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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo é avaliar o processo de implementação da Licença Compulsória no 

caso do anti-retroviral efavirenz.  Esta pesquisa é de caráter descritivo, o meio de investigação 

foi o estudo de caso e foi conduzido com entrevistas semi-estruturadas contendo questões 

abertas para um conjunto de atores representativos da área da Saúde Pública que participaram 

do processo da licença compulsória residentes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e no 

Distrito Federal durante os meses de outubro a dezembro de 2009. Permitiu-se que esses 

indivíduos se expressassem mais ou menos livremente de forma que eles produzissem 

discursos. Para a análise dos discursos, utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC).  Os resultados demonstraram que o Brasil possui capacitação tecnológica para 

desenvolver e produzir anti-retrovirais em um prazo relativamente curto. Os resultados 

mostram ainda que a Licença Compulsória ajudou a refrear os gastos com anti-retrovirais e 

que o instrumento pode ser utilizado para garantir o acesso da população a medicamentos 

anti-retrovirais de alto custo e estratégicos para o Sistema Único de Saúde em um ambiente de 

recursos limitados sempre que se chegar a um impasse na negociação para redução de preços 

com os laboratórios farmacêuticos transnacionais.  

 

Palavras chave: licença compulsória; efavirenz; terapia anti-retroviral de alta efetividade; 

TARV; medicamentos; acesso a medicamentos; orçamento; capacitação tecnológica; 

propriedade intelectual; patentes; Brasil. 
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ABSTRACT 
 

The scope of this study is to evaluate the implementation process of the Compulsory License 

in the case of the antiretroviral efavirenz. This research is descriptive in nature and the 

medium of investigation was the case study. It was conducted during the months of October 

through December 2009 with semi-structured interviews containing open-ended questions 

with a group of Public Health policy makers and managers residing in the states of Rio de 

Janeiro, Sao Paulo and the Federal District who participated in the compulsory license 

process. These individuals were allowed to express themselves without any constraints in 

such a way that they could produce discourses. The Collective Subject Discourse (CSD) 

technique was then used for analysis of the discourses. The results revealed that Brazil has the 

technological capability to develop and produce antiretrovirals within a reasonably short 

period of time. The results further showed that the Compulsory License helped to curb 

spending on antiretrovirals and that the measure can be used to ensure access by the public to 

high-cost and strategic antiretroviral drugs for the Brazilian public health service (Unified 

Health System – SUS) in an environment with limited funds, whenever an impasse is reached 

in negotiations for price reductions with transnational pharmaceutical laboratories. 

 

Keywords: compulsory licensing; efavirenz; Highly Active AntiRetroviral Treatment 

(HAART); drugs; access to medicine; budget; technological capability; intellectual property; 

patents; Brazil. 
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1. Introdução 

A partir da metade dos anos 1990 o Brasil oferece acesso universal ao tratamento 

anti-retroviral (ARV). O Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids1 

(PN DST e Aids) reporta que atualmente existem aproximadamente 600 mil pessoas vivendo 

com HIV/Aids (PVHA), das quais cerca de 180 mil estão em tratamento com ARVs. Desde 

1980 até meados de 2007 foram notificados cerca de 474 mil casos de Aids2 para o Ministério 

da Saúde (MS) (BRASIL, 2008b). 

Dados do MS esclarecem que entre 1996 e 2002, com a introdução da política de 

acesso universal do tratamento anti-retroviral combinando drogas de diferentes formas de 

ação, houve redução de 50% na mortalidade, 70% na morbidade, redução das internações em 

80%, bem como aumento de cinco anos na sobrevida dos pacientes que vivem com Aids 

(BRASIL, 2005a). Do ponto de vista econômico, o acesso aos ARVs fez com que os gastos 

com internações e procedimentos terapêuticos fossem reduzidos, propiciando uma economia 

superior a US$ 2 bilhões no período de 1997 a 2003 (TEIXEIRA; VITORIA; BARCAROLO, 

2004). 

