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RESUMO 

A pesquisa trata do paradoxo entre o incentivo ao desenvolvimento científico 

para a evolução da medicina e a atual crise humanitária decorrente da inacessibilidade 

das tecnologias farmacêuticas pela população pobre ao redor do mundo. A principal 

correlação feita é sobre a atual pandemia do COVID-19 e a necessidade de quebra de 

patentes para vacinas e medicamentos de profilaxia. A formação do monopólio na 

produção científica, principalmente no âmbito farmacêutico, traz a tona diversas 

diferenças sociais entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O intuito é mostrar 

que, apesar de haver grandes pontos positivos como o incentivo ao desenvolvimento 

científico e tecnológico para a humanidade, nem sempre esse método de compensação 

ao trabalho dos cientistas é o mais adequado.Será abordado, além disso, os avanços 

internacionais para o cuidado e avanço na discussão e proteção do coletivo, de modo 

unificado, observando o direito à remuneração pelo desenvolvimento e produção 

intelectual do mundo científico. Os exemplos mais impactantes de positivação dos 

direitos de criação científica foram o Acordo “Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights” (TRIPS), Convenção da União de Paris e os Tratados de 

Livre Comércio.  

Palavras-chave: Patentes farmacêuticas. Acordo TRIPS. Monopólio farmacêutico. 

COVID-19. Genéricos. Quebra de patentes farmacêuticas. 
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ABSTRACT 

The research addresses about the paradox between the development incentive for 

the medicine evolution and the current humanitarian crises as a result from the 

pharmaceutical technology inaccessibility for poor populations around the world. The 

main correlation is about the actual COVID-19 pandemic and the necessity of breaking 

the patents for vaccines and medicines. The monopoly construction in the scientific 

production, mainly on the pharmaceutical fields, brings the various social differences 

between developed and underdeveloped and countries. The aim is to show that, 

although the great positive points such as the development and technology incentive for 

the humanity, not always these methods of compensation for the scientific workers are 

the most appropriate. Besides that, it will be discussed about the international care 

advancement and the evolution about the collective protection, in unify form, observing 

the remuneration rights for the development and intellectual protection in the scientific 

world. The most striking examples of affirmations about the scientific creation rights 

were the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 

the Paris Union Convention and the Free Trade Agreements. 

Keywords: Pharmaceutical patents. TRIPS Agreement. Pharmaceutical monopoly. 

COVID-19. Generics. Pharmaceutical patents break. 
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INTRODUÇÃO 

O mundo vive um contexto histórico de crise sanitária decorrente da Pandemia 

causada pelo COVID-19, vírus que está causando inúmeras mortes por todo planeta. O 

que trouxe à tona diversas discussões sobre como lidamos com o nosso arcabouço 

tecnológico e científico relacionado à saúde pública e o que entendemos por bem 

comum. 

O presente artigo tem como proposta analisar o modus operandi do mercado de 

produção de medicamentos e vacinas, bem como sua distribuição pelos países, 

principalmente nos subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil. A 

inspiração para o desenvolvimento do tema foi a ocorrência da pandemia que trouxe 

uma corrida mundial pela vacina do COVID-19 com interesses principalmente 

econômicos e políticos, não sendo baseados simplesmente na proteção a dignidade 

humana. Como uma terceira guerra mundial, as maiores potências mundiais fizeram o 

possível para se mostrarem mais poderosas tecnologicamente na produção científica e 

na venda desse produto que hoje é desejado por todos no planeta, a vacina e o 

tratamento para o COVID-19. 

A construção histórica do desenvolvimento de medicamentos no mundo 

determinou quem, hoje, tem acesso a tratamentos para diversas enfermidades a custos 

acessíveis e de rápida aquisição. E os interesses embutidos na formulação das políticas 

internacionais nem sempre, ou melhor, quase nunca são pensadas para trazer saúde e 

dignidade a quem realmente precisa do medicamento a baixo custo. 

O principal dispositivo criado e utilizado para "promoção" do desenvolvimento 

farmacêutico é denominado Patente e, como será destrinchado a seguir, não se mostra 

tão eficiente neste quesito e muitas vezes se torna arma de controle para a distribuição 

de medicamentos e nível de preços diversos dependendo do país que compra o produto. 
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FUNCIONALIDADE DO USO DE PATENTES 

Cumpre iniciar o transcurso da presente pesquisa explicitando que o objeto ora 

analisado se trata de somente uma, das diversas, ramificações advindas do Direito de 

Propriedade Intelectual, mais especificamente dizendo, de uma parcela na qual se estuda 

a Propriedade Industrial, obtendo como tema focal a concessão de Patentes para 

descobertas de processos e produtos farmacêuticos. 

 A concessão de Patentes outorga um monopólio temporário a seus titulares, que 

obtêm um controle quase que absoluto sobre sua invenção, impelindo que esta seja 

copiada, comercializada ou produzida sem autorização. O intuito inicial que propiciou a 

criação de tal instituto pauta-se, resumidamente, em um ideal de proteção e de 

segurança ao criador e à sua criação.  

Acredita-se que o desenvolvimento de métodos que protejam as invenções e 

propiciem retorno ao seu inventor, possuem elevado caráter de fomento à inovação. 

Deste modo, os pontos centrais da criação do instituto de patentes são: (i) promover 

segurança ao inventor com relação à sua criação; (ii) resguardar os direitos do inventor 

de obter retorno pelos projetos de pesquisa e desenvolvimento aplicados para a 

descoberta do invento, bem como de compensar os riscos que o envolvem1; (iii) instigar 

com maior intensidade a busca por inovação e o compartilhamento de conhecimento, 

uma vez garantida a segurança e a possibilidade de um retorno nos investimentos 

aplicados; (iv) quanto maior o compartilhamento de novas descobertas, maiores as 

chances de se alcançar respostas para demasiadas questões sociais – havendo, assim, um 

ganho público em diversos campos importantes para a sociedade (tecnológico, 

científico, saúde, ...) advindos de tais criações. 

 Isto posto, não somente o inventor sente-se seguro para expor seus inventos, 

sabendo que será reconhecido por aquilo que adveio do seu intelecto, como também 

 
1 JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, Alexandre Guimarães; DE SOUZA, 
Cristina Gomes. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: modalidades e aspectos da 
proteção intelectual “De um lado, existe a retórica de que o monopólio temporário garante o retorno dos 
investimentos e riscos das atividades de Pesquisa & Desenvolvimento, dos gastos com o registro do 
medicamento e da colocação do produto no mercado.” - 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008000600002 – Acesso em 
06.05.2021 
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sente que seu tempo, marcado pelas pesquisas e horas afins de dedicação, de dinheiro 

investido e de diversos riscos, serão recompensados. 

 Com o exposto em mente, é possível compreender, ainda que implicitamente, o 

porquê de as indústrias farmacêuticas estarem ganhando cada vez mais espaço na 

utilização de tal benefício. O processo de estudos clínicos é demorado e exige fartos 

investimentos, fazendo com que muitas indústrias se apoiem na possibilidade da 

concessão das patentes para que possam auferir ganhos proporcionais por tais projetos. 

No mais, após a descoberta de um novo invento, a cópia deste requer esforços não tão 

severos, possibilitando ao mercado dos genéricos maiores facilidades quando da 

utilização de processos e produtos já existentes. Observa-se, ainda, uma queda brusca 

nos rendimentos das empresas anteriormente detentoras dos direitos de patente, após a 

cessação deste, uma vez permitida a entrada de genéricos no mercado. 2 

 A fim de que haja a concessão das patentes, alguns critérios previstos pelo artigo 

27 do Acordo TRIPS – o qual será melhor explicitado posteriormente – precisam ser 

preenchidos: (i) que seja uma invenção literalmente “nova”, em sentido objetivo, sendo 

preciso justificar que, no mundo, não há nada igual; (ii) a invenção precisa representar 

um salto inventivo, ou seja, precisa tratar-se de um invento que ainda não está 

compreendido por um técnico da área, por muito que especializado, este não chegaria à 

invenção apresentada, ou seja, com esta “nova” invenção, houve contribuição para que 

o estado da técnica evoluísse, uma vez que foi possível criar  uma solução inovadora 

que ainda não existia; (iii)  precisa apresentar aplicabilidade industrial: só pode ser 

protegido como invenção patenteada ou como de modelo de utilidade (que não 

representa objeto da presente pesquisa) aquilo que pode-se repetir, que pode ser 

aplicado na indústria. 

