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Protocolo de como Participar do Projeto de extensão Universitária 
Farmacannabis-UFRJ - Monitoramento de Farmacoterapia com Extratos de 

Cannabis 

 

Objetivo 
Monitoramento farmacêutico de terapias com produtos da planta medicinal do gênero 

Cannabis usando como principal ferramenta a análise do teor de canabinóides (THC, 

THCA, CBD, CBDA e CBN). 

 

A quem se destina 
Pacientes com doenças graves debilitantes, por exemplo, síndromes neurológicas 

(Dravet, Rett e suas variantes, West, Ohtahara, epilepsia refratária de causa 

desconhecida, etc.), autismo, doenças neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer) e 

câncer deverão apresentar laudo médico e comprovação por prescrição que fazem 

tratamento com extrato de cannabis há pelo menos 15 dias. Menores ou maiores 

legalmente incapacitados serão representados por seus responsáveis legais. 

Terão prioridade no monitoramento os pacientes portadores de epilepsia refratária da 

infância. 

 
Como entrar no monitoramento 
O responsável legal ou o paciente deverá enviar um e-mail para 

farmacannabis@gmail.com com a seguinte documentação digitalizada: 

1. Documento de identificação (RG, CNH, RNE ou Carteira do Conselho 

Profissional) do paciente e do responsável legal (se for o caso). 

2. CPF, no caso de menores, APENAS do responsável legal. 

3. Comprovante de endereço. 

4. Laudo/diagnóstico médico com nome, CRM e contato do médico. 

5. Prescrição recente de TODOS os medicamentos que estão sendo utilizados. 

6. No caso de epilepsia, o último exame eletroencefalográfico. 

 

Após o envio da documentação o(a) Senhor(a) receberá um questionário para 

preechimento via e-mail. 

 

Após conferência dos documentos e avaliação do questionário será marcada uma data 

para entrega do extrato pessoalmente na Faculdade de Farmácia. 
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Caso o(a) Senhor(a) não possa realizar a entrega pessoalmente poderá autorizar 

outra pessoa desde que preencha Declaração de Autorização com Nome, Número 

de Documento de Identificação, CPF, endereço e telefone (fixo e celular), assinada 

pelo(a) Senhor(a) e pela pessoa que fará a entrega e deverá ser enviado por e-mail os 

seguintes documentos digitalizados de quem fará a entrega: (1) Documento de 

Identificação; (2) CPF; (3) Comprovante de residência e (4) Declaração de 
Autorização assinada. 
 

Quanto e como levar ao laboratório  
As condições de estabilidade desses produtos ainda não foram estabelecidas e 

poderá sofrer alterações dependendo do transporte e armazenamento, recomendamos 

que o transporte seja realizado em recipiente de vidro escuro não exposto a altas 

temperaturas ou em sua embalagem original para coleta no laboratório.  

São necessários 3 mL de amostra para as análises. 

Serão analisados apenas 1 (um) extrato de cada paciente e no máximo 2 (dois), 

somente em caso de prescrição justificada (por exemplo, um extrato completo e outro 

supostamente puro em CBD). O paciente será convidado a entregar novamente outra 

amostra 15 dias após iniciar outro produto (mesmo que da mesma marca e lote), por 

exemplo, quando terminar o que foi analisado e iniciar com o próximo extrato 

medicinal mesmo que da mesma marca e lote 

 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Os produtos disponíveis atualmente no mercado NÃO SÃO PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E NADA SE SABE SOBRE HOMOGENEIDADE DENTRO DO 

MESMO LOTE OU ENTRE LOTES.  

NÃO É POSSÍVEL EXTRAPOLAR O RESULTADO DE ANÁLISE DE SEU 
PRODUTO PARA OUTROS, MESMO QUE SEJA DA MESMA MARCA E LOTE.  

Somente o(a) Senhor(a) paciente ou responsável legal do paciente receberá o 

resultado de sua amostra que será codificada e SUA IDENTIDADE,  
DOCUMENTAÇÃO E IDENTIDADE DE SEU MÉDICO SERÁ MANTIDA EM SIGILO, 
SENDO A CONFIDENCIALIDADE GARANTIDA PELA RESPONSÁVEL DO 
PROJETO. 


