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NOSSA MENSAGEM
Há seis anos, a HempMeds® Brasil decidiu abraçar um compromisso com a saúde dos brasileiros: oferecer a oportunidade de dias melhores para todos. Nossa
missão, ainda, é bem maior que oferecer
produtos de Cannabis, mas sim, ser uma
fonte confiável e de credibilidade que
viabiliza o acesso através de informação,
educação, pesquisa e desenvolvimento
de produtos de qualidade.
Nascemos com a intenção de estar ao
lado de famílias que dependem do uso
de produtos derivados da Cannabis para
fins medicinais uma opção de tratamento segura e inovadora para doenças graves e de difícil tratamento.
É um orgulho dizer que somos pioneiros em levantar essa questão e oferecer
respostas eficientes em todo o contexto que estamos inseridos. Além de fazer
a diferença ao investir em pesquisas,
desmistificar o uso dessas substâncias
e ajudar pacientes no acesso aos produtos. Contamos com uma equipe técnica altamente qualificada para prestar
suporte aos médicos prescritores e às
famílias que buscam tratamento.

A HempMeds® Brasil é uma facilitadora
do processo de importação de produtos
de Cannabis com fins medicinais, atuando de acordo com a RDC 335/2020,
para facilitar o acesso ao tratamento a
milhares de pacientes no país.
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Uma empresa
de pioneirismos
2009

Medical Marijuana, Inc. se torna
a 1ª empresa de Cannabis a abrir
capital nos EUA.

2011

1ª a estabelecer um pipeline global
de CBD, tornando-o acessível para
pessoas do mundo todo.

2012

1ª a desenvolver o Triple Lab Test™,
que segue rigorosos padrões de
qualidade e pureza.

2013

Real Scientific Hemp Oil™ foi
utilizado pela 1ª vez no Brasil, por
Anny Fischer, paciente com um
tipo grave de epilepsia.

2014

Real Scientific Hemp Oil™
tornou-se o 1º produto de CBD a
ser aprovado para importação e
uso no Brasil.

2015

HempMeds Brasil torna-se a 1ª
empresa a ter um produto à base
de Cannabis subsidiado pelo
governo nacional.

2017

1ª empresa a abordar a ONU e a
OMS sobre o CBD.

2018

HempMeds Brasil inaugura
escritório no país.

2019

Publicação de dois artigos
internacionais com produtos
HempMeds em epilepsia e em
ansiedade

PRODUTOS DERIVADOS DE CANNABIS
São preparações obtidas a partir de metabólitos extraídos da espécie de planta
Cannabis sativa L., dos quais destacamse os fitocanabinoides.
Já são mais de 140 fitocanabinoides
descritos e os mais notáveis são o canabidiol (CBD) e o tetrahidrocanabinol
(THC). O THC é a principal substância
responsável pelos efeitos associados
ao uso adulto da planta, apresentando
característica perturbadora da atividade do sistema nervoso central. O CBD,
por sua vez, não provoca o mesmo efeito, portanto não causa o tal “barato”.
Sua ação se dá em receptores diferentes, embora suas estruturas sejam muito parecidas. Ambos possuem propriedades terapêuticas distintas, aplicáveis
em diferentes casos.
Os fitocanabinoides são substâncias
exógenas capazes de modular o Sistema Endocanabinoide, representando
importantes ferramentas terapêuticas
no manejo de diversos sintomas em diferentes doenças.
É possível encontrar produtos derivados
de Cannabis feitos a partir dos extratos
integrais da planta (também chamados
de “full spectrum”) com vários componentes na fórmula, ou produtos feitos a
partir de canabinoides isolados, purificados do extrato vegetal. A escolha do
melhor tipo de produto, composição e
dosagem são determinadas pelo médico prescritor de acordo com o quadro de
cada paciente.

