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Objetivos

 1. Como foi a política de saúde de combate à 
epidemia do HIV de Brasil e México? − em termos 
do modelo do sistema de saúde, atendimento aos 
portadores de HIV, acesso a medicamentos, custos, 
resultados -.

 2. Qual foi a influência da legislação sobre 
propriedade industrial (LPI) do Brasil e do México 
sobre o acesso a medicamentos para HIV/AIDS no 
contexto do Acordo TRIPS?



Hipótese

 Nossa hipótese é que, entre Brasil e México, o país 
que permitiu patamares mais altos de propriedade 
industrial no contexto do Acordo TRIPS sofreu mais 
em termos de saúde pública, no que tange ao bem-
estar da população e custo econômico do 
tratamento, do que aquele que fez uso das 
flexibilidades e salvaguardas do mesmo acordo 
para a defesa do interesse público.
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1. PANORAMA MUNDIAL DA EPIDEMIA DE 

HIV





Life expectancy at birth, selected regions, 
1950–1955 to 2005–2010
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Changes in population structure: Ghana and 
Lesotho
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December 2009

Total: 33.4 million (31.1 – 35.8 million)

Western & 
Central Europe

850 000
[710 000 – 970 000]

Middle East & North 
Africa

310 000
[250 000 – 380 000]
Sub-Saharan Africa

22.4 million
[20.8 – 24.1 million]

Eastern Europe 
& Central Asia

1.5 million 
[1.4 – 1.7 million]

South & South-East 
Asia

3.8 million
[3.4 – 4.3 million]Oceania

59 000
[51 000 – 68 000]

North America

1.4 million
[1.2 – 1.6 million]

Latin America

2.0 million
[1.8 – 2.2 million]

East Asia

850 000
[700 000 – 1.0 million]

Caribbean

240 000
[220 000 – 260 000]

Adults and children estimated to be living with HIV, 

2008 



December 2009

Global estimates for adults and children, 2008

• People living with HIV 33.4 million [31.1 – 35.8 

million]

• New HIV infections in 2008 2.7 million [ 2.4  – 3.0 

million]

• Deaths due to AIDS in 2008 2.0 million [1.7  – 2.4 

million]







2. A POLÍTICA DE SAÚDE DE BRASIL E 

MÉXICO NO COMBATE À EPIDEMIA DE HIV



Tabela 4 – Dados demográficos e indicadores socioeconômicos de Brasil e México*

Brasil México

Extensão territorial (km2) 8.514.876 1.958.201

População – 2009 192.811.000 

H: 95.406.000

M: 98.327.000

109.610.000

H: 53.974.000

M: 55.635.000

População residente em área urbana  − 

2009  

86,12 % 77,53 %

População residente em área rural − 2009 13,88 % 22,47 %

Taxa de natalidade (por 1.000 habitantes) 

− 2007 

19,3 19,5

Taxa de mortalidade materna (por 100 mil 

nascidos vivos) – 2005

110 60

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 

nascidos vivos) – 2006

19 29

Expectativa de vida ao nascer (anos) − 

2006

72 74

Produto Interno Bruto (milhões de dólares) 

– 2007

1.314.199 893.365

Produto Interno Bruto per capita (dólares) 

– 2007

8.700 11.990

Índice de Desenvolvimento Humano − 

2007-2008 (posição no ranking mundial)

70 52



Tabela 5 – Indicadores epidemiológicos da epidemia de HIV/AIDS no Brasil e no México*

Estimativas e dados epidemiológicos Brasil México

Ranking por número de pessoas infectadas 

pelo HIV na América Latina

1º 2º

Estimativa de pessoas infectadas pelo HIV –

Adultos + crianças (menores de 14 anos) –

2008

730.000 220.000

Estimativa de pessoas infectadas pelo HIV –

Adultos (maiores de 15 anos) - 2008

710.000

(97,3%)

210.000

(96%)

Estimativa de crianças com HIV 

(0-14 anos) 

20.000

(2,7%)

10.000

(4%)

Casos notificados de AIDS

até 2009 **

544.846

H: 67%

M: 23%

135,003

H: 82,3%

M: 17,7%

Prevalência de infecção por HIV em adultos 

(15-49 anos)

0,6% 0,3%

Taxa de mortalidade (por 100 mil habitantes) 6,1 4,8

Óbitos por AIDS somente em 2007 15.000 11.000

Óbitos até 2008 217.091 72.000



Realidade no Brasil

 1991: Acesso gratuito do tratamento com AZV para 
pacientes HIV/AIDS

 1996: Acesso universal. Lei Sarney.

