O QUE MUDA COM O PL 399/2015
Cenário Atual
• Acesso restrito e caro aos medicamentos à base de cannabis;
• Realização de pesquisas científicas e acadêmicas é difícil;
• Há muita confusão sobre o cânhamo, uma planta sem
substâncias psicotrópicas;
• A demanda dos produtos é alta e crescente – Brasil depende
de insumos importados e perde dinheiro no processo.

Você sabia?
O PL 399 proíbe fumígenos, portanto, é
falso dizer que “legaliza a maconha”;
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flores

Transformadas em polpa, utilizada para papel, embalagens,
cimento, camas para pets, fibra
de vidro etc.

Transformadas em extratos,
utilizados para produção de óleos,
destilados etc.

le para autorizar os plantios, de acordo com

sementes

caules

suas cotas e finalidades;

Transformadas em óleos, azeites,
margarina, suplementos, biocombustível, solventes, bioplásticos,
cosméticos etc., além de serem
utilizadas cruas em alimentos.

Transformadas em fibras, utilizadas para fraldas, sapatos, cordas,
papel, embalagens etc.

O Brasil tem cerca de 70 associações que, juntas, atendem mais de 20 mil pacientes;
O cultivo nacional irá baratear e democratizar
o acesso a quem precisa;

Após aprovação do PL
• Mais de 6 milhões de brasileiros beneficiados pelo
acesso ao uso medicinal;
• O Brasil será produtor de derivados medicinais e
industriais da cannabis, assim como outros países de
potêcia mundial;
• O cânhamo poderá ser utilizado como matéria-prima
por indústrias nacionais;
• A base de commodities e o potencial exportador do
país aumentará.

Por que o Brasil precisa desse mercado?

9,5 bi

Tamanho do mercado anual de cannabis
medicinal será de R$ 9,5 bi no 4º ano após
a legalização;

2,8 bi

Potencial de arrecadação anual de R$ 2,8
bi no 4º ano após a legalização, considerando a participação do SUS em 30% do
faturamento;

4,9 bi

O tamanho do mercado anual de insumos
de cânhamo será de R$ 4,9 bi no 4º ano
após a legalização.

A Anvisa e o Min. da Agricultura terão contro-

O mercado global de cânhamo/CBD é de
US$ 7,73 bi*.

O CBD isolado não é suficiente
• O CBD é apenas um dos vários canabinoides e terpenos
da planta, e todos têm propriedades terapêuticas que
merecem ser estudadas;
• O efeito comitiva/entourage torna o remédio mais
eficaz, resultando em tratamentos mais baratos por
necessitar menos doses por dia.

70% DO BRASIL APOIA O USO MEDICINAL DA CANNABIS
fonte: fonte: https://www.civi-co.net/blog

O que falta no PL?
• Incentivos para facilitar as adequações de associações
de pacientes e Farmácias Vivas aos padrões estabelecidos;
• Políticas públicas de reparação às camadas de população mais atingidas pelo proibicionismo;
• Regulamentação do auto cultivo para uso medicinal.

Realização:

*Fonte: https://newfrontierdata.com/cannabis-insights/the-global-hemp-market-expansion/

Apoio:

