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Declaração da Diretoria sobre a atual pandemia do vírus corona e o uso de
canabinoides.
Vários estudos laboratoriais sugerem que os canabinoides podem ter efeitos
antivirais e antibacterianos. Temos relatado isto repetidamente no IACM-Bulletin.
No entanto, não há evidências de que oindividuais - tais como CBD, CBG ou
THC - ou preparações de canábis protejam contra a infeção com o vírus SRACoV2 ou possam ser usados para tratar a Covid-19, a doença produzida por este
vírus.
Também, não há evidências de que o uso de canabinoides possa aumentar o
risco de infeção viral.
Por favor não transmita informações falsas que circulam na Internet. Ajude a
conter a propagação do vírus, seguindo as orientações do governo e das
autoridades sanitárias.
Sejamos solidários durante este tempo, especialmente com aqueles que estão
particularmente em risco de uma tal infeção.
Cuide de si e dos outros!
Em nome do Conselho de Administração da IACM
Dra. Kirsten Müller-Vahl (1ª Cadeira-Mulher)
Dr. Franjo Grotenhermen (Diretor Executivo)
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IACM: Statement of the Board on current corona virus pandemic and the use of
cannabinoids

Several laboratory studies suggest that cannabinoids may have antiviral and
antibacterial effects.
We have reported on this repeatedly in the IACM-Bulletin.
However, there is no evidence that individual cannabinoids - such as CBD, CB
G or THC - or cannabis preparations protect against infection with the SARSCoV2 virus or could be used to treat Covid-19, the disease produced by this
virus.
Also, there is no evidence that the use of cannabinoids could increase the risk
of viral infection.
Please do not pass on false information that is circulating on the Internet.
Help contain the spread of the virus by following government and health
authority guidelines.
Let us be in solidarity during this time, especially with those who are particularly
at risk from such an infection.
Take care of yourself and others!
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