MANUAL PARA INGRESSO DE NOVO ASSOCIADO

Devido as dificuldades mais comuns encontradas durante o processo de
associação nós criamos um manual com o intuito de esclarecer as dúvidas mais frequentes
e os procedimentos para se tornar um associado. O seguinte manual tem o intuito de
facilitar o acesso à informação sobre como se tornar um associado, mas caso existam mais
dúvidas ao terminar de ler, pedimos que procure realizar contato conosco por telefone ou
e-mail para esclarecer as dúvidas remanescentes. Leia-o atentamente, é de extrema
importância tomar conhecimento sobre as cláusulas apontadas neste documento, pois a
partir delas é possível saber quais condutas e providências podem ser tomadas em cada
caso, tendo como objetivo o progresso na qualidade do atendimento e para que se tome
ciência dos direitos bem como dos deveres a serem cumpridos pelas partes.

Todas as regras aqui escritas foram acordadas por decisão geral em reunião
administrativa de outubro de 2018.

A Diretoria Executiva.

QUEM SOMOS:
A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança – ABRACE, é uma
entidade sem fins lucrativos criada em 17 de setembro de 2015 a partir da luta de pais e
familiares de crianças com epilepsia de difícil controle que seguiam na luta pelo acesso
aos derivados da planta Cannabis. Em virtude da dificuldade de garantir o tratamento de
seus entes, devido a proibição da comercialização dos princípios ativos da planta no Brasil
e da burocratização excessiva para a importação dos medicamentos nas quantidades
necessárias para o tratamento de patologias graves, a ABRACE buscou fazer o possível
para ajudar a todos.
Iniciou-se assim um projeto para cultivo coletivo sob forma de associação com
toda segurança necessária e conforme o padrão sanitário exigido pela ANVISA.
Atualmente a ABRACE atende a várias patologias dentre elas: epilepsia, autismo,
Alzheimer, Parkinson, Esclerose Múltipla, ELA, Dor Crônica, Fibromialgia, Câncer,
TDHA, Depressão, Artrite, Artrose, Sequelas de AVC, dentre outras, auxiliando no
tratamento e melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes.

NOSSOS SERVIÇOS:

Funcionando como uma entidade sem fins lucrativos, a ABRACE tem como
objetivo precípuo agregar e representar pessoas com enfermidades, seus familiares e
afetos, tendo como finalidade a melhoria nas condições de tratamento de seus
representados a partir da execução dos serviços listados a seguir:
• Promover a assistência social às pessoas com enfermidades, sem qualquer
discriminação.
• Promover eventos tais como: congressos, seminários, simpósios, cursos,
oficinas, workshops e encontros beneficentes, buscando fomentar a informação e
possíveis benefícios sobre a planta Cannabis a fim de dar qualificação educacional,
técnica e gerencial a profissionais de qualquer área de conhecimento.
• Requerer junto aos órgãos competentes o direito de plantar a Cannabis
exclusivamente para fins medicinais e/ou científicos, visando à produção de um composto
de caráter medicinal para seus sócios.

• Representar seus sócios e/ou familiares enfermos em qualquer entidade pública
ou privada, bem como em qualquer poder da república, inclusive podendo propor medida
judicial ou extrajudicial que vise tutelar direito fundamental ao tratamento de saúde, no
Brasil ou no exterior, com Cannabis e/ou derivado, a fim de persecução de melhores
condições de vida para a cura de enfermidade grave ou diminuição dos males desta.
• Celebrar convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas nacionais ou
estrangeiras visando o uso medicinal da Cannabis.
• Produzir e disponibilizar aos seus associados medicamentos à base da Cannabis
e obter opinião sobre possíveis resultados devido ao uso das substâncias, a fim de
fomentar as pesquisas com a planta.

QUEM PODE UTILIZAR NOSSOS SERVIÇOS:

Qualquer pessoa física, capaz civilmente, seja paciente ou responsável, que se
adeque as exigências especificadas neste Manual.