 Importante ressaltar, por fim, que a proteção advinda da concessão de patentes 

ocorre a níveis nacionais, deste modo, caso o detentor do privilégio queira que sua 

invenção seja protegida também em outros Países, alargando sua proteção nacional, ele 
 

2  Ibidem., “Além disso, o processo de desenvolvimento de novos fármacos é longo, mas a expiração da 
proteção patentária dos medicamentos existentes permitindo a entrada de produtos substitutos no 
mercado, como medicamentos genéricos, ameaçam a continuidade da vantagem competitiva das empresas 
inovadoras. O valor da proteção patentária não pode ser subestimado pelas empresas que perdem cerca de 
80% de seus rendimentos com a substituição por genéricos quando as patentes expiram. Outra razão que 
leva a indústria farmacêutica a proteger seus inventos por meio das patentes é a disparidade entre os altos 
custos da inovação e os baixos custos da imitação decorrente da facilidade de copiar as moléculas 
químicas e suas formulações (...)." https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2008000600002 - Acesso em 06.05.2021 
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possui duas opções: (i) ir em cada um dos países de interesse para requerer a concessão 

da Patente – opção esta de alto custo monetário e de complexidade, uma vez que o 

pedido deve ser realizado na língua do País, e o valor desembolsado para cada pedido  é 

alto; (ii) Ser membro do Tratado de Cooperação em Matérias de Patentes (PCT), fato 

este que confere a possibilidade de realizar  um só pedido diretamente junto da OIMP, 

na Suíça, em Genebra, junto da secretaria da organização mundial da PI (entidade que 

administra os pedidos) ou junto ao Órgão Nacional competente, a fim de requerer 

proteção patentária em todos ao Países membro do Tratado, ou somente em alguns – tal 

fator possibilita uma economia de tempo e dinheiro, uma vez que a organização irá 

tratar de toda a parte administrativa, ficando, posteriormente, a critério de cada país o 

aceite ou não em relação ao pedido. 34 

 Importa acentuar que, no Brasil, além da necessidade de aprovação do Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) para a concessão de patentes, há a 

necessidade, também, da aprovação da ANVISA, previsão esta, configurada pelo artigo 

229(c) da Lei nº 10.196/01, sendo este, um dispositivo previsto apenas pelo Brasil. Tal 

fato retarda ainda mais a aprovação da concessão de patentes, que atualmente, em 

muitos casos, leva mais de 10 anos5. 

 
3Perguntas e Respostas sobre o PCT. “Proteger suas Invenções no Estrangeiro: Perguntas e Respostas 
sobre o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)” 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf - Acesso em 
06.05.2021 
4 SAHA, Chandra Nath; BHATTACHARYA, Sanjib. “Intellectual property rights: An overview and 
implications in pharmaceutical industry”- “The patent cooperation treaty (PCT) is a multilateral treaty 
entered into force in 1978. Through PCT, an inventor of a member country contracting state of PCT can 
simultaneously obtain priority for his/her invention in all or any of the member countries, without having 
to file a separate application in the countries of interest, by designating them in the PCT application. All 
activities related to PCT are coordinated by the world intellectual property organization (WIPO) situated 
in Geneva.(...)In order to protect invention in other countries, it is required to file an independent patent 
application in each country of interest; in some cases, within a stipulated time to obtain priority in these 
countries. This would entail a large investment, within a short time, to meet costs towards filing fees, 
translation, attorney charges, etc. In addition, it is assumed that due to the short time available for making 
the decision on whether to file a patent application in a country or not, may not be well 
founded.(...)Inventors of contracting states of PCT on the other hand can simultaneously obtain priority 
for their inventions without having to file separate application in the countries of interest; thus, saving the 
initial investments towards filing fees, translation, etc. In addition, the system provides much longer time 
for filing patent application in the member countries” 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217699/ - Acesso em 06.05.2021 
5 TELES, Yanna Carolina Ferreira; FERNANDES, Diégina Araújo; Milen Maria Magalhães de Souza 
Fernandes. “Inovação e patentes no Brasil: uma abordagem com enfoque no setor farmacêutico”“Na 
área farmacêutica, na qual é necessária uma etapa adicional de análise (anuência da Anvisa) o tempo de 
demora desde a data de depósito até a obtenção de uma carta-patente tem ultrapassado o prazo de dez 
anos.” 
https://www.editorarealize.com.br/editora/ebooks/conapesc/2019/PROPOSTA_EV126_MD4_ID865_060
62019183208.pdf - Acesso em 06.05.2021 
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BREVE HISTÓRICO - ADVENTO DE PATENTES FARMACÊUTICAS E SUAS 

COMPLICAÇÕES. 

 Por oportuno, a fim da melhor compreensão das problemáticas advindas da 

concessão de patentes para processos e produtos farmacêuticos, se mostra importante a 

análise histórica concernente à sua constituição.  A relação internacional das patentes 

com os medicamentos iniciou-se com o acordo responsável pela regulamentação da 

Propriedade Industrial – A Convenção da União de Paris (CUP), de 1883 – o qual 

autorizava aos Países signatários a possibilidade de excluir da matéria patenteável 

quaisquer produtos ou processos por sua livre escolha. Em razão de tal fato, não havia 

obrigatoriedade para a concessão de patentes a produtos e processos farmacêuticos.  

Com o convencionado pela CUP, os Países signatários, tem um período de 12 

meses, após preenchimento do pedido de concessão de Patente em seu País, para 

requerê-lo também em outros países membros da convenção, ou seja, é como se, pelo 

período de um ano, a pessoa tivesse a patente em todos os países membros da 

convenção. Tal período de privilégio se dá com o intuito de proteger os países membros 

da convenção contra pedidos idênticos que venham a ser realizados por outras pessoas 

em outros Estados Parte da CUP. 

 Todavia, ainda com tal respaldo, muitos Países, incluindo o Brasil, foram alvo 

de frequente pressão externa advinda dos EUA, por meio da Seção 301 da Lei de 

Comércio de 1974, tendo em vista o fato de não considerarem razoável a não concessão 

de patentes, também, para produtos farmacêuticos, isto porque na época poucos eram os 

países que a concediam.6 Os EUA, não satisfeitos com os resultados das represálias 

empregadas, e com a ausência de proteção a nível mundial da propriedade industrial 

relacionada à produtos e processos farmacêuticos, propuseram, perante a Organização 

 
6 DA SILVA, Francisco Viegas Neves. “os tratados de livre comércio e o acordo TRIPOS: uma análise 
da proteção patentária na área farmacêutica.” “Tais pressões ocorreram devido ao forte lobby da 
Pharmaceutical Manufacturers Association4 (PhRMA), junto ao Congresso estadunidense em virtude da 
ausência de obrigatoriedade para concessão de patentes a produtos e processos farmacêuticos na CUP” 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92504/267855.pdf?sequence=1&isAllowed=y - 
Acesso em 06.05.2021 
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Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI7), em março de 1980, a possibilidade de se 

transferir a discussão do tema para o GAAT (Acordo Geral de tarifas e Comércio)8.  

 Tal discussão, ocorrida na Rodada Uruguai do GAAT, foi finalizada em abril de 

1994, em Marrakesh, a qual culminou na criação da Organização Mundial do Comércio 

(OMC)9 e na assinatura de inúmeros acordos multilaterais, incluindo o acordo TRIPS 

(Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights), que foi o anexo 1C do Acordo 

Constitutivo da OMC.  

O TRIPS, diferente da CUP, acordou na aplicação de patamares mínimos e 

obrigatórios de proteção à propriedade industrial – o qual pôde ser identificado pelo seu 

artigo 1º -, de modo a modificar completamente os padrões de concessão das Patentes. 

Com a CUP, não havia um critério para tal aplicação, por não existir exigência no 

reconhecimento de todo e qualquer novo produtos ou processo como patenteável – os 

países tinham a liberdade de definir o que consideravam como matéria patenteável ou 

não. Todavia, com o advento do TRIPS, e com o início de sua vigência, passou a valer o 

descrito em seu artigo 27.1, o qual prevê que: “qualquer invenção de produto ou de 

processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável”. Em razão de tal fato, os 

países signatários passaram a obter a exigência de patentear, inclusive, as descobertas de 

processos e produtos relacionados ao ramo farmacêutico, pelo período mínimo de 20 

 
7 What is WIPO? “WIPO is the global forum for intellectual property (IP) services, policy, information 
and cooperation. We are a self-funding agency of the United Nations, with 193 member states.” -  
https://www.wipo.int/about-wipo/en/ - Acesso em 06.05.2021 
8 CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia; DE MELO, Luiz 
Martins. “A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o 
setor farmacêutico e acesso a medicamentos”– O GATT vigorou até a criação da OMC  - “Em 1947, foi 
assinado o GATT que se constitui em um marco para as negociações multilaterais, com vistas a diminuir 
barreiras para o comércio internacional. Os países aderidos ao GATT, chamados de partes contratantes, 
tinham como obrigações: (i) conceder o tratamento da Nação Mais Favorecida e vantagens tarifárias às 
partes contratantes; (ii) e não realizar ações que representassem barreiras para o comércio internacional. 
(...).O GATT promoveu uma série de rodadas de negociações comerciais multilaterais, com o objetivo de 
estabelecer regras para reduzir tarifas alfandegárias e minimizar práticas de concorrência desleal. Após a 
Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidaram como potência econômica mundial 
exercendo um importante papel nas negociações ocorridas no âmbito do GATT. Nesse período, ocorreu 
uma intensificação do processo de internacionalização da economia” 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2007000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt - Acesso em 06.05.2021 
9 DA SILVA, Francisco Viegas Neves “os tratados de livre comércio e o acordo TRIPOS: uma análise 
da proteção patentária na área farmacêutica.” “a partir de então, a OMC passou a ser responsável pela 
administração de acordos comerciais multilaterais; pela organização de negociações futuras por tentar 
identificar soluções para as controvérsias entre os países, pelo monitoramento de políticas comerciais dos 
países-membros; e em cooperar com outras organizações internacionais na elaboração de políticas 
econômicas em escala mundial” 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92504/267855.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Acesso em 06.05.2021 
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anos, a partir da data do depósito – previsão estabelecida pelo artigo 33 do Acordo 

TRIPS. 