 Ampliação com novas drogas. Atualmente são 17 
medicamentos anti-retrovirais para 170.000 
pacientes

 Entre 1996 e 2002, o gasto com compra evoluiu de 
40 para 534 milhões de dólares o que corresponde a 
0,2% e 1,87% do orçamento do Ministério de Saúde

 Dos 17 medicamentos, apenas 6, que são importados 
estão protegidos por patentes consomem a maior 
parte do orçamento



Realidade no Brasil

 Desde 1996, essa política levou a uma diminuição de 
50% de mortalidade por AIDS no país e reduziu em 
mais de 80% as necessidades de internações 
hospitalares por AIDS na rede pública

 Observou-se uma diminuição entre 60-80% das 
demandas para tratamento de doenças oportunistas, 
uma redução da duração e de complexidade das 
internações hospitalares, refletindo uma melhora na 
qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS



(Folha de São Paulo 11/03/2001)



Brasil México

Primeiro caso registrado de AIDS 1980 (somente 

identificado em 1982)

1983

Início do acesso a medicamentos ARVs 1991 1997

Início do “Acesso universal” aos ARVs 1996 2001

Estimativa do número pessoas recebendo 

terapia ARV – 2007

181.000 43.000

Estimativa do número de pessoas precisando 

da terapia ARV – 2007

230.000 76.000

Cobertura da terapia ARV (%) − 2004 e 2007 74 (2004)

80 (2007)

45 (2004)

57 (2007)

Crianças menores de 15 anos recebendo 

terapia ARV

6.815 (2007) 176 (2006)

Tabela 6 - Indicadores do sistema de atenção à epidemia de HIV no 

Brasil e no México





Realidade no México

 O acesso universal aos ARVs no México foi possível, 
segundo o Dr. Julio Frenk, Secretário de la Salud
(2000-2006), graças às negociações com a indústria 
farmacêutica:

 Tuvimos que pasar a una negociación muy 
enérgica con la industria farmacéutica y el mensaje 
fue que queríamos llegar a la cobertura universal 
com tratamiento integral incluyendo ARV, pero no 
lo podíamos hacer si no reducian los precios. Yo 
no creo que la violación de patentes sea la 
forma de ampliar, porque la experiencia de 
muchos países es que sí, se logran 
medicamentos muy baratos, pero muchas 
veces de muy mala calidad. 



 Comparativamente, o impacto da epidemia do HIV foi 
maior no Brasil que no México, em termos absolutos e 
relativos, em número de pessoas infectadas e de 
mortes assim como o gasto total absoluto com o 
HIV/AIDS. 

 Porém, a política de acesso universal implantada 
precocemente, a fabricação de genéricos e uma 
melhor condição de negociação com empresas 
farmacêuticas – com o objetivo de garantir a 
sustentabilidade do programa de combate à epidemia 
– garantiram ao Brasil um maior benefício em termos 
de bem-estar da população afetada pela epidemia.



3. A PROBLEMÁTICA DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL E O ACESSO 

A MEDICAMENTOS









Moises (século XIII a.C.) Sócrates (1469 – 399 a. C.)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/UWASocrates_gobeirne.jpg


Platão (428-348 a. C.) Leonardo da Vinci 1452 - 1519



John Locke (1632 – 1704)Tomas de Aquino (1225 – 1274)



 A teoria do direito natural ou teoria da propriedade, 

influenciada pelos princípios do direito natural dos séculos 

XVII e XVIII, sustentada por filósofos como John Locke 

entre outros, que assume ter o individuo direito natural de 

propriedade sobre suas idéias e de que a sociedade esta 

moralmente obrigada a reconhecer e proteger

 A teoria da remuneração, também baseada sobre o 

conceito do direito natural, acrescentado do elemento 

econômico, quer que um inventor possua uma 

remuneração pelos serviços que ele prestou a sociedade, 

quando torne pública sua invenção. 