EXIGÊNCIAS LEGAIS:

A ABRACE funciona através de autorização Judicial para manipulação da
CANNABIS e seus derivados, podendo portanto, encaminhar os seus produtos
exclusivamente para o domicílio dos associados ou disponibilizá-los através de seus
dispensários localizados na Rua José Peregrino Montenegro, 101, Loja 02, Bairro dos
Ipês, em João Pessoa - PB ou Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2770, loja 12,
Dinamérica, em Campina Grande – PB. Neste sentido, para que haja uma correta
destinação dos produtos e a consecução da intenção pretendida tanto pelo paciente, quanto
pela associação, faz-se necessário que alguns pontos sejam observados:

1. PARA SE CADASTRAR:
Passo 1 – Tenha todos os documentos em mãos:

-Documento do paciente: qualquer documento com foto, legível e válido em todo
território nacional.

-Documento do responsável: qualquer documento com foto, legível e válido em todo
território nacional (esse documento só é necessário no caso do paciente ser menor de
idade ou não poder responder por si próprio). O responsável deve ser obrigatoriamente,
maior de 18 anos.

-Laudo médico: esse documento tem a função de explicar a patologia do paciente e quais
os tratamentos até então utilizados (nenhum médico, pró ou contra Cannabis pode se
recusar a emitir tal documento pois ele não tem nenhuma relação com a Cannabis). ESSE
DOCUMENTO NECESSITA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO.

-Receita médica: a receita médica é a prescrição do extrato de Cannabis em si. Na receita
deve constar a prescrição apenas para derivados de Cannabis sem limitar-se a
empresas/marcas. ESSE DOCUMENTO NECESSITA DE AUTENTICAÇÃO EM
CARTÓRIO.

-Formulário de inscrição: esse documento é muito importante que seja devidamente
preenchido com clareza e boa caligrafia. Pedimos que se atente em preencher todos os
campos em seus devidos lugares sem esquecer-se, principalmente, dos dados de endereço,
e contatos (e-mail e telefone). Caso não tenha um e-mail, recomendamos que crie um para
usar. Se houver responsável, ele é quem deverá assinar.

-Termo de adesão: esse documento segue as mesmas recomendações do item anterior. Se
houver responsável, ele é quem deverá assinar.

-Anuidade: Todos os associados têm que pagar uma taxa de anuidade de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) para manter seu cadastro ativo e ter acesso aos produtos.

*Todos os documentos devem ser escaneados, de preferência em PDF. Caso não tenha
um scanner em casa, recomendamos que procure uma lan house/copiadora mais próxima
para fazer esse procedimento. A nitidez do documento é muito importante pois mantemos
toda a documentação em arquivo físico e necessitamos dessa clareza ao manusear as
pastas dos associados. A ABRACE não se responsabiliza por dados incorretamente
oferecidos pelo associado durante o preenchimento das informações.
Passo 2 – Dar entrada no processo de associação:

-Cadastro local:
-Vá até um Dispensário da ABRACE de 9:00h às 12:00h ou das 13:30h às 18:00h com
toda documentação em mãos.

-Cadastro online:
-Preencha o formulário digital no site na aba “associe-se”;
-Anexe cada arquivo em seu devido lugar;
-Finalize o cadastro ao efetuar o pagamento da anuidade;

*Busque preencher atentando-se às regras de escrita com nomes próprios iniciando com
letra maiúscula. Não preencha tudo em letras maiúsculas.
Passo 3 – Aguarde sua vez!

-Com os passos 1 e 2 concluídos o próximo passo é aguardar o contato. Assim que seu
cadastro for ativado nós entraremos em contato para te informar os dados de acesso e
liberar seu cadastro.
Passo 4 – O que fazer após o cadastro estar ativo?

-Com o cadastro ativo você deve entrar em contato com nossas atendentes para que seja
feita a liberação do primeiro pedido, para que sejam dadas as instruções sobre uso do óleo
e esclarecimento de possíveis dúvidas. Você poderá então acessar e requisitar seus
produtos. Nosso método de envio funciona através dos Correios (Sedex) ou Linha Aérea
Azul e os custos dos produtos e o seu envio serão calculados no próprio site.

2. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL

O dispensário da ABRACE, virtual ou físico, apenas liberará a quantidade exata
prescrita na receita, sendo assim, é terminantemente proibido que os produtos sejam
repassados gratuitamente ou onerosamente, sob pena de cancelamento da inscrição e
responsabilização penal e civil.