Frise-se, no mais, que além dos padrões mínimos, o acordo confere a 

possibilidade de se estabelecer legislações ainda mais rígidas e restritivas, desde que 

estas não contrariem o disposto no próprio acordo, tal como previsto pelo artigo 1.1. 

Os países em desenvolvimento posicionaram-se contra a formulação de tal 

acordo, por acreditarem, acertadamente, que este prejudicaria o acesso ao 

desenvolvimento tecnológico, à tecnologia em si, aos fármacos e aos agroquímicos. 

Acreditavam, no mais – também de forma adequada – que produtos que interferem na 

própria existência humana, tais como medicamentos e alimentos, não deveriam ser 

objeto de monopólios empresariais, ainda que temporários, uma vez que estes impactam 

diretamente na saúde pública, não sendo plausível que haja implicações à aquisição de 

tais produtos. 

O consumo no mercado de fármacos difere de maneira exorbitante do consumo 

de um bem material que, em muitos casos, pode ser substituído – ou mesmo não 

utilizado – como um relógio. Certamente, haverá diversas opções de relógios caso um 

não agrade ao consumidor, por seu modelo ou preço, todavia, não se pode dizer o 

mesmo de um medicamento. Quando existe a necessidade de seu uso, ainda que a um 

custo elevado, não é factível presumir que haverá sempre uma segunda, ou demais, 

opções que possam substituí-lo. Quando um produto ou processo ainda vige sua 

segurança pelas patentes, a dificuldade em encontrar alternativas é ainda mais precária, 

e árdua, quando não inexistente. 

Neste sentido, importante ressaltar que o acordo TRIPS prevê, expressamente, 

diferentes formas de flexibilização dos direitos concebidos pela aquisição de patentes – 

as quais serão posteriormente elencadas -, a fim de que não haja prejuízo no acesso a 

medicamentos e de modo a não prejudicar a saúde pública. Tais flexibilizações podem 

ser aplicadas pelos Estados Parte do acordo, e possuem completo respaldo legal, sendo 

certo que tais iniciativas foram ainda mais reforçadas com a entrada da Declaração de 

Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública. 

A declaração de Doha foi instituída no ano de 2001, em Doha, Qatar, pela 

Conferência Ministerial da OMC, representando um grande marco para as questões 



 11 

relacionadas à saúde a níveis internacionais, isto porque esta reforça o direito dos 

Estados Parte de se utilizarem das flexibilizações previstas implícita e explicitamente 

pelo Acordo TRIPS, vindo a calhar como uma grande vitória para os Países em 

desenvolvimento. Tal Declaração teve início por iniciativa dos próprios Países em 

desenvolvimento, ao enviarem documento ao conselho do TRIPS solicitando que 

pudessem efetivamente aplicar políticas públicas que possibilitassem flexibilizações no 

setor farmacêutico de patentes, a fim de promover acesso aos medicamentos – pouco 

acessíveis aos países mais pobres em razão dos preços ofertados pela aquisição das 

patentes.  

O parágrafo 3º da Declaração de Doha reconheceu a problemática advinda da 

concessão de patentes no concernente aos preços dos medicamentos, bem como que seu 

parágrafo 1º reconheceu a gravidade dos problemas de saúde que atingem os países 

menos desenvolvidos. No mais, o parágrafo 4º reconheceu e reafirmou que o intuito do 

TRIPS não é o de impedir - e nem o deveria ser - a aplicação de políticas públicas 

efetivas para a proteção da saúde, reforçando que as flexibilizações podem, e devem, ser 

utilizadas para quando houver ameaça de acesso a medicamentos e de transtornos no 

acesso à saúde pública. 

Contudo, ainda com a aplicação dos preceitos mais rígidos estabelecidos pelo 

acordo TRIPS, os EUA e a união Europeia não tardaram a seguir com suas pressões 

políticas, visualizando auferir normas mais restritivas em diversos campos da 

Propriedade Intelectual, inclusive quanto às questões relacionadas ao acesso de 

medicamentos. Deste modo, as pressões unilaterais passaram a ser aplicadas de forma 

bilateral e regional, com a instituição, pelos EUA, dos Tratados de Livre Comércio 

(TCL). Os TCL’s possuem cláusulas especificas referentes aos Direitos de Propriedade 

Intelectual, sendo certo que as mais críticas referem-se às flexibilizações previstas pelo 

acordo TRIPS, incluindo as flexibilizações concernentes ao acesso a medicamentos. 10 

BREVE ANÁLISE DAS FLXIBILIZAÇÕES PREVISTAS PELO TRIPS 

 
10Ibidem., “Os tratados em questão (TLCs), especialmente em relação à proteção à propriedade intelectual 
dos fármacos, são classificados como “TRIPS-plus” porque representam políticas, estratégias, 
mecanismos e instrumentos que acarretam compromissos que ultrapassam os patamares mínimos exigidos 
pelo acordo TRIPS, restringindo ou anulando suas flexibilidades e como “TRIPS-extra” porque 
disciplinam questões não abordadas pelo 
TRIPS.”https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92504/267855.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y - Acesso em 06.05.2021 
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 Tal como exposto acima, o acordo TRIPS apresenta algumas possíveis 

flexibilizações quanto a concessão de patentes farmacêuticas, sendo estas as seguintes: 

(i) períodos de transição; (ii) exceções aos direitos conferidos - uso experimental e 

exceção Bolar; (iii) exaustão internacional de direitos - importação paralela; e (iv) 

licença compulsória. 

(i) Períodos de transição 

 Os períodos de transição tratavam acerca da possibilidade de concessão aos 

Países, a depender do seu nível de desenvolvimento, de um determinado prazo a ser 

utilizado  para que adequassem suas legislações às novas regras estabelecidas pelo 

TRIPS quanto ao  reconhecimento e concessão de patentes farmacêuticas. Tais prazos 

foram previstos pelos artigos 65 e 66 do Acordo, prevendo que os Países desenvolvidos 

tivesse um a 01 para adequar suas legislações (1996), enquanto que os países em 

desenvolvimento tivessem 05 anos (2000) e os menos desenvolvidos 11 anos (2005). O 

artigo 65 estabeleceu, ainda, que os países em desenvolvimento tivessem 05 anos 

adicionais para reformular suas legislações concernentes a campos tecnológicos que não 

eram anteriormente protegidos. 

Esse período permitiu que os países produzissem medicamentos internamente, 

fomentando o mercado nacional e que pudessem, assim, ficar livres do pagamento de 

Royalties relacionados à importação de tecnologia e produtos patenteados.  Os 

principais benefícios práticos desse período vaiaram também de acordo com o nível de 

desenvolvimento científico e industrial de cada nação. No caso dos países 

desenvolvidos ocorreu a flexibilização e maior oportunidade para as indústrias locais 

produzirem medicamentos genéricos. Além de outras vantagens gerais como a 

diminuição nos preços dos medicamentos e o aumento da capacitação tecnológica 

nacionais.  

Ainda, para os países desprovidos de indústrias locais, o Acordo favoreceu a 

importação de medicamentos genéricos mais acessíveis economicamente e ainda 

promoveu a inserção de indústrias nacionais, tornando possível a independência 

científica destes países. Levando-os a competir de maneira mais justa com os demais 

países desenvolvidos ao fim do período de transição. 
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 Posteriormente, com o advento da Declaração de Doha, restou reconhecido que, 

os Países menos desenvolvidos que não reconheciam a concessão de patentes para 

produtos e processos farmacêuticos antes da instituição do TRIPS, tivessem até o ano de 

2016 para reformular suas legislações a fim de se adequar aos novos critérios 

internacionais. O Brasil, embora tivesse direito à estas flexibilizações, passou a 

reconhecer a concessão das patentes no ano de 1997, com a instituição da Lei 

9.279/1996, possivelmente em razão das extremas pressões e sanções comerciais 

severas advindas dos EUA. 

Um dos países que se tornou grande exemplo do sucesso da implementação do 

período de transição para países em desenvolvimento foi a Índia, ela se valeu de todo o 

período disponível de transição e somente se ajustou ao Acordo em 2005. Hoje a Índia é 

considerada a "Farmácia do mundo" pelo fato de ser a 4a maior produtora de fármacos 

do planeta e maior exportadora de genéricos para os países em desenvolvimento. A 

cultura relacionada ao interesse biotecnológico e farmacêutico na Índia não surgiu a 

partir da sua participação no TRIPS, ela tem um histórico interessante e desafiador em 

relação ao seu desenvolvimento industrial e econômico. 

As dificuldades políticas, científicas e econômicas nesse âmbito começaram com 

a chegada da Inglaterra no país e transformação da Índia em uma colônia inglesa. O 

colonizador, desde o início, impôs à Índia restrições quanto às invenções com a 

promulgação de leis que impunham patentes que "asseguravam direitos exclusivos 

sobre a fabricação, a venda e o uso de invenções na índia, bem como sobre a 

autorização de terceiros, por um período de 14 anos, a contar do depósito da patente"1. 

Além de outras legislações que impediram o desenvolvimento indiano e favoreciam a 

Inglaterra no controle do mercado indiano. Como consequência "85% dos 

medicamentos eram fornecidos por multinacionais e os preços para antibióticos na índia 

se encontravam entre os mais altos do mundo"2. 