Canabinoides

THC

Δ9-tetrahidrocanabinol

CBD

Canabidiol
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SISTEMA ENDOCANABINOIDE
O Sistema Endocanabinoide (SEC) foi
descoberto no final da década de 80
e é composto por receptores canabinoides, seus ligantes endógenos
(endocanabinoides) e as enzimas responsáveis pela síntese e degradação
desses ligantes.

Endocanabinoides são moléculas sinalizadoras produzidas naturalmente pelo
nosso corpo sob demanda, atuando nesses e em outros receptores essenciais
para a manutenção da homeostase. Os
endocanabinoides mais conhecidos são
a anandamida e o 2-AG.

Os receptores canabinoides são encontrados em diversas estruturas do organismo. Dois receptores acoplados à proteína
G fazem parte deste sistema: o CB1, localizado principalmente no SNC, e o CB2, localizado principalmente em estruturas do
sistema imunológico.

A depender do tipo de célula em que os
receptores se encontram e de qual ligante está em atuação, o SEC pode desempenhar funções relacionadas à cognição,
apetite, nocicepção, humor, memória,
sono, digestão, metabolismo, atividade
imunológica, entre outras.

PRINCIPAIS
DOENÇAS
Conheça quais doenças receberam
o maior número de autorizações
da Anvisa para a importação de
produtos derivados da Cannabis

• Epilepsia
• Autismo

• Ansiedade

• Dor crônica
• Parkinson

• Transtornos
dos tecidos moles
• Câncer

• Depressão
• Alzheimer

• Paralisia cerebral
• Demência

• Esclerose múltipla

• Deficiência mental
• Enxaqueca

• Transtorno bipolar

• Neuropatia periférica
• Fibromialgia

• Transtornos do sono
Acesse o site hempmedsbr.com/educacional e confira
a nossa nova página com conteúdos gratuitos voltados
para os médicos. Para acessar todos os nossos outros
materiais, cadastre-se em nosso site hempmedsbr.com/.
Se desejar mais informações e instruções acerca dos
protocolos de dosagem, aponte seu celular para o QR
code ao lado e fale agora mesmo com nossas MSLs.

São Paulo
(11) 9 9295-2900

Outros estados
(11) 9 9241-3332
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INDICAÇÕES POSOLÓGICAS

As indicações posológicas variam de acordo com a formulação, via de administração e dose, que devem ser adaptadas às necessidades individuais de cada paciente. Ainda não há protocolo terapêutico
definido para a maioria das condições em que os produtos têm sido utilizados, sejam eles extratos ricos
em CBD ou CBD isolado. Na medicina canabinoide, o maior desafio é encontrar a dose ideal para cada
paciente. A janela terapêutica é muito ampla, com relatos de benefícios de unidade a unidades de milhar
em miligramas. Dessa forma, é comum fazer uma “varredura” de dose para encontrar o valor ideal em
cada caso, iniciando com uma dose pequena e prosseguindo com acréscimos semanais. Como mostra a
literatura científica: “start low, go slow, and stay low”. Há duas formas de se iniciar o tratamento:
1.

MODELO DE RECEITA
RECEITA
MÉDICA

Baseando-se no peso do paciente: as principais patologias para as quais os estudos se baseiam
nesse esquema são epilepsia e autismo. Geralmente inicia-se com 1 mg/kg/dia ou até menos, podendo chegar a doses de 25 a 50 mg/kg/dia nos casos mais severos.

2. Utilizando uma dose fixa: mais comum em pacientes adultos, evita que a dose de partida esteja acima de uma possível dose eficaz devido à média de peso do paciente ser maior. Geralmente inicia-se
com doses diárias entre 5 a 20 mg. Já foram reportadas doses de até 1500 mg de CBD por dia.
Em ambos os casos, podem ser administradas em dose única ou divididas em até três administrações
diárias. Inicia-se com doses mais baixas, prosseguindo com um aumento gradual até atingir benefícios
satisfatórios ou caso sejam observados efeitos adversos significativos. Veja os exemplos a seguir:

Itens
obrigatórios

Dose baseada no peso do paciente

Dose baseada em unidade fixa

1. Nome do paciente;

Dose de partida usual: 1 mg/kg/dia
Exemplo: paciente com 30 kg

Dose de partida usual: 5 a 20 mg/dia
Exemplo: paciente com 70 kg

2. Nome do produto;

• Titulação: 60 mg (1º aumento),
90 mg (2º aumento), etc.