Os números mostram que houve melhoria na qualidade de vida, aumento de 

expectativa de vida, redução da morbidade e mortalidade, o que sinaliza a importância de se 

garantir o acesso universal à terapia anti-retroviral3 aos pacientes que vivem com HIV/Aids. 

O relatório da Organização Mundial de Saúde em conjunto com outras duas 

organizações internacionais estima que o número de pessoas nos países de baixa e média 

renda que necessitam de terapia anti-retroviral é de 9,7 milhões, sendo que 6,7 milhões de 

pessoas ou quase 70% não recebem terapia medicamentosa (WHO; UNAIDS; UNICEF, 

2008). O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com 

o Comércio (Acordo TRIPS) dificultou o acesso aos medicamentos na medida em que elevou 

o preço dos mesmos. O número de mortes em 2007 no mundo em decorrência de Aids foi de 

2 milhões, em grande medida por falta de acesso ao tratamento (UNAIDS, 2008).  

O Brasil acumulou aproximadamente 205 mil óbitos em decorrência de Aids até 

dezembro de 2007, mas esse número poderia ser bem maior (BRASIL, 2008b), não fosse o 

                                                 
1 A Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma síndrome (conjunto de sinais e sintomas) que se 
manifesta após a infecção do organismo humano pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). 
2 O número médio estimado de novos casos diagnosticados de Aids no Brasil a cada ano é de 33 mil (BRASIL, 
2008b). 
3 Sem mencionar as ações de prevenção e controle da infecção. 
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fato do Brasil ser um dos poucos países da América do Sul4 e do mundo a introduzir uma lei 

para proteger os direitos daqueles que vivem com HIV e o direito de receber terapia ARV 

adequada. Ao garantir acesso universal e gratuito aos pacientes que necessitam de tratamento, 

o país transformou o problema privado em público. 

Antes da Assembléia Geral das Nações Unidas para o HIV/AIDS de 2001 (UNGASS 

HIV/AIDS) ter recomendado que o enfrentamento da epidemia deveria ser abrangente e 

inclusivo, com equilíbrio entre as atividades de prevenção, assistência, promoção dos direitos 

humanos e com a participação ativa das PVHA nos processos de decisão, o programa 

brasileiro já abordava todas essas questões. Dentre os programas existentes na América 

Latina, o Programa Brasileiro de DST/Aids é o maior e o que possui o melhor funcionamento 

dentre os existentes na região. Serviu de modelo para diversos países no mundo, em especial 

para aqueles em desenvolvimento e tem como missão reduzir a incidência do HIV/Aids e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com a doença. 

Dos cerca de 600 mil portadores de HIV no Brasil, 350 mil não têm ciência de sua 

condição sorológica. Quanto aos outros 250 mil que estão em acompanhamento, 80 mil ainda 

não necessitam de ARVs e o restante dos pacientes está em tratamento. Até o final de 2006, 

dos 17 diferentes ARVs que eram distribuídos pelo sistema público de saúde, sete eram 

produzidos por laboratórios nacionais como genéricos5.  

 

1.1 O Problema 

Apesar do aparente equilíbrio, as drogas patenteadas representam boa parte do 

orçamento consumido pelo programa: antes do governo federal ter decretado o licenciamento 

compulsório do efavirenz, perto de 70% dos R$ 986 milhões eram destinados para a compra 

de ARVs importados (GRECO, 2007). 