Com a sua independência, a Índia se posicionou para se desenvolver industrial e 

tecnologicamente com a implementação, pelo governo indiano, de comitês para a 

elaboração e debate de relatórios para a produção de uma nova lei de patentes. A lei, 

com vigência a partir de 1970, restringiu "direitos de patentes para biotecnologia, 

visando incentivar a produção de genéricos: abolir patentes para produtos 

farmacêuticos, químicos e alimentares, mantendo somente patentes para processos; 
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estabelecer termo de patentes de somente sete anos desde a solicitação ou cinco anos 

desde a concessão, o que fosse mais curto; obrigar ao detentor da patente a produzir o 

bem patenteado no país, sob pena de revogação dessa patente; e estipular teto no 

pagamento de royalties de 4% do preço de venda líquido no atacado"3 

A cultura política de preocupação com o desenvolvimento farmacêutico nacional 

e o barateamento dos medicamentos para a população colocou a Índia na frente em 

relação aos demais países em desenvolvimento e o acordo intensificou e levou o país a 

se tornar uma potência mundial da indústria farmacêutica, principalmente na produção 

de genéricos. 

(ii) Exceções aos Direitos Conferidos - uso experimental e exceção bolar. 

 Tal flexibilização, configurada pelo artigo 30 do TRIPS, prevê a possibilidade de 

se utilizar dos produtos e processos oriundos da concessão das patentes para o “uso 

experimental” e para a “exceção bolar”. Ambos se resumem basicamente no mesmo 

objeto. 

 O uso experimental trata da possibilidade de utilização da nova descoberta 

patenteada para fins de experimento e pesquisas, auxiliando no avanço tecnológico e 

científico da sociedade, sendo certo apontar, neste sentido, que “Alguns autores (Levin, 

1987, apud Barbosa 1) consideram a patente como um contrato social entre o inventor 

e a sociedade, onde o primeiro revela o segredo de sua invenção em troca da 

exclusividade de exploração conferida pelo Estado.”11 

 Já a exceção bolar, nada mais é do que a autorização para uso da invenção 

patenteada para a realização de testes que visam a aprovação de sua regulamentação, 

com o intuito de obter registro de comercialização antes que a patente expire. Tal 

mecanismo permite que, tão logo haja a cessação dos privilégios obtidos pelas patentes, 

as demais empresas possam ingressar, que de modo imediato, com a entrada de 

 
11CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia; DE MELO, Luiz 
Martins. “A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: proteção patentária para o 
setor farmacêutico e acesso a medicamentos”– 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2007000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt - Acesso em 06.05.2021 
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genéricos no mercado.12 No Brasil, a exceção bolar esta prevista no artigo 43, VII da 

Lei nº 10.196/2001. 

 (iii) Exaustão internacional de direitos - importação paralela entre os Estados-

Parte. 

 Entende-se que, uma vez que um produto patenteado é colocado em circulação 

dentro do mercado de um País X, este País tem o direito de exportar aquele produto de 

para outros Países, não sendo possível que o país importador seja impedido pelo 

detentor da patente no país e nem tampouco pelo detentor da patente do País exportador 

– isto desde que: (i) o referido produto patenteado tenha sido inserido no País X pelo 

próprio detentor da patente, ou com seu consentimento; (ii) que a modalidade adotada 

pelo país importados seja o da exaustão internacional (existem três tipos, a regional, a 

nacional e a internacional).  

Tal flexibilização fundamenta-se na doutrina da exaustão internacional de 

direitos configurada pelo artigo 6º do TRIPS, pelo qual deduz-se que, após a primeira 

venda do produto, com consentimento do detentor da patente, esgotam-se os direitos 

dele sobre o referido produto. Entende-se que uma vez que o detentor da patente já foi 

beneficiado no País exportador pelos ganhos de sua invenção, seus direitos são 

esgotados naquele mesmo País13. Deste modo, é possível que países importem 

mercadorias patenteadas a preços mais acessíveis de países exportadores que possuem 

preços mais atrativos, gerando uma competição dentro do próprio país importador pelo 

preço do produto patenteado no próprio País, ou pelo produto exportado (gray Market 

product14)– isto porque os detentores das patentes aplicam preços diferenciados em 

diferentes Países, com o intuito de auferir mais lucro. 

 (iv) Licença Compulsória. 

 
12 Ibdem., “Na realidade a "exceção Bolar" nada mais é do que uma especificação do uso experimental. 
Se na legislação do país estiver previsto o "uso experimental" e se for adotada a interpretação mais 
abrangente, o país poderá realizar os testes para fins de aprovação de registro de comercialização 1. Para 
Correa 10, a inclusão dos dois itens separadamente na legislação confere maior segurança para a efetiva 
implementação.” - https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2007000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt - Acesso em 06.05.2021 
13 SALDANHA, Felipe Zaltman – “A Doutrina Da Exaustão De Direitos e a Importação Paralela de 
Medicamentos: Uma Breve Análise Acerca da Concretização do Acesso à Saúde no Brasil” – Revista 
Eletrônica do IBPI –Nr. 7 - “Em outras palavras pode-se então afirmar que a partir da primeira venda do 
bem patenteado, desde que procedida com consentimento do titular do DPI, haveria o esgotamento destes 
em relação ao bem em questão. Portanto, o titular de patente idêntica em outro país não poderia impedir 
tal importação.” - Acesso em 06.05.2021 
14 Termo também utilizado para bens provenientes de importação paralela. 
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 A licença compulsória é uma flexibilização que prevê a possibilidade dos 

governos locais permitirem o uso de um produto ou processo patenteado sem a 

autorização do titular da patente. Tal previsão encontra respaldo pelo artigo 31 do 

Acordo TRIPS, o qual define algumas possíveis aplicações tais como: (i) pela falta de 

exploração da Patente; (ii) para fins de interesse público; (iii)para situações de 

emergência nacional e de extrema urgência; (iv) a fim de remediar práticas 

anticompetitivas e de concorrência desleal; (v) ou, até mesmo, pela falta de produção 

local da patente. Todavia, importante frisar que não há uma regra exata das situações 

nas quais tal instituto possa ser aplicado, as condições serão definidas por cada País em 

suas legislações, porém, há algumas exigências previstas pelo TRIPS que devem ser 

observadas antes que a licença compulsória possa ser aplicada – prevista também em 

seu artigo 31. No Brasil, a licença compulsória esta prevista do artigo 68 a 74 da Lei 

brasileira de Propriedade Industrial nº 9.279/9615. 

 Para que a concessão da licença compulsória seja possível, é necessário que o 

País que a conceda tenha capacidade tecnológica local para sua produção, sendo 

importante ressaltar que os objetos de licença compulsória devem atender somente ao 

mercado interno do País que a conceder, tal como previsto pelo artigo 31(f) do TRIPS. 

Tal fato entrou em discussão e ficou reconhecido pelo §6º da Declaração da Doha, o 

qual reconheceu a necessidade de se solucionar tal questão, tendo em vista que muitos 

países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos não têm a referida capacidade e, 

deste modo, não obtêm, tecnicamente, a possibilidade de implementar a flexibilização. 

Em razão do exposto pelo artigo 31(f), a importação de produtos de outros Países 

produtores de bens originários da licença compulsória também não seria possível, pois a 

produção de um produto originário de uma licença compulsória, deve se ater ao 

consumo do mercado interno, não sendo possível, assim, ajudar países sem produção 

local. 

 Deste modo, em 30 de agosto de 2003 foi aprovada, no âmbito da OMC, a 

decisão conhecida como “Implementação do Parágrafo 6§ da Declaração de Doha sobre 

 
15CHAVES, Gabriela Costa. “Por que dificultam o acesso a medicamentos?”.  “Neles estão incluídas as 
possibilidades de concessão de licença compulsória por falta de exploração da patente, por interesse 
público, em casos de emergência nacional, para remediar práticas anticompetitivas, por falta de 
fabricação local da patente e em situações nas quais a exploração de uma patente dependa de outra 
(patentes dependentes). Os casos de concessão de licença compulsória por interesse público ou 
emergência nacional estão regulamentados pelos Decretos nº 3.201/99 e nº 4.830/03.” - 
http://www.abiaids.org.br/_img/media/cartilha_patentes.pdf - Acesso em 06.05.2021 
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o Acordo TRIPS e Saúde Pública”, tornando-se uma emenda ao Acordo TRIPS no final 

de 2005. A referida emenda implementa a possibilidade de um País conceder a licença 

compulsória e importar o medicamento patenteado de outro País que também tenha 

emitido a licença compulsória para a exportação. Todavia, para que tal instituto seja 

possível, vários de seus trâmites devem ser notificados ao conselho do TRIPS, sendo 

que uma série de exigências são estabelecidas ao País importador e exportador. O país 

importador deve definir o nome e quantidade do medicamento, tendo de comprovar ser 

um país menos desenvolvido e sem capacidade de produção – o que pode acarretar 

inúmeras contestações. O País exportador deve produzir somente a quantia estabelecida 

pelo País importador, sendo que seus produtos devem ser facilmente identificados por 

uma produção diferenciada, a fim de evitar uma reexportação.  

 Deve-se acentuar que a emenda estabelece muitas dificuldades em sua 

aplicabilidade, tais como: (i) o fato de exigir o licenciamento compulsório de ambos os 

países – importador e exportador – requer uma negociação e concordância política; (ii) 

o fato de pais importador ter de comprovar o exposto acima da margem para diversas 

contestações, podendo fazer do processo algo longo e árduo, vindo à prejudicar o real 

instituto da licença compulsória; (iii) muitos países importadores não apresentam 

demandas efetivamente vantajosas para os países exportadores, inviabilizando a 

aplicação do recurso. 