• Titulação: 30 mg (1º aumento),
45 mg (2º aumento), etc.

• Dose diária de partida: 30 mg

• Dose diária de partida: 15 mg

Dose inicial

Dose máxima

1 mg/kg/dia

50 mg/kg/dia

ESQUIZOFRENIA
Dose inicial

Dose máxima

300 mg

1500 mg

FULL SPECTRUM

AUTISMO

Dose inicial

Dose máxima

1 mg/kg/dia

10 mg/kg/dia

QV* PARKINSON
Dose inicial

Dose máxima

75 mg

400 mg

ISOLADO

*QV: qualidade de vida

ANSIEDADE
Dose inicial

Dose máxima

12 mg

800 mg

TEPT

Dose inicial

Dose máxima

25 mg

100 mg

** Baseado em relatos anedóticos

INSÔNIA

Paciente:

2.

Nome do produto (X mg CBD, X mL) –X unidades/ano

4. Posologia;

Dose inicial

Dose máxima

12 mg

300 mg

Dor crônica ou neuropática,
fibromialgia, QV Alzheimer, QV
esclerose múltipla, QV câncer,
depressão, enxaqueca,
transtorno bipolar, TDAH,
paralisia cerebral, etc **
1mg/kg/dia - 50mg/kg/dia

Nas condições para as quais vem sendo prescritas que estão agrupadas no último quadro, ainda não foram
avaliadas doses específicas de produtos ricos em CBD ou com CBD isolado. Dessa maneira, costuma-se adotar um dos esquemas propostos anteriormente (em peso ou dose fixa) e proceder com o aumento gradual.

5. Data;
6. Assinatura do médico;
7. Número do CRM

3.

Exemplo de como inserir o nome do produto:
RSHO BR (5000 mg CBD, 236 mL)
RSHO Gold Label (2400 mg CBD, 10 mL)
RSHO Sleep Support (450 mg CBD, 30 cp)
RSHO Active Relief (450 mg CBD, 89 mL)

4.

INSTRUÇÕES
Indicar posologia, frequência de uso e via de administração
Exemplos:
Cápsulas: tomar X cp, Y vezes ao dia, via oral
Líquido: tomar X mL, Y vezes ao dia, via oral
Dosador: tomar X mL, Y vezes ao dia, via sublingual
Tópico: aplicar o produto sobre a pele, Y vezes ao dia

3. Quantitativo anual;

Veja abaixo uma tabela que reúne informações de doses já avaliadas em estudos clínicos publicados
envolvendo o uso de extratos ricos em CBD ou de CBD isolado. É importante ressaltar que as doses
utilizadas nos estudos não refletem, necessariamente, as doses máximas e mínimas que podem ser
praticadas em clínica para cada condição. Significam, apenas, que os valores relatados já passaram por
algum tipo de avaliação científica publicada.
EPILEPSIA

1.

5.

Cidade,

de

de 2021

6.
7.

Dr. Nome
CRM

Endereço do consultório
Telefone

Além de conter o nome dos produtos da HempMeds (RSHO), as
receitas devem acompanhar a especificação da composição
para devida conferência da Anvisa, conforme exemplos abaixo.
NOMES E ESPECIFICAÇÕES PARA A RECEITA
Líquidos
RSHO BR (5000 mg CBD, 236 mL)
RSHO X (6000 mg CBD, 30 mL)
RSHO X (10000 mg CBD, 236 mL)
RSHO Green Label (1000 mg CBD, 118 mL)
RSHO Blue Label (1000 mg CBD, 118 mL)
RSHO Gold Label (1000 mg CBD, 118 mL)
RSHO Calm Support (2000 mg CBD, 300 mg CBN, 60 mL)
RSHO Focus Support (1500 mg CBD, 1500 mg CBG, 60 mL)