Desde que o Brasil começou a fornecer acesso universal aos medicamentos anti-

retrovirais, a sustentabilidade6 financeira e institucional do Programa de DST/Aids já se viu 

ameaçada diversas vezes. Dentre as razões para o comprometimento da sustentabilidade da 

política de acesso estão (i) a cada ano milhares de pessoas vivendo com HIV/Aids iniciam o 

                                                 
4 Além da Argentina, Chile, Cuba, México e Uruguai. Outros países como Barbados, Colômbia, Costa Rica e 
Paraguai fornecem cobertura para 2/3 dos pacientes que vivem com a doença (UNAIDS, 2004). 
5 Os medicamentos anti-retrovirais de 1ª linha produzidos no país não estão sob proteção de patentes pois no 
início da produção, o país não reconhecia patentes farmacêuticas. 
6 Capacidade de sustentar as ações ao longo do tempo, em vista das dificuldades e dos problemas habitualmente 
enfrentados. 
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tratamento com ARVs; (ii) o fato da administração dos ARVs prolongar a vida das pessoas 

significa que mais pacientes farão uso da terapia anti-retroviral; (iii) quanto maior for o tempo 

de tratamento, maior o risco dos pacientes desenvolverem resistência às drogas que estiverem 

sendo administradas fazendo com que haja necessidade de introduzir ARVs de 2ª ou 3ª linha7, 

patenteados e mais caros; (iv) a Lei de Propriedade Industrial que restringiu a produção de 

versões genéricas de medicamentos8 patenteados entrantes no mercado após o ano de 1996 e 

(v) a “baixa”9 capacidade tecnológica da indústria farmacêutica nacional10 de produzir versões 

genéricas de medicamentos, no caso de ser decretada uma licença compulsória. 

Para que o governo continue a manter a gratuidade e a universalidade do tratamento 

e como parte de um cenário para enfrentamento da epidemia é preciso administrar os altos 

preços cobrados pela indústria farmacêutica, manter a produção nacional de ARVs, respeitar a 

lei de patentes de modo a atender aos interesses transnacionais, levando sempre em conta os 

interesses nacionais. A questão da propriedade intelectual ingressou na agenda da saúde em 

1996 e dez anos depois, em 2006 foi criado um Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre 

Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual (IGWG11) instituído pela Organização 

Mundial de Saúde. É importante que sejam monitoradas as negociações travadas pelo Grupo 

que ainda se encontram em andamento. 

O governo brasileiro já ameaçou decretar o licenciamento compulsório algumas 

vezes e na última, finalmente cumpriu a promessa. A licença compulsória é um mecanismo de 

defesa contra possíveis abusos cometidos pelo detentor de uma patente e consiste na 

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

detentor da patente. É uma estratégia para regular o monopólio ocasionado pela proteção 

patentária (CHAVES, 2006). Em maio de 2007 foi decretada a licença compulsória do anti-

retroviral efavirenz. A produção nacional desse medicamento, iniciou-se 2009 e ao que tudo 

indica, tem ajudado a sanar o orçamento da saúde. 

 

Dado este quadro, pretende-se responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

                                                 
7 Os medicamentos de 2ª linha passarão a ser usados no início do tratamento e os novos medicamentos de 3ª 
linha tem um preço muito elevado.  
8 O medicamento é um produto farmacêutico, obtido ou elaborado com finalidade profilática, curativa, paliativa 
ou para fins de diagnóstico. 
9 Esta questão será discutida mais adiante. 
10 A indústria farmacêutica nacional possui capacidade de formulação dos medicamentos, todavia depende 
fortemente da importação de insumos farmacêuticos ativos (IFAs). 
11 Intergovernmental Working Group. 
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1.2 Pergunta de Pesquisa 

Como está sendo a dinâmica da Licença Compulsória do efavirenz? 

 

1.3 Objetivo Final 

O objetivo final deste estudo é avaliar o processo de implementação da Licença 

Compulsória no caso do anti-retroviral efavirenz no Brasil sob o ângulo do 

conhecimento, da economia e do impacto na política. 

 

1.4 Relevância do Estudo 

O Brasil poderia ter se beneficiado do período de transição de dez anos para adequar 

o seu sistema legal às novas regras internacionais e fortalecer sua indústria nacional, 

entretanto, a nova Lei de Propriedade Industrial (LPI 9.279) foi publicada em maio de 1996, 

ou seja, apenas dois anos depois do Acordo TRIPS ter sido negociado. Nesse mesmo ano, o 

governo brasileiro promulgou a Lei 9.313, conhecida como "Lei Sarney", que obriga o Estado 

a distribuir de forma universal e gratuita os medicamentos para o tratamento das pessoas 

vivendo com HIV/Aids (PVHA). 