COMPLICAÇÕES TRAZIDAS PELOS TRIPS-PLUS e TRIPS-EXTRA. 

 A fim de que seja mais bem analisada as complicações trazidas pelos TCL’s, 

importante apontar parte do que as cláusulas existentes neles trazem consigo, 

ressaltando que as referidas previsões não são somente aplicadas aos TCL’s, sendo 

muitas delas disposições já acatadas por outros Países em suas legislações, deste modo, 

tal apontamento pode ser analisado como uma problemática geral da aplicação de 

patentes farmacêuticas de abrangência internacional: 

 

Vigência das 

Patentes acima 

de 20 anos 

O artigo 33 do TRIPS dispõe que a vigência de patentes será, no mínimo, 20 anos, 

sendo possível, como já mencionado - pelo artigo 1.1 do TRIPS – criar regras mais 

rígidas. Importante ressaltar neste ponto que, no Brasil, pela legislação do País, o 

prazo respeita os 20 anos (sendo este seu máximo período). 

Vínculo entre 

Patente e 

Tal previsão impede a concessão de registro de medicamentos genéricos para 

comercialização pelo período no qual a Patente ainda estiver vigente, ou mesmo pelo 
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registro 

(linkage) 

período em que houver pedido adicional de patente em análise. Pode-se dizer que tal 

obrigação trata-se de cláusula TRIPS-extra, por não estar prevista no artigo 28 do 

TRIPS.  

Restrições 

para Uso de 

licença 

compulsória 

Tal dispositivo limita a aplicação da licença compulsória, caminhando em sentido 

divergente ao exposto pelo TRIPS e pelo artigo 5º da Declaração de Doha, que versa 

sobre os direitos dos Países em escolher sob quais condições haverá a aplicabilidade 

do dispositivo das licenças compulsórias, incluindo situações de extrema urgência e 

emergência nacional 

 

 

 

 

Restrição à 

suficiência 

Descritiva 

O artigo 29.1 do TRIPS impõe a necessidade de que haja uma descrição da invenção, 

facultando ao inventor o fornecimento de informação acerca do melhor método para 

a sua aplicação. Todavia, alguns TCL’s adotaram cláusulas que limitam a suficiência 

desta descrição, ou seja, exigem critérios menos rígidos – não há a inclusão da 

aplicação do melhor método possível. Tal fato é favorável para os detentores da 

patente, que preferem expor menos detalhadamente o invento, a fim de tornar mais 

difícil a sua replicação. Todavia, observa-se que, a falta de exigência de critérios 

mais rígidos de descrição, prejudica o uso do invento pela sociedade, favorece a 

concessão de patentes mais “amplas” e consequentemente, diminui a disseminação da 

descoberta prejudicando a tão aclamada “inovação” – uma vez que prejudica a 

aplicação do invento em novas áreas e experimentos. 

Concessão de 

Patentes para 

segundo Uso 

médico 

Trata da descoberta de um segundo uso médico para um composto já conhecido, que 

antes era usado para outra doença X ou que ainda não possuía aplicação terapêutica.  

 

 

Proteção de 

dados de 

prova para 

obtenção do 

registro 

sanitário 

Para que um produto novo obtenha registro da agência reguladora para 

comercialização, é antes necessário apresentar informações relativas aos dados de 

prova, quais sejam, aos testes de segurança e eficácia. Em razão de tal fato, por tais 

dados já terem sido apresentados pela primeira empresa que inventou tal produto, as 

empresas que produzirão versões genéricas não precisam apresentar novamente tais 

dados, não precisando, assim, realizar novos testes – fator este positivo para a 

indústria de genéricos, uma vez que facilita o desenvolvimento e o registro para 

comercialização dos medicamentos, pois, muitas empresas não têm condições de 

arcar com os custos de tais testes. Todavia, os TCL’s propõem um período de 

exclusividade para uso de tais dados, ou seja, não permitindo, por um período, que as 

empresa de genéricos se utilizem dos resultados para registrar seus medicamentos. 

Este fator retarda a introdução dos genéricos no mercado, além de aumentar o 

período de monopólio das empresas para além do período de proteção da própria 

patente quando de seu término, praticamente estendendo-a. 

Quadro 1: complicações trazidas pelo TRIPS-PLUS e TRIPS-EXTRA. 
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 Em razão de tais aplicações, que podem ocorrer não somente com a assinatura 

dos TCL’s como também por livre disposição de cada País em suas legislações, 

observa-se a quão restrito pode tornar-se o alcance de medicamentos e processos 

farmacêuticos patenteados. A disposição de padrões mínimos imposta pelo Acordo 

TRIPS e a permissibilidade de torná-los ainda mais rígidos, proporciona um poder cada 

vez maior para as grandes indústrias farmacêuticas que buscam obter seus monopólios 

temporários por períodos superiores aos definidos em lei, dificultando na sua própria 

evolução, uma vez que objetos inventivos que poderiam transpassar para outros campos, 

não se concretizam em razão dos privilégios proporcionados pelas patentes.  

 Verifica-se que, ainda que o intuito inicial da concessão de patentes fosse 

incentivar a indústria na prática de atividades inventivas, considerando os altos gastos 

de tempo e dinheiro investidos em P&D, o que vem sendo observado diverge de tal 

conceito, fazendo prevalecer o interesse privado de obtenção de lucro destas empresas. 

 Um grande fator relacionado a tal conceito situa-se no fato de que muitas 

empresas, a fim de estender suas patentes, investem na criação dos “me-too”, que são 

medicamentos já existentes, com algumas poucas alterações e, assim, de pouco ganho 

terapêutico, de modo a não representarem, de fato, uma “inovação”. A tática de 

patenteamento de tais medicamentos é conhecida como “evergreening”, e é comumente 

aplicada pelas indústrias farmacêuticas quando suas patentes estão prestes a expirar, 

resultando em sua extensão. Importante salientar que as patentes para segundo uso 

médico são também consideradas como um mecanismo de evergreening. Geralmente, a 

fim de que haja maior obtenção de lucro, os me-too são versões modificadas de 

medicamentos “blockbusters16“ 17. 

Usualmente, a prática do “evergreening” mais se da por uma questão econômica 

das empresas, que visam gerar lucro, do que de efetivamente inovar na busca de 

medicamentos para o bem público: 

 
 

16 Medicamentos com venda anual superior a 6 bilhões de dólares. 
17 DA SILVA, Francisco Viegas Neves “os tratados de livre comércio e o acordo TRIPOS: uma análise 
da proteção patentária na área farmacêutica.”. “Os titulares das patentes realizam alterações mínimas 
nos medicamentos blockbusters8 , cujas patentes se encontram prestes a expirar, obtendo, desta forma, 
novo período integral de proteção patentária, mantendo as versões genéricas, mais acessíveis, 
temporariamente fora do mercado, tal prática foi denominada de evergreening. (ANGEL, 2008)” - 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92504/267855.pdf?sequence=1&isAllowed=y – 
pg.82 - Acesso em 06.05.2021 
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“‘Normalmente, quando se utilizia o evergreen, você não está buscando uma 
vantage terapêutica do medicamento. Você está olhando para uma vantagem 
econômica da companhia’ diz o Dr. Joel Lexchin, professor da “School of 
Health Policy and Management” da Universidade de York em Toronto, 
Ontario. A resposta do lado das marcas é a de que eles estão tentando 
proteger seus mercados a fim de que possam investir em mais P&D 
(pesquisa e desenvolvimento)”18  

 

 Ressalte-se, no mais, que as empresas, com o intuito de obter retorno financeiro 

para seus investimentos e para os riscos existentes nas pesquisas, acabam optando por 

investir em P&D com o intuito de produzir medicamentos para as conhecidas doenças 

de “rico”, ou seja, que comumente atingem países mais desenvolvidos e com capacidade 

financeira de arcar com altos custos de medicamentos patenteados. Tal fato faz com que 

Países mais pobres sejam menos amparados pelos desenvolvimentos farmacêuticos, 

interferindo diretamente na diminuição de soluções para doenças que atingem suas 

populações. Neste sentido:  

 

“‘O atual modelo de PI sobre recuperação de custos de pesquisa  - 
estabelecendo preços altos até que as patentes expirem – é problemático. 
Isso proporciona um incentivo às empresas para investirem em produtos 
para tratar de doenças que afetam, principalmente, as nações ricas, que têm 
condições de comprá-los, ignorando doenças que geralmente afetam os mais 
desfavorecidos. Nas nações mais probres, alega Rehman, a ligação entre a 
PI e os altos preços simplesmente não funcionam, sendo que as companhias 
farmacêuticas deveriam explorar modelos de preço alternativo. As empresas, 
ao invés de fazer um grande alarde quando algo está acontecendo com 
pequenas farmacêuticas, deveriam estar engajadas em diálogos mais 
construtivos acerca do que pode ser realizado para que se obter 
medicamentos mais acessíveis, ao menos nestes mercados que não são tão 
lucrativos’, diz Rehman’.”19 

 