3. DO USO DO PRODUTO

A responsabilidade quanto à quantidade, forma e frequência de uso do
medicamento são de inteira responsabilidade do paciente e do médico prescritor com base
na patologia do paciente.

4. DA INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO

Caso o tratamento seja interrompido, por vontade própria ou orientação do
médico, deve OBRIGATORIAMENTE o associado informar à associação para que haja
a suspensão do acesso ao dispensário. Essa providência é necessária para que não haja
responsabilização judicial das partes, tendo em vista que os medicamentos são produzidos
a partir de uma planta ainda proscrita no ordenamento jurídico brasileiro.

5. DO ACESSO SOCIAL

Para pessoas que não podem custear a anuidade ou os produtos, a ABRACE
disponibiliza vagas de acesso social. Mantemos 20% dos associados em situação de
isenção, mas essa isenção é destinada a famílias de baixa renda. Para conseguir a isenção
é necessário requisitar o formulário de isenção, responder e submeter à análise. As
isenções variam entre 20%, 50% e 100% e referem-se ao valor da anuidade ou dos
derivados. A porcentagem da anuidade em cada caso vai depender da situação de cada
caso em específico que será avaliado em análise.

5.1. DOCUMENTAÇÃO PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO
1-Xerox das carteiras de trabalho de todos que residem em sua casa, acima de 18 anos, da
parte de identificação e da parte de contratação.
1.1-Caso não conste nenhuma contratação, tire a xerox em branco da área de contratação.
1.2-Caso seja autônomo, escreva uma carta de próprio punho registrada em cartório
declarando sua renda.
2-Comprovante de inscrição no Cadastro Único e nos programas sociais em que sua
família esteja inserida.
3-Comprovante de residência atualizado (dos últimos 2 meses).

PERGUNTAS FREQUENTES:

Vou ficar curado?
Até o momento ABRACE não possui registros capazes de afirmar que haverá cura
de alguma patologia devido ao uso dos Canabinoides, por outro lado, os nossos produtos
agem diretamente nos sintomas, amenizando-os e estabilizando-os, garantindo assim uma
melhor qualidade de vida aos usuários.

Quais os custos para me associar?
No ato cadastro o associado fará o pagamento da anuidade no valor de R$ 350,00
que dará acesso anual ao dispensário, necessitando ser renovado ao final do tempo em
vigência caso a pessoa queira continuar sendo associada.

Como conseguir uma receita?
Apenas com um médico. Para tanto, converse com seu médico e informe que
deseja iniciar o tratamento com a Cannabis.

Em algum momento precisarei renovar a receita?
A receita terá validade de um ano, sendo contabilizado a partir da data do
pagamento da anuidade, precisando ser renovada no ano posterior. Caso tenha alteração
do fitocanabinoide utilizado ou acréscimo de derivados ao uso, faz-se necessário uma
nova prescrição médica.

Como deve ser escrita a receita médica?
A receita médica deve prescrever “extrato de Cannabis sativa/indica” ou “óleo de
Cannabis sativa/indica” ou “óleo esperança” com a recomendação de “uso contínuo por
tempo indeterminado”.

Qual o tempo mínimo de espera após o cadastro?
O tempo médio para o contato de ativação pode ser de uma a duas semanas,
podendo variar para mais ou menos dependendo da demanda de entradas.

A quais produtos eu tenho direito, e suas quantidades?
O seu pedido será limitado à quantidade que consta na receita médica. Para sua
segurança, apenas uma unidade por produto estará disponível a cada mês. Caso seja uma
quantidade insuficiente, contate a central de atendimento para fazer o requerimento de
um pedido extra (sujeito à aprovação).

Como sei o teor de THC/CBD dos produtos da ABRACE?
Nossos produtos estão em constante melhoramento e atualmente possuímos
maquinário para análise cromatográfica para avaliar todas as plantas em sua préprodução, e os lotes testados apresentaram-se seguros para o uso humano sem efeitos
colaterais graves, contendo teores baixos de tetraidrocanabinol ativo. A quantidade de
THC/CBD vai variar de acordo com o tipo de derivado, de acordo com a planta, de acordo
com o processo de crescimento da planta, entre outros fatores, porém, todos os derivados
possuem todos os fitocannabinoides.