 A teoria do encorajamento ou a tese de “monopólio-

lucro-incentivo”, revertendo o esquema anterior e 

criando um incentivo a invenção, partindo dos 

pressupostos de que o progresso industrial é importante 

e que as invenções e sua exploração industrial 

contribuem para esse progresso. 

 Finalmente a teoria do contrato considera que a 

sociedade firma um contrato com o inventor, que tem o 

direito exclusivo de explorar sua invenção durante um 

período pré-determinado. Este por sua vez, divulga sua 

invenção que poderá ser disponibilizada no final do dito 

período. 



Thomas Jefferson (1743 – 1826)

“.....  Que as idéias devem espalhar livremente de um para outro sobre o 

globo, para a instrução moral e mútua do homem, e a melhoria de sua 

condição, parece ter sido algo peculiar e benevolente desenhado pela 

natureza, quando ela fez, como o fogo, expansível por todos espaço, sem 

diminuir sua densidade em nenhum ponto...”



Act Three

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)



Sir Isaac Newton (1643 - 1727)

'If I have seen further it is by standing on the 

shoulders of Giants‘



Joseph Stiglitz (Economics Nobel Prize, 2001)

“La cuestión es si otros mecanismos, como el otorgamiento de premios o la 

financiación pública, podrían utilizarse para promover el acceso a los 

conocimientos y estimular la innovación en áreas donde hay objetivos bien 

definidos, como, por ejemplo, el tratamiento curativo para la malaria”



Johannes Guttemberg (1390 – 1468) Venezia, século XV

Ato 1  Inícios:  Mercantilização

http://www.library.northwestern.edu/govinfo/news/090319.jpg


Ato 2 Internacionalização:

Era industrial - União de París



Ato 3 Universalização:

Neoliberalismo e ordem unipolar



O Acordo TRIPS

 Principal sector tecnológico detrás do acordo foi o 
setor farmacêutico

 Fragilidade é que seus produtos podem se facilmente 
copiados por meio de engenharia reversa

 A principal estratégia de competição se dá via 
diferenciação de seus produtos

 Investem em P & D para gerar inovações que 
promovam a diferenciação de seus produtos

 Garantir o retorno financeiro do investimento



John Sulston (Medicine and Fisiology  Nobel Prize, 2002)

“La propiedad privada de la ciencia y la innovación aumentam cada vez 

más... La consecuencia de ello es un encauzamiento de la ciencia hacia 

ámbitos rentables resultando en el abandono de actividades de 

investigación sobre enfermedades que afectan a personas sin recursos”.



 O problema de acesso a tratamento para a epidemia 

do HIV/AIDS contribuiu para uma situação 

catastrófica para o continente africano. 

 Em 2001, 70% do número de infectados por HIV no 

mundo estavam nesse continente, 19 milhões de 

pessoas já tinham morrido, dos quais 2,2 milhões só 

em 2001 e a previsão era que 55 milhões de pessoas 

morreriam nas próximas duas décadas



4. A LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL NO BRASIL E NO MÉXICO E 

SUA INFLUÊNCIA SOBRE O ACESSO A 

MEDICAMENTOS ARV



Flexibilidades e salvaguardas previstas no AcordoTRIPS

FLEXIBILIDADES DEFINIÇÃO

PERÍODOS DE TRANSIÇÃO

para patentes farmacêuticas.

Artigos 65, 66 do Acordo TRIPS 

e parágrafo 7 da Declaração de 

Doha

Dez anos (até 2005) para países em desenvolvimento e vinte 

anos (até 2016) para países menos desenvolvidos, que não 

outorgavam patentes para produtos e processos farmacêuticos 

antes de janeiro de 1995.