 
18 COLLIER, Roger. “Drug patents: the evergreening problem”. Tradução livre “Typically, when you 
evergreen something, you are not looking at any significant therapeutic advantage. You are looking at a 
company’s economic advantage,” says Dr. Joel Lexchin, a professor in the School of Health Policy and 
Management at York University in Toronto, Ontario. The response from the brand side is that they are 
trying to protect their markets so they can further invest in R&D [research and development].” - 
https://www.cmaj.ca/content/185/9/E385 - Acesso em 06.05.2021 
19 Id. “Drug patents: innovation v. accessibility”. Tradução livre “The current IP model of recouping 
research costs — setting high prices until patents expire — is problematic, he says. It provides an 
incentive for drug companies to invest in products to treat lifestyle diseases that primarily affect richer 
nations, who can afford to buy them, and to ignore diseases that mostly affect the poor. In poorer nations, 
suggests ur Rehman, the linkage between IP and high prices simply doesn’t work, and pharmaceuticals 
companies should explore alternative pricing models. The companies, instead of making a big fuss when 
something is happening in a small pharmaceutical market, should be engaged in a more constructive 
dialogue about what can be done to make more drugs available and affordable, at least in those markets 
that aren’t that lucrative,” says ur Rehman” - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3680575/ - 
Acesso em 06.05.2021 
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A APLICABILIDADE DAS PATENTES NO ÂMBITO FARMACÊUTICO 

Um dos intuitos das patentes no geral é incentivar o investimento das empresas 

em pesquisa e desenvolvimento. Como já foi dito, ela se torna extremamente importante 

no setor farmacêutico já que, para a produção de tecnologias de vacinas, medicamentos 

e tratamentos para patologias em geral é necessário investimentos de grande porte pela 

indústria, que tem a patente como garantia de retorno nos seus investimentos. 

Porém, em diversas situações, para proteger o direito fundamental à vida e à 

saúde é necessário flexibilizar a imposição da patente farmacêutica. Como no exemplo 

já citado do tratamento do HIV/AIDS. Uma importante estratégia para o controle do 

oligopólio das patentes farmacêuticas incentivada por diversas ONGs internacionais é o 

uso da Licença Compulsória, prevista no artigo 31 do Acordo TRIPS. 

Segundo Gabriela Costa Chaves, a Licença Compulsória "consiste na 

autorização concedida pelo Estado para o uso da invenção patenteada sem o 

consentimento do detentor da patente"20, devendo ser utilizada exclusivamente em 

situações que justifiquem o seu uso. Essa estratégia é importantíssima para o tratamento 

de doenças endêmicas como o HIV/AIDS e em alguns países ela já é aplicada para 

"combater práticas anticompetitivas e também como estratégia para a redução de preços 

de medicamentos."21 

Gabriela ainda traz os artigos 68 e 74 da Lei Brasileira de Propriedade Industrial 

nº 9.279/1996, que limita o uso da Licença Compulsória quando houver "falta da 

exploração da patente, por interesse público, em casos de emergência nacional, para 

remediar práticas anticompetitivas, por falta de fabricação local da patente e em 

situações nas quais a exploração de uma patente dependa de outra."22 A licença 

compulsória se torna, portanto, um instrumento de exploração não-exclusiva da 

invenção patentária para atender ao interesse público23.  

 
20 CHAVES, Gabriela Costa. “Por que dificultam o acesso a medicamentos?”.  
http://www.abiaids.org.br/_img/media/cartilha_patentes.pdf  p. 19 - Acesso em 06.05.2021 
21 Ibdem,  http://www.abiaids.org.br/_img/media/cartilha_patentes.pdf p. 19 - Acesso em 06.05.2021 
22 Ibdem., http://www.abiaids.org.br/_img/media/cartilha_patentes.pdf p. 21 - Acesso em 06.05.2021 
23 SILVA, Francisco Viegas Neves da. Os Tratados de Livre Comércio e o Acordo TRIPS: uma análise da 
proteção patentária na área farmacêutica. P.57 - Acesso em 06.05.2021 
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Outra prática muito comum da indústria farmacêutica internacional, citada por 

Vânia Passarini Takahashi,24 é a transferência de tecnologia, já que nenhuma empresa é 

capaz de dominar, sozinha, a quantidade de tecnologia necessária para o 

desenvolvimento de um alto número de novos medicamentos em um curto período de 

tempo.  

Vânia afirma que "A transferência de tecnologia é reconhecida como um 

processo complexo que engloba a identificação da tecnologia a ser transferida, a seleção 

dos modos (joint ventures, cooperação de pesquisa, fusões, licenciamento etc.) e 

mecanismos de transferência (treinamento, seminários, software, informações técnicas 

quanto ao uso e à manutenção da tecnologia, intercâmbio de profissionais etc.) e a 

completa implementação e absorção da tecnologia."25 Portanto, está sujeita a falhar por 

consequência da sua complexidade e burocracia. 

O Acordo TRIPS, em seu artigo 6º traz o instituto da exaustão de direitos e 

importação paralela, que segundo (...) "trata-se de dispositivo permitindo que um país 

possa importar um produto patenteado de outro país, desde que este produto tenha sido 

colocado naquele mercado pelo detentor da patente ou com o seu consentimento. 

Segundo a doutrina da exaustão de direitos, como o detentor da patente já foi 

recompensado pela sua invenção no país exportador, os seus direitos são "esgotados" 

naquele país"26. 

O QUE AS PATENTES INTERFEREM NA EXPORTAÇÃO DE 

TECNOLOGIA/CONHECIMENTO ENTRE AS NAÇÕES? 

As patentes farmacêuticas são o tipo mais importante de restrição na propriedade 

intelectual atualmente. Ao mesmo tempo que se apresenta como um método eficaz de 

retribuir todo o financiamento e conhecimento depositado no fármaco, se mostra um 

grande empecilho para a maioria esmagadora da população mundial que necessita de 

um tratamento terapêutico por meio do medicamento específico e não tem acesso 

devido ao alto valor financeiro agregado ao produto. 

 
24 TAKAHASHI, Vânia Passarini, Proposta de um modelo conceitual para análise do sucesso de projetos 
de transferência de tecnologia: estudo em empresas farmacêuticas. - Acesso em 06.05.2021 
25 TAKAHASHI, Vânia Passarini, Proposta de um modelo conceitual para análise do sucesso de projetos 
de transferência de tecnologia: estudo em empresas farmacêuticas. - Acesso em 06.05.2021 
26 SILVA, Francisco Viegas Neves da. Os Tratados de Livre Comércio e o Acordo TRIPS: uma análise da 
proteção patentária na área farmacêutica. P.57 - Acesso em 06.05.2021 
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O poder de definir os preços dos medicamentos obviamente não vem só da 

proteção patentária, existem outros aspectos que influenciam nesse resultado. Porém 

definitivamente é o principal agente internacional dessa cadeia. Dentre os demais 

aspectos que influenciam na definição dos preços, Gabriela Costa Chaves cita a 

quantidade de inovação investida na produção do fármaco, o número de produtos 

existentes para um mesmo problema de saúde e o marketing farmacêutico envolvido na 

venda27. 

Foi criado um tratado internacional que trata da proteção patentária chamado 

Acordo Sobre Aspectos Dos Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao 

Comércio (ADPIC), desenvolvido pela Organização Mundial do Comércio (OMC). De 

acordo com o próprio documento, seu objetivo é "reduzir distorções e obstáculos ao 

comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma 

proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as 

medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitos respeitar não se tornem, por 

sua vez, obstáculos ao comércio legítimo"28 

Existem basicamente 2 (dois) meios de patentear uma inovação, Boldrin e 

Nevile29 explicam que tanto o processo para chegar a um produto quanto o próprio 

produto pode ser patenteado. De certo, o modo mais eficaz para estimular a 

continuidade da produção de inovação e o equilíbrio dos preços dos medicamentos por 

meio da competitividade do comércio é patentear o processo, pois permite que outros 

pesquisadores cheguem ao mesmo produto por outros meios.  

O intuito, portanto, de criar uma legislação unificada para este assunto é facilitar 

a transferência da tecnologia entre países e evitar conflitos de normas entre legislações 

de diferentes nações. Porém o resultado da imposição de patentes no âmbito 

farmacêutico é o encarecimento do produto restringindo a população ao acesso à saúde. 

Um exemplo disso é no tratamento do HIV e AIDS nos países em 

desenvolvimento e com população com pouco ou nenhum acesso à saúde básica. De 

 
27 CHAVES, Gabriela Costa. “Por que dificultam o acesso a medicamentos?”.   
http://www.abiaids.org.br/_img/media/cartilha_patentes.pdf p. 11. - Acesso em 06.05.2021 
28 Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (ACORDO 
TRIPS OU ACORDO ADPIC) – 1994 - Acesso em 06.05.2021 
29BOLDRIN; LEVINE. “Boldrin & Levine: Against Intellectual Monopoly, Chapter 9: The 
Pharmaceutical Industry” http://najecon.org/papers/ip.ch.9.m1004.pdf p. 2 - Acesso em 06.05.2021 
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acordo com Erica Pendolf30 a necessidade da indústria de genéricos na região sul do 

continente africado está trazendo insatisfação para a as grandes farmacêuticas 

multinacionais, já que pela grande procura por tratamentos de baixo custo fez as 

empresas que produzem genéricos se tornarem fortes nessa região. 