Dosadores orais
RSHO Green Label (1500 mg CBD, 15 mL)
RSHO Blue Label (1700 mg CBD, 10 mL)
RSHO Gold Label (2400 mg CBD, 10 mL)
Cápsulas
RSHO Green Label (750 mg CBD, 30 cp)
RSHO Blue Label (750 mg CBD, 30 cp)
RSHO Gold Label (750 mg CBD, 30 cp)
RSHO Immune Support (750 mg CBD, 30 cp)
RSHO Sleep Support (450 mg CBD, 30 cp)
RSHO Digestive Support (450 mg CBD, 30 cp)
Tópicos
RSHO Active Relief (450 mg CBD, 89 mL)
RSHO Salve (500 mg CBD, 38g)

Catálogo
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Green Label

Blue Label

Gold Label

RSHO-BR

THC < 0,3%

THC < 0,3%

THC < 0,3%

THC < 0,3%
Full Spectrum
Descarboxilado

Full Spectrum
Não Descarboxilado

Full Spectrum
Descarboxilado

Full Spectrum
Descarboxilado
e Filtrado

Preserva os canabinoides
em suas formas
naturalmente ácidas, como o
ácido canabidiólico (CBDA).

Produto descarboxilado,
processo pelo qual os
canabinoides ácidos são
convertidos em suas formas
neutras, como o próprio
canabidiol (CBD).

Além da descarboxilação,
passa por um processo
adicional de filtragem que
remove o excesso de ceras
e clorofila.
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Catálogo

450

750

450

mg CBD

mg CBD

mg CBD

Produto full spectrum
descarboxilado de maior
concentração e mais
econômico

Líquido
236 mL
5000 mg CBD
21,2 mg/mL

Dosador Oral
15 g

Dosador Oral
10 g

Dosador Oral
10 g

1500 mg CBD
100 mg/g

1700 mg CBD
170 mg/g

2400 mg CBD
240 mg/g

SLEEP SUPPORT

IMMUNE SUPPORT

DIGESTIVE SUPPORT

Full Spectrum THC < 0,3%
Combinação de CBD com
melatonina, camomila, passiflora,
L-triptofano, terpenos e vitaminas

Full Spectrum THC < 0,3%
Combinação de CBD com
cúrcuma, pimenta preta,
terpenos e vitaminas

Full Spectrum THC < 0,3%
Combinação de CBD com funcho,
hortelã-pimenta, enzimas digestivas,
lactobacilos, terpenos e vitaminas

THC = 0%
CBD Isolado
Produto feito com canabidiol (CBD) isolado, obtido
através da purificação do
extrato vegetal. Não possui
níveis detectáveis de THC.

1500
mg

CBD

Líquido
118 mL

Líquido
118 mL

Líquido
118 mL

1500

1000 mg CBD
8,5 mg/mL

1000 mg CBD
8,5 mg/mL

1000 mg CBD
8,5 mg/mL

CBG

USO
TÓPICO
500

mg

Líquido
30 mL

450

mg CBD

mg CBD

6000 mg CBD
200 mg/mL

Cápsulas
30 un.

Cápsulas
30 un.

Cápsulas
30 un.

750 mg CBD
25 mg/cap

750 mg CBD
25 mg/cap

750 mg CBD
25 mg/cap

Líquido
236 mL
10000 mg CBD
42,4 mg/mL

CALM
SUPPORT

FOCUS
SUPPORT

CBD
SALVE

ACTIVE
RELIEF

CBD + CBN • THC 0%
Combinação de canabidiol
(CBD) com canabinol (CBN)
isolados.

CBD + CBG • THC 0%
Combinação de canabidiol
(CBD) com canabigerol
(CBG) isolados.

