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RESUMO - 25 LINHAS
Decorre do acolhimento da demanda do Grupo de Apoio a Pais e Profissionais de pessoas com
Autismo - Gappa, de apoio para receber o Dr. Paulo Fleury Teixeira em Juiz de Fora, médico com
experiência no uso terapêutico de Canabinóides no autismo. Neste evento em mesa redonda após a
palestra, uma plenária de variada representação - profissionais e estudantes das redes de atenção à
saúde do SUS e do sistema educacional de acompanhamento especial, conselheiros municipais dos
direitos da pessoa com deficiência, indicou que prosseguíssemos em direção ao apoio aos pacientes.
No seguimento, implementamos projeto de extensão intitulado ‘modelagem da rede de Atenção
Integral à pessoa com autismo’, que vem propiciando grandes oportunidades de aprendizado na
prática e na teoria, para discentes e docentes irem dialogando e se relacionando com os autistas e as
suas famílias. Com a demanda do Gappa, de retorno do Dr. Paulo para rever os pacientes de 2018,
entendemos que o papel da Universidade neste contexto, poderia ser o de propor um projeto de
pesquisa-ação, pois a mesma se adequa perfeitamente como “estratégia situacional”, de romper as
barreiras que impedem o acesso dos pacientes ao tratamento reconhecidamente eficaz e
potencialmente barato. De fato, a lei em vigor desde muitos anos já prevê a legalidade das pesquisas
sobre potencial terapêutico das substâncias psicotrópicas, mas até hoje carece de regulamentação.
Intitulado ‘acompanhamento de pacientes em uso de cannabis medicinal’, o projeto recém aprovado
já foi apresentado em linhas gerais aos participantes do segundo evento na UFJF realizado agora em
maio, com a presença do Dr Paulo e do Carlos Eduardo Delage, procurador do município e
advogado da Rede Reforma, e representantes dos serviços especializados do SUS no município, o
Departamento de Práticas Integrativas do SUS JF e o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas
- Compid, para debater o panorama e as perspectivas da Cannabis medicina em Juiz de Fora, e
nesse sentido, a proposta do projeto de extensão com interface em pesquisa, aprovado pela UFJF,
que iremos apresentar no Encontro.
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