As empresas se apoiam no prazo de 20 (vinte) anos para o mantimento de suas 

patentes para, além de conseguir recuperar o valor investido, manter em seu poder a 

decisão acerca dos preços dos medicamentos. Isso faz com que os tratamentos se tornem 

inacessíveis à população pobre. 

Erica Bendolf também cita outras barreiras para o fornecimento de 

medicamentos que incluem "Barreiras comerciais regionais como pequenos Mercados, 

políticas de registro fracas e distintas, e acesso restrito a medicamentos em decorrência 

de direitos de propriedade intelectual nas drogas. Múltiplas autoridades regulatórias, o 

que significa que existem normas conflitantes para diferentes países na mesma região. 

Irregularidades nacionais no gerenciamento da cadeia de abastecimento, o que resulta 

no esgotamento dos estoques. As cadeias de abastecimento de produtos são 

interrompidas, causando atrasos na distribuição dos medicamentos"31. 

De acordo com Mari Helena Costa-Couto e Álvaro César Nascimento32, A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que na África 1 (um) em cada 12 (doze) 

habitantes portem o vírus do HIV, sendo a principal causa de morte entre pessoas dos 

15 (quinze) aos 59 (cinquenta e nove) anos. O relatório analisado revela ainda que 

existem trinta e quatro milhões a quarenta e seis milhões de pessoas infectadas com o 

vírus. Além disso, apenas 400 mil das 6 milhões de pessoas que necessitaram de 

tratamento em 2003 tiveram acesso. 

De fato, é um assunto complexo onde devemos balancear os direitos 

fundamentais de acesso à saúde e os direitos de propriedade intelectual. À primeira 

vista, pode parecer óbvio que o direito à saúde se sobrepõe ao da propriedade 

intelectual, porém, como já foi mencionado, sem o amparo dado pela patente, o 
 

30 PENFOLD, Erica, Explainer: the problem drug patents pos for deveolping conutries 
https://theconversation.com/explainer-the-problem-drug-patents-pose-for-developing-countries-45667 - 
Acesso em 06.05.2021 
31 PENFOLD, Erica. “Explainer: the problem drug patents pos for deveolping countries” 
https://theconversation.com/explainer-the-problem-drug-patents-pose-for-developing-countries-45667  - 
Acesso em 06.05.2021 
32 COSTA-COUTO, Maria Helena; NASCIMENTO, Álvaro César. “Assimetria nas relações 
internacionais, propriedade industrial e medicamentos anti-aids” - Acesso em 06.05.2021 
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financiamento à pesquisa e à produção científica, prejudicando consequentemente o 

acesso à saúde pela humanidade. 

O que deve ser combatido no processo de patentes é a formação de um 

oligopólio internacional, com o processo de concentração de capital e tecnologia entre, 

segundo Mari Helena Costa-Couto e Álvaro César Nascimento, apenas 9 (nove) 

empresas multinacionais, que controlam 80% do mercado mundial de produtos 

farmacêuticos. Sendo elas, "Pfizer, Abott, Glaxo Smith Kline, Aventis, Astra Zeneca, 

Nycomed Amerssham, Novartis, Hoescht Marion Roussel e a Janssen Cilag"33. 

Além disso, os dois autores34 também discutem outras maneiras de diminuir o 

impacto das doenças em geral em nações menos favorecidas, como por exemplo no 

controle do HIV, onde a implementação de políticas públicas sociais de prevenção, 

assistência pode ser menos onerosa do que o tratamento após a infecção. 

Outro meio fundamental para impedir o crescimento e a perpetuação desse 

oligopólio é o incentivo à produção de medicamentos genéricos, que aumentam o 

potencial de acesso ao tratamento por populações pobres, Gabriela Costa Chaves trouxe 

um estudo feito nos Estados Unidos que afirma "quando a patente expira, o preço médio 

do medicamento no atacado diminui 40% quando há apenas um medicamento genérico 

introduzido no mercado. Com a entrada de dez competidores no mercado, o preço cai 

para 29% do valor inicial"35. 

Inclusive, segundo Jorge Bermudez, a própria Organização Mundial da Saúde 

(OMS), "desde a implementação do Programa de Ação de Medicamentos Essenciais em 

1981 (Fefer, 1993), vem colaborando com os países na formulação de políticas e 

programas para assegurar a disponibilidade de medicamentos essenciais. Nos seus 

documentos mais recentes, a questão dos medicamentos genéricos vem sendo cada vez 

mais enfatizada, no sentido de representar uma alternativa para assegurar a 

disponibilidade de medicamentos a preços mais baixos"36. 

 
33 Ibdem. 
34 Ibdem. 
35 CHAVES, Gabriela Costa. “Por que dificultam o acesso a medicamentos?”. 
http://www.abiaids.org.br/_img/media/cartilha_patentes.pdf p. 13 - Acesso em 06.05.2021 
36 BERMUDEZ, Jorge; Medicamentos genéricos: uma alternativa para o mercado brasileiro - Acesso em 
06.05.2021 
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Os medicamentos genéricos apresentam diversas vantagens para o 

desenvolvimento da saúde e, de acordo com Maria Gorette Martins de Mello, expandiu 

o investimento em centros de pesquisa para a execução dos ensaios de equivalência 

farmacêutica e bioequivalência, gerando investimento em pesquisa e desenvolvimento 

além de empregar mão-de-obra qualificada e permitiu o maior acesso da população aos 

medicamentos.37 

Apesar da grande gama de vantagens na introdução da indústria de genéricos no 

Brasil, existem diversos empecilhos e dificuldades para a indústria, principalmente em 

decorrência de burocracia e instabilidade legislativa por parte do Governo brasileiro. 

Maria Gorette, concluiu que a "a rigidez da legislação e as suas diversas alterações, a 

falta de padronização dos técnicos na análise dos processos dos registros e a incoerência 

das regras em relação à realidade econômica do País"38 contribuíram negativamente 

para a implantação dos genéricos. 

Não somente, Maria Gorette ainda inferiu que "a descontinuidade da política do 

governo atual, a falta de coerência da política de genéricos com a assistência 

farmacêutica implantada no País, a falta de incentivos financeiros para os produtos 

nacionais"39 são pontos cruciais para explicar o fracasso da implementação dos 

genéricos no Brasil. O país cria mais dificuldades para a situação precária de acesso à 

saúde pelos brasileiros quando impede o crescimento da indústria de genéricos por meio 

de entraves burocráticos e incoerências políticas. 

RECENTE VITÓRIA PARA OS GENÉRICOS 

Insta consignar a extrema mudança que ocorrerá no cenário jurídico das patentes 

após decisão proferida pelo STF na data de 06.05.2021, a qual julgou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI), ajuizada em 2016 pela Procuradoria Geral da União 

(PGR), pelo procurador Rodrigo Janot, que alegou a inconstitucionalidade do parágrafo 

único do Art. 40 da Lei 9279/9640. 

 
37 MELO, Maria Goretti Martins de; A produção de medicamentos genéricos no brasil: dificuldades e 
perspectivas; p. 105 - Acesso em 06.05.2021 
38 Ibdem. 
39 Ibdem. 
40 "Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo 
prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será 
inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, 
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O parágrafo prevê a possibilidade de um período superior de proteção às 

patentes do que o previsto no caput. Hodiernamente no Brasil, o período da proteção 

patentária é de 20 anos, todavia, o disposto no parágrafo previa o direito de período 

mínimo de 10 anos de proteção após a efetiva concessão da patente pelo Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) caso este viesse a levar mais de 10 anos para 

julgar a concessão. Ou seja, não era permitido que as patentes tivessem período de 

vigência inferior a 10 anos após sua aprovação, deste modo, caso a patente viesse a 

levar mais de 10 para ser aprovada, ela ainda contaria com mais 10 anos de vigência. 

Tal dispositivo permitia com que os prazos pudessem chegar a até 30 anos. 

A crise sanitária causada pelo COVID-19 fez com que o tema voltasse à tona, 

tendo em vista a gravidade a qual esta acarretou. Fora alegado, inclusive, que a 

inconstitucionalidade do dispositivo auxiliaria na entrada de medicamentos genéricos no 

mercado, que são aproximadamente 35% mais baratos, e, ainda, em uma possível 

economia para o SUS de cerca de 3 bilhões de reais. De outra banda, fora alegado pelo 

INPI, ao prestar informações ao relator Dias Toffoli, que: 

 

“apenas quatro pedidos de patente alusivos a medicamentos indicados pelo 
ministério da Saúde, para tratamento do coronavírus, apresentam a 
possibilidade de incidência do prazo estendido. Ou seja, para o instituto, o 
dispositivo não tem grandes efeitos sob os medicamentos contra a covid-
19.”41. 