Salve THC < 0,3%
Combinação de CBD Full
Spectrum com óleos
essenciais e um blend herbal
para uso tópico.

Roll-on THC 0%
Combinação de CBD com
arnica, mentol e um blend
herbal para uso tópico.
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RDC + PROCESSO DE IMPORTAÇÃO
RDC nº 335/2020
Define os critérios e os procedimentos
para a importação de Produto derivado

1. CONSULTA
E PRESCRIÇÃO

A prescrição é o primeiro
passo para o paciente ter
acesso ao tratamento

de Cannabis por pessoa física, para uso
próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde.

Quais são as formas
de administração?
As principais formas de administração
são pela via oral/sublingual (soluções
orais, dosadores orais ou cápsulas) e tópica (pomada e roll-on).

O paciente vai se sentir
“alterado” ao utilizar
os produtos?

2. CADASTRAMENTO
FEITO PELO PACIENTE

Formulário eletrônico
no Portal de Serviços
do Governo Federal.

4. ANÁLISE DO PEDIDO
PELA ANVISA
Atualmente, a estimativa
do prazo de análise da
solicitação é de 20 dias.

5. RESULTADO
DA ANÁLISE

PERGUNTAS FREQUENTES

Após a análise, a Anvisa
emite uma autorização para
importação excepcional.

3. AUXÍLIO
AO PACIENTE
NA DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA

6. AQUISIÇÃO
E IMPORTAÇÃO

O paciente compra
diretamente em nosso site
e conta com nossa ajuda
em todo o processo!

O uso dos produtos de
Cannabis para fins medicinais
é legal no Brasil?
Em 2014, houve a primeira importação
legal de um produto dessa categoria no
Brasil, ainda pela via judicial. No ano seguinte, a Anvisa aprovou a primeira resolução que permitia o acesso aos produtos por meio de importação individual
mediante prescrição de profissional legalmente habilitado.

Quais especialidades
podem prescrever
os produtos importados?
Não cabe à Anvisa avaliar o exercício profissional, de modo que não há restrição
para qualquer especialidade prescrever
os produtos por parte da Agência.

Os efeitos associados ao uso adulto da
planta são causados por maiores níveis de
THC. Produtos livres ou com baixas doses
desse canabinoide não apresentam tais
efeitos, desde que respeitados os limites
de dosagem de cada paciente. O CBD não
causa a mesma perturbação no SNC.

O paciente pode transportar
os produtos em viagem?
Dentro do Brasil, a autorização deve ser
mantida junto ao produto sempre que em
trânsito. Em viagens internacionais, a legislação do país de destino deve ser consultada.

Posso trazer os produtos
de fora comigo?
Sim. Além da importação direta realizada
pelo próprio paciente ou por seu responsável legal, também pode ser escolhida a modalidade de bagagem acompanhada para
que a pessoa autorizada traga o produto
em sua mala diretamente dos EUA. A opção
deve ser inserida no cadastro do paciente.
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Upgrade
Wellness.
Nós acreditamos em criar oportunidades
para mudanças e pluralidade de ideias.
Muitos tentam nadar contra a corrente.
Nós preferimos seguir em uma direção
mais fluida.
Quando o mundo diz que só há uma trilha,
preferimos a estrada menos percorrida.
Quando as pessoas resistem a ouvir novas
ideias, trazemos o poder da ciência.
Quando os desafios diários da vida
são pesados demais, nós trabalhamos
para iluminar e navegar através desses
obstáculos.
Essa é a nossa agenda diária, isso
é o que fazemos com honestidade,
seriedade, compromisso e sabedoria.
Nosso desejo é fazer de sua jornada
pessoal uma aventura cotidiana.

Atendimento aos médicos:
SÃO PAULO

(11) 99295-2900

/HempMedsBrasil

OUTROS ESTADOS

(11) 99241-3332

hempmedsbr.com