LICENÇA COMPULSÓRIA

Prevista no artigo 31 do Acordo 

TRIPS

Quando autoridades licenciam companhias ou indivíduos que não 

são os titulares da patente a fabricar, usar, vender ou importar um 

produto sob proteção patentária sem a autorização do detentor da 

patente.

IMPORTAÇÃO PARALELA

Prevista no artigo 6º do Acordo 

TRIPS.

Quando um produto fabricado legalmente no exterior é importado 

por outro país sem a autorização do titular dos direitos de 

propriedade intelectual. O princípio legal no caso é a “exaustão”, 

ou seja, a ideia de que quando o detentor da patente vende um 

lote de seu produto no mercado, seus direitos patentários estão 

exauridos e ele não possui mais qualquer direito sobre o que 

acontece com aquele lote.

PROVISÂO ou EXCEÇÃO 

BOLAR

Prevista no artigo 30 do Acordo 

TRIPS

Permite que fabricantes de medicamentos genéricos possam 

utilizar uma invenção patenteada para obter permissão para 

comercialização – de autoridades de saúde, por exemplo – sem a 

permissão do titular da patente e antes que a proteção patentária 

expire.

USO EXPERIMENTAL

Previsto no artigo 30 do Acordo 

TRIPS

Permite que pesquisadores possam utilizar invenções 

patenteadas em suas pesquisas, com o objetivo de entender 

melhor a invenção.

ATUAÇÃO DO SETOR DE 

SAÚDE na análise de pedidos 

de patentes.

Implícita no artigo 8 do Acordo 

TRIPS

Refere-se à atuação de profissionais do Ministério da Saúde nos 

processos de análise dos pedidos de patentes farmacêuticas.



Tabela 9 – Propriedade industrial e política de saúde: TRIPS (OMC) vs. NAFTA

Aspecto da política TRIPS (OMC) NAFTA

Patentes farmacêuticas Requeridas Idem

Patentes pipeline Não requeridas Requeridas

Licença compulsória Permitida; discreção ampla Idem

Importações paralelas Permitidas Não permitidas

Provisão bolar Permitida Idem

Procedimento de registro de droga: 

“linkage”

Não discutido Idem



Tabela 10 – Legislação de propriedade industrial (LPI) no Brasil (1996) 

e no México (1991): Origens comuns

Carateristicas da LPI Brasil México

Patentes farmacêuticas Sim (1996) Sim (1991)

Patentes pipeline Sim (1996), Artigos 230 e 231 Sim (1991), Artigo 12 transitório

Licença compulsória Sim (Artigos 68, 70, 71, 72) Sim (Artigo 77)

Importações paralelas Não Não

Provisão bolar Não Não

Procedimento de registro de droga: 

“linkage”

Não Não 



Tabela 12 – Bases para emissão de licença compulsória no Brasil e no México

Bases para emissão de licença compulsória Brasil México

Falha na exploração da patente (o produto ou processo 

patenteado está fora do mercado há três anos)

Sim Sim

Interesse público (ex: proteger a saúde pública) Sim Sim

Emergência nacional Sim Sim

Providência contra práticas anticompetitivas e competência 

desleal

Sim Não

Dificuldades para obter licença sob termos razoáveis (quando 

negociadores e o detentor da patente chegam a um impasse) 

Não Não

Falha do detentor da patente em produzir localmente Sim Não

Patentes dependentes (quando uma patente não pode ser 

explorada sem usar outra patente)

Sim Não



 O artigo 68 afirma que “o titular ficará sujeito a ter a 

patente licenciada compulsoriamente se exercer os 

direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por 

meio dela praticar abuso de poder econômico [...]”. 

 Já o artigo 71 determina que “nos casos de 

emergência nacional ou interesse público [...] poderá 

ser concedida [...] licença compulsória, temporária e 

não exclusiva, para a exploração da patente, sem 

prejuízo dos direitos do respectivo titular”



 Em 2000, os Estados Unidos questionaram os 68 e 

71 da Lei 9279/96, que previam a possibilidade do 

uso de licença compulsória em casos de emergência 

da saúde pública, sugerindo que não estavam de 

acordo com o TRIPS. 

