ao formulário com perguntas relacionadas à produtos alimentícios e 

seu consumo. 

Se tratando de produtos alimentícios incorporados com CBD, a grande maioria 

dos participantes (78,7%) disse não conhecer alimentos com tal substância. Este 

resultado era esperado, pelo fato que no Brasil o CBD é permitido para fins medicinais, 

sob prescrição médica, por profissionais habilitados pelo CFM, sendo estritamente 

proibida a utilização da planta ou de seus extratos para alimentos (ANVISA, 2019). De 

acordo com a análise estatística, somente o sexo apresentou significância sobre o 

conhecimento de produtos com CBD, sendo o público masculino com maior número de 

respostas afirmativas (Figura 10). 
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Figura 10. Influência do sexo em relação ao conhecimento de produtos alimentícios 

contendo canabidiol em sua formulação. 

 

Tendo em vista o consumo de produtos à base de CBD, grande parte dos 

participantes reportou nunca ter consumido (84,8%). Resultado esperado, devido ser 

proibido a produção e comercialização destes produtos no Brasil. As respostas 

afirmativas nessa questão, se deve ao fato de que em países que são permitidos a 

produção de alimentos incorporados com o CBD, a comercialização destes é livre em 

supermercados, postos de gasolinas ou cafeterias, por não apresentarem efeitos 

psicoativos, não sendo necessário o vínculo com o país (RADIO CARVE, 2019). 

Devido ao consumo de produtos com CBD em outros países, o acesso dos 

brasileiros a esses alimentos se dá por viagens internacionais, onde são comercializados 

produtos contendo Cannabis em sua composição. De acordo com O Globo (2018), 

apenas 4,3% da população brasileira embarca em viagens internacionais ao ano, fato 

corroborativo ao baixo consumo encontrado na pesquisa, uma vez que a minoria tem a 

oportunidade de conhecer tais alimentos. 

De acordo com a análise estatística, houve significância em relação ao sexo. O 

público masculino apresentou maior consumo de produtos à base de CBD (22%) 

enquanto que o feminino apenas 9,8%.  

Quando os participantes afirmaram ter consumido algum produto incorporado 

com CBD, eles eram redirecionados a uma nova página para selecionar quais os 

produtos que haviam consumido, podendo marcar até 3 opções. Os alimentos que 

estavam como opções são comercializados em países que permitem a sua produção. 
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Dentre as possibilidades, os mais consumidos foram o brigadeiro (77%), seguido pelo 

bolo (60%) (Figura 11). 

Figura 11. Produtos alimentícios incorporados com canabidiol já consumido pelos 

participantes. 

 

Em relação à imagem com produtos incorporados com CBD, a maioria (60%) 

afirmou que consumiria tais produtos (Figura 12). Esse processo de afirmação pode 

estar relacionado ao aspecto visual da embalagem, por ser chamativo e instigar o desejo 

de consumo. Especialistas no assunto consideram a embalagem um comercial na 

gôndola do mercado, um vendedor silencioso que atrai a atenção, desperta o interesse e 

desejo do consumidor, vendendo o produto em segundos (GONÇALVES; PASSOS; 

BIEDRZYCKI, 2008).  
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Figura 12. Intenção de consumo dos produtos alimentícios apresentados. 

 

 

Quanto ao questionamento sobre a intenção de compra de produtos à base de 

CBD no Brasil, caso o mesmo fosse liberado, 56% dos participantes afirmaram que 

comprariam tais produtos (Figura 13). Garcia (2020) em sua pesquisa questionou aos 

participantes o porquê estes consumiriam produtos alimentícios contendo cânhamo caso 

fosse legalizado e como resposta, obteve-se, predominantemente, que 40,9% 

consumiriam se as propriedades nutricionais fossem boas, enquanto 40% pelas possíveis 

propriedades terapêuticas associadas à Cannabis. Por outro lado, Charlebois, Somogyi e 

Sterling (2018) encontraram que 46,9% dos participantes consumiriam produtos à base 

de Cannabis apenas por curiosidade. 

Figura 13. Intenção de compra, caso liberado no Brasil, de produtos alimentícios à base 

de canabidiol. 
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A análise estatística mostrou que houve significância com o fator escolaridade, 

as pessoas com ensino superior incompleto são mais abertas a compra desses produtos 

no Brasil. Silva e Neri (2019), ao avaliarem a aceitação de produtos incorporados com 

insetos, também encontraram que pessoas com maior grau de escolaridade são mais 

adeptos a inserir novos produtos em sua alimentação. 

Apesar de não ter tido significância entre a idade e a intenção de compra de 

produtos à base de Cannabis, um estudo realizado pela Brightfield em 2018, mostrou 

que a geração millenials, nascidos a partir da década de 80, foi a primeira a comprar 

produtos de CBD após a legalização nos Estados Unidos. Há um maior número de 

compradores na faixa dos 30 anos e uma queda na faixa dos 40 anos, que seria a geração 

X, voltando a crescer na geração dos baby boomers (nascidos entre as décadas de 40 e 

60 na Europa, Estados Unidos, Canadá ou Austrália), que buscam produtos contendo 

CBD para questões associadas ao envelhecimento, como a artrite e dores crônicas 

(HANNAFORD, 2019). 

Além do fato de ter a aceitação de produtos alimentícios a base de CBD, este é 

considerado como uma tendência alimentar para o ano de 2020, estando descrito em 

listas produzidas pela BBC Good Food, Food Channel e Food Network, que classificam 

os produtos tendências do ano (LEONHARDT, 2020). Mesmo o produto apresentando 

alto potencial de mercado, no Brasil ainda não há estimativa de liberar a produção de 

alimentos contendo Cannabis. 
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5. CONCLUSÃO 

A população demostrou possuir mais conhecimento em relação à Cannabis e 

seus extratos na utilização médica e recreativa, e ao se tratar da aplicação em produtos 

alimentícios, pode-se perceber menor conhecimento sobre o assunto. Por outro lado, 

caso liberado no Brasil, há o interesse na compra para consumo, sendo a população 

adepta a inserção de produtos incorporados com CBD na alimentação.



26 

 

6. REFERÊNCIAS 

ANDADRE, Mafalda. Proteína de cânhamo: será aconselhável? 2016. Disponível 

em: https://www.vidaativa.pt/proteina-de-canhamo/. Acesso em: 20 ago. 2020.  

ANVISA. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n°237. Dispõe sobre os 

procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a 

importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a 

dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins 

medicinais, e dá outras providências. Diário Oficial da União (DOU), Brasília-DF, 9 

dez. 2019. Seção 1, p. 194. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-327-de-9-de-dezembro-de-2019-232669072. 

Acesso em: 25 out. 2020. 

ARAÚJO, Elisabete Fernandes. Materiais compósitos com incorporação de cânhamo 

industrial. 2015. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade do Ambiente Construido) 

- Escola de Engenharia, Universidade do Minho, Braga, 2015. 

BALLOTTA, Danilo; SOUSA, Gonçalo Felgueiras. Cannabis, uma substância sob 

controle permamente. Revista Toxicodependências, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 37–46, 2005.  

BAPTISTA-LEITE, Ricardo; PLOEG, Lisa. The road towards the responsible and safe 

legalization of cannabis use in Portugal. Acta Medica Portuguesa, [S. l.], v. 31, n. 2, p. 

115–125, 2018. DOI: 10.20344/amp.10093. 

BBC FOOD. Why are people eating CBD and will it get me high? [s.d.]. 2019. 

Disponível em: https://www.bbc.co.uk/food/articles/cbd_in_food. Acesso em: 24 out. 

2020.  

BEZERRA, Gabriela Araujo Viana. A legalização da cannabis para fins medicinais. 

2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Departamento de 

Agrotecnologia e Ciências Sociais, Universidade Federal Rural do semi-árido, Mossoró, 

2019. 