Vocês fazem pesquisa?
Não fazemos pesquisas, porém apoiamos diversas dissertações de TCC e outros
trabalhos com dados e informações. Uma das pesquisas é um estudo por dois anos com
60 crianças que tem microcefalia em São Luís, Maranhão.

Como faço para acompanhar meu pedido enviado pelo Correio ou Azul?
O rastreamento de pedidos é feito a partir de um código gerado pela agência de
envio escolhida no momento da postagem, esse código é enviado por e-mail, mas também
pode ser informado ao associado através da nossa central de atendimento, sendo
disponibilizado no prazo de até três dias após a aprovação do pedido.

O que são Canabinoides?
Os Canabinoides são o princípio ativo que tem ação sobre o corpo de quem usa o
derivado de Cannabis. Os Canabinoides pertencem a uma classe de compostos químicos
encontrados na Cannabis. Estes Canabinoides agem nos receptores CB1 e CB2
localizados nas células dos mamíferos e alteram a liberação de neurotransmissores no
cérebro e em outras partes do corpo.

Os produtos da ABRACE podem me deixar viciado?
Não, a concentração de Canabinoides presentes em nossos produtos não tem
efeitos alucinógenos/psicoativos assim como não mantém o usuário viciado. Caso exista
algum tipo de vício será de ordem psicológica.

Qual a diferença entre as cores dos óleos Esperança?
- O óleo verde é feito a partir do extrato das plantas Cannabis sativa.
- O óleo laranja é feito a partir do extrato das plantas Cannabis indica.
- O óleo azul é feito a partir do extrato de plantas híbridas (Sativa + Indica)

Atualmente, como é calculada a concentração dos óleos Esperança?
Cada cor de óleo tem 3 concentrações diferentes:
- Aproximadamente 4mg/ml nos óleos claros (verde/laranja/azul claro);
- Aproximadamente 10mg/ml nos óleos escuros (verde/laranja/azul escuro) e;
- Aproximadamente 20mg/ml nos óleos concentrados (preto/marrom/roxo).

Como achar a dosagem correta?
- Todos os nossos produtos possuem informações sobre sua concentração, ficando a cargo
do médico analisar junto ao paciente a melhor dosagem para cada caso, baseado no peso,
idade e patologia do paciente.
- Nossos produtos não têm uma dosagem fixa indicada, por se tratar de medicamentos
fitoterápicos. Vale salientar que o óleo pode sofrer perca gradativa do efeito com o passar
do tempo por sofrer ação da luz, temperatura e tempo, principalmente depois de passado
o período de validade indicado nos rótulos dos produtos.

Qual o tempo médio para acontecerem os efeitos dos medicamentos?
A resposta terapêutica varia para cada indivíduo. Existem algumas variáveis que
podem interferir no tempo de resposta do óleo no organismo tais como: uso de alguns
medicamentos alopáticos, má administração de dosagens, entre outros. A dosagem vai ser
muito relativa a cada caso.

Cannabis e maconha são a mesma coisa?
Sim. Cannabis sativa ou Cannabis indica são nomes científicos de duas plantas
que são popularmente chamadas de maconha. A maconha é apenas um nome comum que
se deu à planta. Outros nomes populares dados à Cannabis são: diamba, erva, liamba,
maria joana, etc.

O pagamento da anuidade me dá direito a algum produto/desconto?
Sim, o pagamento da anuidade te dá direito a um cupom de desconto de R$150,00
(cento e cinquenta reais) apenas para óleos de 60ml.

Quais os produtos fornecidos pela ABRACE?
-Óleos derivados da Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis em sua
forma integral;
-Spray nasal à base de extrato de Cannabis e MCT;
-Pomada de uso tópico;
-Óleo para vaporização (sem efeitos psicoativos).

CONTATOS:
Facebook: @abraceesperanca
Instagram: @abraceesperanca
Central de Atendimento:
Telefones:
(83) 3243-1951 (JP);
(83) 3063-6594 (CG);
(83) 99932-8417 (apenas Whatsapp).
E-mails: atendimentoabrace@gmail.com; contato@abraceesperanca.org.br
João Pessoa, 01 de novembro de 2018