 O Brasil foi inserido na Section 301 Watch List





 O Brasil adotou o mecanismo “pipeline” (patente de revalidação), 

constituindo uma disposição temporária por meio da qual foram 

aceitos depósitos de patentes em campos tecnológicos não 

reconhecidos até então

 Esse mecanismo impactou fortemente a saúde pública, já que 

possibilitou o patenteamento de produtos químico-farmacêuticos 

essenciais sem exame do objeto da patente, ferindo assim 

princípios constitucionais .

 As diretrizes do INPI incluem a possibilidade de proteger novos 

usos de produtos já conhecidos contra legem. 



(Folha de São Paulo 11/05/2005)



(Estado de São Paulo 02/06/2005)



(Folha de São Paulo 25/06/2005)



 No entanto, esta flexibilidade só foi utilizada no Brasil em 

2007, para o medicamento Efavirenz. 

 Após longa tentativa de negociação com a Merck, a única 

oferta realizada pela empresa foi a de reduzir os preços 

em 2%, uma oferta inaceitável . 

 O Efavirenz foi declarado de interesse público em abril e 

a licença compulsória foi emitida em maio de 2007. 



(Folha de São Paulo 05/05/2007)



 Nas décadas de 1960 e 1970, o Exército dos Estados Unidos 

produziu e utilizou tetraciclina e meprobamato sem a autorização 

dos detentores das respectivas patentes. 

 Em 2001, os Estados Unidos utilizaram a licença compulsória 

como instrumento para pressionar a redução de preços de 

medicamentos. Em decorrência dos ataques por antraz 

imediatamente considerou a possibilidade de emissão de licença 

compulsória para o medicamento ciprofloxacino.
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Gráfico 1: Grau de sensibilidade à saúde da legislação de 
patentes de Brasil e México

BRASIL

MÉXICO

PROVISÕES LEGAIS SCORE

Flexibilidades:

Licença compulsória

14,7

Participação do Ministério da Saúde na análise de pedidos de 

patentes farmacêuticas

13,1

Importação paralela 12,4

Exceção Bolar (early working) 11,1

Uso experimental 7,5

Período de transição para outorgar patentes farmacêuticas 5,3

Provisões TRIPS-plus:

Não inclui extensão do término da patente (além de vinte 

anos)

13,2

Não inclui vínculo entre aprovação para introdução da droga 

no mercado e status da patente

13,2

Não inclui exclusividade de dados submetidos para registro 

dos fármacos

9,5

Total 100



 URIBE (2005) afirma que os beneficiários do regime 
de exceção foram as empresas transnacionais e 
estrangeiras. 

 O investimento esperado das empresas promotoras 
do pipeline não se traduziu, como anunciado, na 
abertura de fábricas e centros de P&D de ponta, mas 
sim em aumento das importações do produto 
terminado por parte das grandes transnacionais. 

 “É precisamente, esta dolorosa e negligente 
cumplicidade que tem sido gerada pelas 
autoridades patentárias em países 
desenvolvidos e, por submisão, em países em 
desenvolvimento que tem dado lugar à 
“farmacocracia”, com consequências custosas 
para a sociedade. 



 Num outro momento (30∕08∕2008), os senadores 
Pablo Gomes Alvares e Ernesto Saro, numa denúncia 
dramática, exortaram os laboratórios a diminuírem 
seus preços:

 Hay algunos países que han tomado medidas 
drásticas, que han empezado a producir 
directamente estos medicamentos, Brasil por 
ejemplo. Yo creo que, es llegado el momento, en 
que el Congreso Mexicano les haga un exhorto a 
los laboratorios para que entiendan que este 
exhorto es el primero, y que después quizás ya 
no sea exhorto, ya tengamos que hacer un 
decreto para tomar medidas más drásticas,
porque el mundo no parece estar avanzando hacia 
el derecho a la salud.” 