BOMBANA, Henrique Silva. Análise de anfetamina, cocaína e tetrahidrocanabinol 

em fluido oral de motoristas de caminhão que trafegam em rodovias do estado de 

São Paulo. 2016. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. DOI: 10.11606/D.5.2017.tde-06032017-

164651. 

BRASIL. Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. Estabelece normas para repressão à 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Diário Oficial da União (DOU), 

Brasília, 24 ago. 2006. Seção 1, p. 2–6. 

CHARLEBOIS, Sylvain; SOMOGYI, Simon; STERLING, Brian. Cannabis-infused 

food and Canadian consumers’ willingness to consider “recreational” cannabis as a food 

ingredient. Trends in Food Science and Technology, [S. l.], v. 74, p. 112–118, 2018. 

DOI: 10.1016/j.tifs.2018.02.009. 

EAGLE, Jenny. Good hemp launches CBD plant-based milk in a UK category first. 

2019. Disponível em: https://www.beveragedaily.com/Article/2019/10/24/Good-Hemp-

launches-CBD-plant-based-milk-in-a-UK-category-first. Acesso em: 24 out. 2020.  

ESTANHO, Carolina José Garcia; GARCIA, Maria Flávia Martins; JUNIOR, Luiz 



27 

 

Augusto da Silva. Desenvolvimento de quadros psicóticos devido ao uso prolongado de 

cannabis sativa: revisão integrativa. Revista Biosalus, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–14, 2019. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1590/revbios.v1i1.508. 

FACTOR-KLINE. Cannabis em alimentos e bebidas: o início de uma nova era. 

2019. Disponível em: https://www.blogfactorkline.com/single-

post/2019/11/13/Cannabis-em-Alimentos-e-Bebidas-O-Início-de-uma-Nova-Era. 

Acesso em: 22 out. 2020.  

FARIA, Cathy Daniela Silva De. Efeitos em escalada no consumo do Canábis: Um 

estudo com consumidores. 2019. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica e da 

Saúde) - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Católica Portuguesa, 

Braga, 2019. 

FLACHENECKER, Peter; HENZE, Thomas; ZETTL, Uwe K. Nabiximols (THC/CBD 

Oromucosal Spray, Sativex®) in clinical practice - results of a multicenter, non-

interventional study (MOVE 2) in patients with multiple sclerosis spasticity. European 

Neurology, [S. l.], v. 71, n. 5–6, p. 271–279, 2014. DOI: 10.1159/000357427. 

FREITAS, Vladimir Passos De. REFLEXOS DA LIBERAÇÃO DA MACONHA 

SOBRE O MEIO AMBIENTE. Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, 

Santa Maria, v. 15, n. 1, p. e36787, 2020. DOI: 10.5902/1981369436787. 

GARCIA, Aline. Percepção da população brasileira frente ao uso do cânhamo 

(Cannabis sativa L.) nos alimentos. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Engenharia de Alimentos) - Centro de Tecnologia, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. 

GONÇALVES, Alex Augusto; PASSOS, Marcelo Gonzalez; BIEDRZYCKI, Aline. 

Percepção do consumidor com relação à embalagem de alimentos: tendências. Estudos 

Tecnológicos em Engenharia, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 271–283, 2008. DOI: 

10.4013/ete.20083.10. 

GRINGS, Márcio. Duas marcas de erva-mate com cannabis já são comercializadas 

no Uruguai. 2019. Disponível em: 

https://www.gringsmemorabilia.com.br/2019/05/duas-marcas-de-erva-mate-com-

cannabis.html. Acesso em: 24 out. 2020.  

HANNAFORD, Alex. Canabidiol: o milionário mercado dos produtos à base de 

maconha, ainda ilegais nos EUA. 2019. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-47009226. Acesso em: 22 out. 2020.  

INSTITUTO DE PESQUISA DATA SENADO. Três em cada quatro brasileiros 

apoiam a produção de medicamentos à base de cannabis. 2019. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/materias/pesquisas/tres-em-cada-

quatro-brasileiros-apoiam-a-producao-de-medicamentos-a-base-de-cannabis. Acesso 

em: 25 out. 2020.  

KLITZKE, Jéssica. Mercado de cânhamo: Um estudo acerca do potencial 

mercadológico alinhado ao desenvolvimento sustentável para aplicações da fibra 

de cânhamo industrial. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 

Administração) - Centro Socioeconômico, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2019. 

LEONHARDT, Cristina. A lista definitiva: 261 tendências em alimentos em 2020. 



28 

 

2020. Disponível em: https://srainovadeira.com.br/a-lista-definitiva-261-tendencias-em-

alimentos-em-2020/. Acesso em: 25 out. 2020.  

MACEDO, Wendel Alves Sales. Direito humano à saúde e uso terapêutico da 

cannabis: um estudo de caso da liga canábica paraibana. 2018. Dissertação 

(Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas) - Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018. 

MANTOVANI, Cínthia de Carvalho. Uso da extração acelerada por solvente (ASE) 

para determinação cromatográfica de analitos de cocaína e tetraidrocanabinol em 

amostras de mecônio. 2014. Dissertação (Mestrado em Toxicologia e Análises 

Toxicológicas) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2014. DOI: 10.11606/D.9.2014.tde-15072014-160904. 

MATOS, Rafaella Lourenço de Andrade; SPINOLA, Luciene Angélica; BARBOZA, 

Larissa Leite; GARCIA, Danielle Rodrigues; FRANÇA, Tanos Cemar Costa; 

AFFONSO, Raphael da Silva. O uso do canabidiol no tratamento da epilepsia. Revista 

Virtual de Química, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 786–814, 2017. DOI: 10.21577/1984-

6835.20170049. 

MICROSOFT. Microsoft Excel. 2016. Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-

br/microsoft-365/excel. Acesso em: 29 de mai. 2019. 

MORAIS, Maria Eliamary Ferreira. Cannabis sativa L. (Cannabaceae): Uma 

abordagem morfológica e medicinal. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Licenciatura em Ciências Biológicas) - Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e da 

Natureza, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, 2018. 

O GLOBO. Número de brasileiros viajando para o exterior volta a crescer. 2018. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/boa-viagem/numero-de-brasileiros-viajando-

para-exterior-volta-crescer-22512464. Acesso em: 25 out. 2020.  

OLIVEIRA, Alex da Costa. Aplicabilidade da Cannabis na gastronomia: 

investigando a base da culinária cannabica. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Gastronomia) - Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional, 

Universidade Federal da Paraíba, [S. l.], 2018. 

PAULO, Rafael Maciel De; ABREU, Breno Silva De. Cannabis no gerenciamento de 

patologias- revisão de literatura. Revista de Divulgação Científica Sena Aires, 

Valparaíso de Goiás, v. 4, n. 2, p. 136–142, 2015.  

PEDRAZZI, João Francisco Cordeiro. Mecanismo envolvidos no perfil antipsicótico 

do canabidiol. 2018. Tese (Doutorado em Neurociências) - Faculdade de Medifica, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

PERTWEE, Roger. Targeting the endocannabinoid system with cannabinoid receptor 

agonists: pharmacological strategies and therapeutic possibilities. Phil. Trans. R. Soc. 

B, [S. l.], v. 367, n. 1607, p. 3353–3363, 2012. DOI: 10.1098/rstb.2011.0381. 

RADIO CARVE. Alimentos cannábicos y regulación: ¿cómo se fiscaliza la venta de 

productos que contienen cannabis psicoactivo? 2019. Disponível em: 

https://www.carve850.com.uy/2019/01/11/alimentos-cannabicos-y-regulacion-como-se-

fiscaliza-la-venta-de-productos-que-contienen-cannabis-psicoactivo/. Acesso em: 24 

out. 2020.  



29 

 

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. 2020. R 

Foundation for StatisticalComputing, Vienna, Austria. Disponível em: https://www.R-

project.org/. 

RIBEIRO, José António Cural. A Cannabis e suas aplicações terapêuticas. 2014. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Faculdade de Ciências da Saúde, 

Universiade Fernando Pessoa, Porto, 2014. 