Desde então, o governo vem tentando equilibrar os direitos privados resultantes da 

regulação que permite a concessão de monopólio aos titulares das patentes de medicamentos 

com os direitos sociais que garantem o acesso ao tratamento a qualquer pessoa vivendo com 

HIV/Aids. Para garantir o acesso universal aos cerca de 170.000 pacientes que estavam em 

tratamento em tratamento em 2006, cerca de 70% do R$ 1 bilhão12 destinado à compra desses 

medicamentos estava comprometido com a importação de medicamentos patenteados, o 

restante estava designado a aquisição de medicamentos anti-retrovirais não patenteados, 

fabricados no país (BRASIL, 2008a). 

Dados do MS esclarecem que após o estabelecimento da política brasileira de acesso 

universal e gratuito de tratamento em 1996 combinando drogas de diferentes formas de ação, 

houve redução de 50% na mortalidade, 70% na morbidade, redução das internações em 80%, 

bem como aumento de cinco anos na sobrevida dos pacientes que vivem com Aids (BRASIL, 

2005a). Os números mostram que houve melhoria na qualidade de vida, aumento de 

                                                 
12 Entre 2005 e 2006 o gasto do PN-DST/AIDS foi de aproximadamente R$ 1 milhão.  
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expectativa de vida, redução da morbidade e mortalidade, o que sinaliza a importância de se 

continuar com a política de acesso universal à terapia anti-retroviral13 aos pacientes que vivem 

com HIV/Aids. 

O sucesso do programa brasileiro deve-se em grande medida ao fato do governo 

possuir uma bem sucedida política de fabricação de medicamentos que não contavam com 

proteção patentária. A necessidade de introdução crescente de anti-retrovirais patenteados na 

terapêutica somado ao fato de a Índia ter deixado de ser fonte de genéricos14 de medicamentos 

novos ou de segunda escolha desde 1º de janeiro de 2005 sinalizou que a política de acesso 

universal e gratuito dos anti-retrovirais poderia estar fortemente comprometida. 

Após diversas tentativas de negociar reduções de preços de medicamentos anti-

retrovirais com a indústria farmacêutica, foi decretada pelo governo brasileiro, em maio de 

2007, a primeira e até o momento, única licença compulsória de um medicamento na América 

Latina. O licenciamento compulsório representa uma saída para a redução do preço de 

medicamentos em um mundo movido a monopólios. 

Atualmente existem aproximadamente 180 mil PVHA e que fazem uso da 

medicação com anti-retrovirais. Desde que se iniciou a política de acesso universal, 90 

mil mortes já foram evitadas e a sobrevida aumentou. O estudo fornece um aporte 

importante para a continuidade da Política de acesso universal aos medicamentos anti-

retrovirais.  

 

1.5 Estrutura do Estudo 

Após a introdução, foi exposto o problema, a pergunta de pesquisa o objetivo final e 

a relevância do estudo. 

O segundo capítulo, composto pelo referencial teórico, apresenta um extenso 

levantamento da literatura, trata da Propriedade Intelectual e Saúde Pública sob a perspectiva 

da Globalização, mostra as conseqüências que o Acordo TRIPS trouxe para a Saúde Pública 

brasileira, as flexibilidades previstas no Acordo de interesse para a saúde e a Declaração de 

Doha que corrobora o uso das salvaguardas contidas no TRIPS e finalmente discorre sobre 

Políticas Públicas relacionadas à saúde. 