 

Importante ressaltar a alegação acerca do fato de que a declaração de 

inconstitucionalidade pode vir a afetar mais de 30 mil patentes42, ponto este que ainda 

não fora especificado, uma vez que o STF ainda irá modular os efeitos de tal 

julgamento43. O entendimento fora no sentido de que o disposto no parágrafo seria 

inconstitucional, pelo fato de dispor acerca de período incerto do prazo, vindo a 

 
a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de 
mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior." 
41 MIGALHAS, Redação. “STF derruba extensão de vigência de patentes por demora do 
INPI”https://www.migalhas.com.br/quentes/345113/stf-derruba-extensao-de-vigencia-de-patentes-por-
demora-do-inpi - Acesso em 06.05.2021 
42 MIGALHAS, Redação . “STF decidirá validade de patentes sem prazo máximo” 
https://www.migalhas.com.br/quentes/343110/stf-decidira-validade-de-patentes-sem-prazo-maximo - 
Acesso em 06.05.2021 
43 D'AGOSTINO, Rosanne – G1  - “ Supremo decide que extensão de patentes é inconstitucional “- 
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/06/supremo-decide-que-extensao-de-patentes-e-
inconstitucional.ghtml - Acesso em 06.05.2021 
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beneficiar tão somente os particulares e as farmacêuticas, excluindo-se as necessidades 

do coletivo, neste sentido. 44 

Dois foram os votos contrários à declaração de inconstitucionalidade, dos quais 

o entendimento pautou-se no fato de que o simples depósito não gera exclusividade, não 

fazendo ser possível, portanto, que os inventores desfrutem dos benefícios concedidos 

pelas patentes. Ponto este controvertido, posto que, após o depósito, o depositante já 

obtém direito sobre seu invento, podendo debater judicialmente caso este venha a ser 

utilizado por outrem.  

De modo crítico, é possível concluir que o sistema legislativo para proteção 

patentária, mais uma vez não optou por proteger os interesses sociais e de proteção dos 

direitos fundamentais, já que de modo indireto e “não intencional” entregou às 

farmacêuticas um bônus de proteção de 10 anos além dos 20 anos já previstos na lei a 

partir do momento em que se adquire a patente no papel. O fato de não estarem 

oficialmente protegidos pela lei não impede a restrição patentária no período transitório 

entre o pedido e a concessão. Situação que aumenta ainda mais o abismo entre os 

interesses das grandes farmacêuticas e da população pobre que necessita do acesso aos 

genéricos. 

CONCLUSÃO 

Em razão de todo o exposto, resta claro o quão complicada pode ser a questão 

ora abordada. Ao mesmo tempo no qual é necessária a proteção intelectual dos novos 

inventos, garantindo o retorno dos investimentos, estudos e riscos resultantes das novas 

descobertas, tem-se, do mesmo modo, a necessidade de se proteger a saúde pública.  

 As patentes resguardam monopólios temporários aos seus inventores que, 

contudo, são facilmente questionáveis quando esta proporciona uma proteção para 

produtos e processos farmacêuticos. Tal como já citado, um medicamento não é 

facilmente substituível, não sendo possível, usualmente, obter novas opções. Em razão 
 

44 Ibdem., “Ricardo Lewandowski "tem todos os motivos para acreditar" que o estabelecimento de um 
monopólio, cuja duração é praticamente indefinida, contraria diversos mandamentos constitucionais, 
como proteção ao consumidor e insegurança jurídica. "[Essa norma] milita contra a construção de uma 
sociedade livre (...) economicamente soberana", afirmou. Gilmar Mendes rememorou dados do INPI que 
apontam que 46% das atuais 66.182 patentes em vigor incidem no parágrafo único, art. 40, da lei da 
propriedade industrial. "Somente em 54% das patentes não houve necessidade da prorrogação", 
afirmou. Para o ministro, este dispositivo demonstra uma "falha legislativa", pois produz flagrante 
inconstitucionalidade em contrariedade aos postulados da segurança jurídica, proporcionalidade e da 
isonomia.”.  - Acesso em 06.05.2021 
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de tal fato, observa-se uma defasagem imensa no que diz respeito à aplicação do 

benefício das patentes a fármacos e à suas consequências no concernente ao 

oferecimento de tratamentos e procedimentos de saúde à população, inclusive para os 

países menos desenvolvidos.  

 Observa-se um claro desvirtuamento da questão inicial proporcionada pela 

aplicação das patentes, das quais, em princípio, teriam como ideal não somente a 

proteção do inventor e seu invento, como também a possibilidade de se proporcionar 

um maior incentivo à inovação tecnológica em todos os âmbitos. Todavia, ainda que tal 

incentivo possa ser admitido, muito do que se vê, inclusive no setor farmacêutico, é a 

busca de se “burlar” mecanismos que seriam favoráveis para o acesso à saúde, a fim de, 

tão somente, obter lucro, tal como nos exemplos citados do TRIPS Plus.  

Tal ponto não se nota unicamente nas tentativas incansáveis de manutenção do 

benefício das patentes, com a aplicação de normas ainda mais rígidas e protetoras, por 

exemplo, como também nos atos das próprias farmacêuticas. Estas, por sua vez, dão 

maior enfoque aos produtos e medicamentos que podem efetivamente ser comprados a 

preços exorbitantes – resultantes da concessão das patentes - ou seja, aqueles que são 

consumidos pelos países mais desenvolvidos, deixando de focar em diversas outras 

graves doenças. 

 A pandemia do COVID-19 trouxe uma visibilidade ainda maior para a questão, 

uma vez que a corrida pela vacina e por sua distribuição trouxe a tona à volta pelos 

debates relacionados ao tema, dos quais se resta demonstrando, de modo indubitável, o 

quanto o lucro prevalece e, basicamente, sempre prevaleceu, sobre a saúde e dignidade 

humana. 

  



 30 

REFERÊNCIAS 

JANNUZZI, Anna Haydée Lanzillotti; VASCONCELLOS, “Alexandre Guimarães; DE 
SOUZA, Cristina Gomes. Especificidades do patenteamento no setor farmacêutico: 
modalidades e aspectos da proteção intelectual”. 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2008000600002 – 
Acesso em 06.05.2021 

Perguntas e Respostas sobre o PCT. “Proteger suas Invenções no Estrangeiro: 
Perguntas e Respostas sobre o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)” 
https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf - 
Acesso em 06.05.2021 

SAHA, Chandra Nath; BHATTACHARYA, Sanjib. “Intellectual property rights: An 
overview and implications in pharmaceutical industry”- 
“https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217699/ - Acesso em 06.05.2021 

TELES, Yanna Carolina Ferreira; FERNANDES, Diégina Araújo; Milen Maria 
Magalhães de Souza Fernandes. “Inovação e patentes no Brasil: uma abordagem com 
enfoque no setor farmacêutico” 
https://www.editorarealize.com.br/editora/ebooks/conapesc/2019/PROPOSTA_EV126_
MD4_ID865_06062019183208.pdf - Acesso em 06.05.2021 

DA SILVA, Francisco Viegas Neves. “os tratados de livre comércio e o acordo 
TRIPOS: uma análise da proteção patentária na área farmacêutica.” 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/92504/267855.pdf?sequence=1&
isAllowed=y - Acesso em 06.05.2021 

What is WIPO? .  https://www.wipo.int/about-wipo/en/ - Acesso em 06.05.2021 

CHAVES, Gabriela Costa; OLIVEIRA, Maria Auxiliadora; HASENCLEVER, Lia; DE 
MELO, Luiz Martins. “A evolução do sistema internacional de propriedade intelectual: 
proteção patentária para o setor farmacêutico e acesso a medicamentos. 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2007000200002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt - Acesso em 06.05.2021 

SALDANHA, Felipe Zaltman – “A Doutrina Da Exaustão De Direitos e a Importação 
Paralela de Medicamentos: Uma Breve Análise Acerca da Concretização do Acesso à 
Saúde no Brasil” – Revista Eletrônica do IBPI –Nr. - Acesso em 06.05.2021 

CHAVES, Gabriela Costa. “Por que dificultam o acesso a medicamentos?”.  
http://www.abiaids.org.br/_img/media/cartilha_patentes.pdf - Acesso em 06.05.2021 

COLLIER, Roger. “Drug patents: the evergreening problem”. 
https://www.cmaj.ca/content/185/9/E385 - Acesso em 06.05.2021 

COLLIER, Roger.  “Drug patents: innovation v. accessibility”. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3680575/ - Acesso em 06.05.2021 



 31 

TAKAHASHI, Vânia Passarini, Proposta de um modelo conceitual para análise do 
sucesso de projetos de transferência de tecnologia: estudo em empresas farmacêuticas. - 
Acesso em 06.05.2021 

Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio 
(ACORDO TRIPS OU ACORDO ADPIC) – 1994 - Acesso em 06.05.2021 

BOLDRIN; LEVINE. “Boldrin & Levine: Against Intellectual Monopoly, Chapter 9: 
The Pharmaceutical Industry” http://najecon.org/papers/ip.ch.9.m1004.pdf p. 2 - Acesso 
em 06.05.2021 

PENFOLD, Erica, Explainer: the problem drug patents pos for deveolping conutries 
https://theconversation.com/explainer-the-problem-drug-patents-pose-for-developing-
countries-45667 - Acesso em 06.05.2021 

COSTA-COUTO, Maria Helena; NASCIMENTO, Álvaro César. “Assimetria nas 
relações internacionais, propriedade industrial e medicamentos anti-aids” - Acesso em 
06.05.2021 

BERMUDEZ, Jorge; Medicamentos genéricos: uma alternativa para o mercado 
brasileiro - Acesso em 06.05.2021 

MELO, Maria Goretti Martins de; A produção de medicamentos genéricos no brasil: 
dificuldades e perspectivas; p. 105 - Acesso em 06.05.2021 

MIGALHAS, Redação. “STF derruba extensão de vigência de patentes por demora do 
INPI”https://www.migalhas.com.br/quentes/345113/stf-derruba-extensao-de-vigencia-
de-patentes-por-demora-do-inpi - Acesso em 06.05.2021 

 