RIBEIRO, Rúben André Dias. Representações acerca da Cannabis: um estudo 

qualitativo em estudades universitários. 2019. Dissertação (Mestrado em Psicologia) 

- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, Porto, 

2019. 

SCHLUTTENHOFER, Craig; YUAN, Ling. Challenges towards revitalizing Hemp: a 

multifaceted crop. Trends in Plant Science, [S. l.], v. 22, n. 11, p. 917–929, 2017. 

DOI: 10.1016/j.tplants.2017.08.004. 

SICAD. A história da Cannabis. 2018. Disponível em: 

http://www.sicad.pt/PT/Cidadao/Tu-

alinhas/ComportamentosAditivos/Paginas/detalhe.aspx?itemId=9&lista=HistoriaLegisla

cao&bkUrl=/BK/Cidadao/Tu-alinhas/ComportamentosAditivos. Acesso em: 25 out. 

2020.  

SILVA, Fábio Santos Da; NERI, Louranne Rodrigues. Intenção de consumo de 

produtos alimentícios incorporados com insetos. 2019. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Bacharelado em Engenharia de Alimentos) - Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019. 

SILVA, Fabrício Carvalho Da; SILVA, Gislene Vieira Da; LIMA, Francisco Valdivino 

Rocha; SANTOS, Antônio Belmino Dos; SILVA, Daniel Pereira; PAIXÃO, Ana 

Eleonora Almeida. Informação tecnológica e panorama patentário das aplicações e uso 

do canabidiol (CBD). International Symposium on Technological Innovation, 

Aracaju, v. 10, n. 1, p. 1048–1053, 2019. DOI: 10.7198/S2318-3403201900011012. 

SILVANO, Marciele. Da possibilidade da descriminalização e da legalização da 

maconha no Brasil e suas consequências. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Direito) - Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2014.  

SILVA, Suéllen Amaro Da; SARAIVA, André Luis Lopes. Uso do canabidiol em 

portadores de crises convulsivas refratárias no Brasil. Revista UNINGÁ, Maringá, v. 

56, n. 1, p. 1–16, 2019.  

SILVA, Thiago Henrique do Espírito Santo; SOUSA, Árlen Almeida Duarte De; 

ROQUETTE, Maria Luiza Sapori Toledo; BALDO, Thaís de Oliveira Faria. A 

legalização da maconha e os impactos na sociedade brasileira. Revista Humanidades, 

Montes Claros, v. 6, n. 2, p. 1–21, 2017. Disponível em: 

http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/narcotrafico.htm. Acesso em: 25 out. 2020. 

SOUSA, Amanda Silva De et al. Conhecimento da população universitária sobre o uso 

farmacológico da Cannabis sativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, [S. l.], v. 29, n. 

29, p. e1068, 2019. DOI: 10.25248/reas.e1068.2019. 

SOUZA, Amanda Aparecida Fernandes De; SILVA, Andreza Francisca Mendes Da; 

SILVA, Thais Ferreira Da; OLIVEIRA, Carlos Rocha. Cannabis Sativa - Uso de 

fitocanabinóides para o tratamento da dor crônica. Brazilian Journal of Natural 



30 

 

Sciences, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 1–12, 2019.  

SUNAGA, Bruna Yumi. Efeitos terapêuticos e tóxicos da Cannabis sativa. 2018. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) - Instituto de Ciências 

Ambientais, Químicas e Farmacêuticas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, 

2018. 

THOMÉ, Ulysses Castilho. Do mercado negro ao mercado verde: uma análise de 

atratividade do mercado medicinal canábico. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Bacharelado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de Brasília, Brasília, 2017. 

VIEIRA, Caroline Oliveira; CASTRO, Mario Bardella. O impacto da gripe na 

economia. In: SEPE ÉTICA, POLÍTICA E EDUCAÇÃO NO BRASIL CONTEMPO, 

3,  2017, Anápolis. Anais [...]. Anápolis: Universidade Estatual de Goiás, 2017. p. 1–6. 

 