CONCLUSÕES E DESAFIOS FUTUROS



Conclusões finais

 Acabada a Guerra Fria, Brasil e México foram 
envolvidos pela onda da globalização, do 
neoliberalismo e da retomada da hegemonia 
americana, sendo uma consequência disto a criação da 
OMC e a assinatura do Acordo TRIPS, que resultariam 
na implementação das respectivas LPI de ambos os 
países. 

 O Brasil se diferenciou do México logo de início por ter 
permitido que, frente às repercussões negativas sobre 
a saúde pública da sua LPI pós TRIPS, forças sociais e 
políticas organizadas questionassem a lei, levando as 
autoridades governamentais a modificá-la em defesa 
da saúde pública.



 Porém, paradoxalmente, o Brasil, apesar de ter tido um 
claro papel protagônico na questão da propriedade 
intelectual em defesa da saúde, teve um desempenho 
ambíguo se considerarmos certas características de sua 
LPI, como o mecanismo pipeline ou as diretrizes do 
INPI, favoráveis aos detentores das patentes. 

 No substrato dos fatores causais destas divergências, 

podem ser considerados diversos fatores: a influência 

política dos Estados Unidos e interesses econômicos de 

suas empresas transnacionais sobre ambos os países, 

o papel dos atores internos demandantes de reformas e 

os padrões de formação de coalizões e mobilização 

políticas diferentes entre o Brasil e o México.



O Acordo TRIPS

 Artigo 7: Proteção de direitos de propriedade 

intelectual devem contribuir para a promoção da 

inovação tecnológica e para a transferência e 

disseminação de tecnologia, para a vantagem mutua 

de produtores e usuários do conhecimento 

tecnológico, de tal maneira que possa levar ao bem 

estar econômico e social



Acordo TRIPS e a promoção da inovação

 Os países importadores arcam com altos custos tanto 
para a manutenção do sistema de patentes, como para a 
obtenção da tecnologia importada, que ocorre mediante 
pagamento de royalties. 

 Uma pesquisa mostra que no Brasil, entre janeiro de 
1996 e dezembro de 2002, 52% dos pedidos de 
patentes realizados no país envolvendo compostos 
farmoquímicos foram feitos pelos Estados Unidos. O 
Brasil representou apenas 3,1% do total de depósitos, 
como é chamado tecnicamente o pedido de patente.



Acordo TRIPS e transferência de tecnologia

 Outro estudo analisou os contratos de transferência de 

tecnologia no setor farmacêutico em dois períodos 

(1992-2001): antes e  depois da entrada em vigor da 

nova lei de patentes brasileira. 

 Conforme apontam os resultados, houve um importante 

decréscimo (69,1%) no número de contratos de TT no 

setor específico, sendo de 110 em 1992, para 34 em 

2001. 



TLC e dispositivos TRIPS-plus 

 América Latina : Acordo bilaterais de comercio

 Patentes Pipeline

 Extensão prazo da patente

 Exclusividade de dados

 Novos usos

 Fórmulas polimórficas

 Outros……



OMPI: “MITOS” sobre o sistema de patentes

 Myth: “The patent system is especially unfair to 

developing countries, which face difficult social and 

economic circumstances and should be exempt from 

international intellectual property requirements, 

especially in the case of patent protection for certain 

drugs.” 

 Myth: “International treaties concerning patent 

protection interfere with the basic human right to 

life-saving drugs.”

 Myth: “Problems in access to health care and the 

availablity of lifesaving drugs are primarily due to the 

patent system.” WIPO, Publication 491 E



WIPO, Publication 925 E (2007)
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 “Estamos vendo uma imensa crise se 
aproximando das pessoas que vivem com 
HIV/AIDS nos países em desenvolvimento. 
Como médicos, estamos profundamente 
preocupados em evitar que a situação dos anos 
1990 se repita, quando as pessoas tinham a 
sentença de morte porque não podiam pagar 
pelos medicamentos que salvariam suas vidas e 
que estavam amplamente disponíveis nos 
países ricos.”

 Diretor do MSF, Tido Von Schoen-Angerer: (MSF, 2008) 


