Nota APSP em apoio ao professor
Elisaldo Carlini
A Associação Paulista de Saúde Pública vem demostrar, através desta nota, apoio e
reconhecimento ao professor Elisaldo Carlini que hoje é uma referência da Saúde Pública, da
luta pela universidade pública e do Sistema Único de Saúde.
O professor Carlini é especialista no estudo de psicotrópicos e plantas medicinais e
reconhecido mundialmente por inúmeras pesquisas, principalmente o estudo do princípio
ativo da maconha (Cannabis sativa) para fins medicinais.
Durante os anos 1970 e 1980, dirigiu um grupo de pesquisa na Unifesp, juntamente com
outros estudiosos internacionais. Com os estudos realizados por este grupo, foi possível o
desenvolvimento de alguns medicamentos que atualmente são utilizados no tratamento de
diversas doenças como esclerose múltipla, por exemplo.
O professor Carlini ao longo de sua trajetória como pesquisador, conquistou títulos notáveis
por suas pesquisas e foi condecorado duas vezes pela Presidência da República. Recebeu a
condecoração de Grande Cavaleiro da Ordem do Rio Branco, especial do Itamaraty, e um
medalhão científico. Recebeu, além disso, recebeu o título de doutor honoris causa por duas
universidades. Recebeu também, do Ministério da Justiça, o título de pesquisador emérito e,
da Unifesp, o de professor honorário.
Desconsiderando toda a contribuição dada pelo professor Carlini à sociedade, ele foi intimado
a depor à polícia de São Paulo nesta quarta-feira (21 de fevereiro de 2018) e acusado de fazer
apologia ao crime. Todos sabemos que o professor Carlini em momento algum fez ou faz
apologia ao crime e as drogas e que as publicações realizadas por ele envolvendo a Cannabis
Sativa são simplesmente apresentações necessárias da evolução de seus relevantes projetos
de pesquisa.
Esta ação é claramente um ataque à democracia e à liberdade das instituições públicas de
ensino superior e à pesquisa científica no Brasil.
Nós da Associação Paulista de Saúde Pública tornamos público, por meio desta nota, nosso
descontentamento e repudio com esta ação praticada contra a pessoa do professor Carlini.
Ação esta que prejudica não apenas as pesquisas nacionais, como também o ensino superior
público e a saúde de toda a população.
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