                                                 
13 Sem mencionar as ações de prevenção e controle da infecção. 
14 São aqueles que, ao expirar a patente de marca de um produto, são comercializados sem nome de marca, de 
acordo com a denominação oficial. 
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O capítulo terceiro, método de pesquisa, mostra que foi utilizada a estratégia de 

estudo de caso e que a abordagem utilizada neste trabalho foi a qualitativa e apresenta a 

técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) utilizada como ferramenta para analisar o 

corpo resultante das entrevistas. 

O capítulo quarto, apresenta o estudo de caso, a situação atual da epidemia no Brasil, 

os desafios à sustentabilidade do Programa Nacional, as estratégias utilizadas pelo governo 

brasileiro para garantir a sustentabilidade financeira do Programa. 

O capítulo seguinte apresenta o resultado das entrevistas distribuídas em cinco 

grandes dimensões. 

O capítulo sexto apresenta o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e faz uma avaliação 

das estratégias adotadas, resultados obtidos, considerações finais e principais desafios a serem 

enfrentados. 

 

2. Referencial Teórico 

Segundo Vergara (2004), vemos que a função da delimitação das bases teóricas, no 

processo de construção do conhecimento acadêmico é dar subsídios ao pesquisador para não 

perder seu foco de análise, oferecendo contextualização e consistência à investigação.  Neste 

capítulo são apresentadas as referências teóricas utilizadas, dando maior clareza ao problema 

a ser estudado. 

 

2.1 Propriedade intelectual e Saúde Pública sob a perspectiva da Globalização 

O regime internacional de proteção da propriedade intelectual vem sendo edificado 

com base nos seguintes marcos legais: a Convenção de Paris (CUP), o Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio (GATT), a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), o 

Acordo TRIPS e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Este capítulo descreve a 

evolução do sistema internacional de propriedade intelectual, identifica múltiplos atores e 

seus respectivos interesses e mostra que há uma assimetria de poder nas relações 

internacionais inclusive na aplicação de tratados sobre propriedade intelectual entre países. 

Em seguida são apresentadas as flexibilidades previstas no Acordo TRIPS15 de 

interesse para a saúde, a incorporação de algumas dessas flexibilidades na legislação 

                                                 
15 Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionadas ao Comércio. 
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brasileira, as conseqüências do Acordo TRIPS para a saúde pública brasileira e algumas 

políticas públicas relacionadas à saúde. 

 

2.1.1 O Sistema Internacional de Propriedade Industrial  

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) concedem ao criador o direito de 

impedir que outros façam uso de sua criação sem a devida autorização por um determinado 

período de tempo. São outorgados pela sociedade para indivíduos ou organizações à atividade 

criativa. Podem ser atribuídos a obras científicas, literárias e artísticas, desenhos industriais, 

marcas registradas, segredos industriais, programas de computador e outros produtos 

advindos da mente humana. Dividem-se em dois grupos: direitos de autor (propriedade 

artística e literária) e propriedade industrial, na qual estão incluídas as patentes. 

A patente é um privilégio legal outorgado pelo Estado aos inventores por um período 

determinado de tempo16, como forma de premiar pelo trabalho criativo, contanto que esse 

esforço seja caracterizado por três requisitos de patenteabilidade: deve ser uma novidade em 

relação ao estado da arte, ser resultante de atividade inventiva e possuir aplicação industrial. 

A racionalização do fundamento para a existência de patentes é que, ao conferir exclusividade 

temporária de mercado, a patente permite que o produtor recupere os custos de investimento 

em pesquisa e desenvolvimento e aufira lucro, e em contrapartida, o inventor se obriga a 

revelar o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Durante o prazo de vigência da 

patente17, o titular tem o direito de excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos 

relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso e venda. 

(WIPO, 2002; BARBOSA, 2005). 

 

2.1.2 História e Contexto 

2.1.2.1 A Convenção da União de Paris (CUP) 

A necessidade de proteção da propriedade intelectual ficou evidente quando 

expositores estrangeiros recusaram-se a participar da Exibição Internacional em Viena em 

1873, temerosos que suas idéias viessem a ser roubadas e exploradas comercialmente em 

outros países (WIPO, 2009a). As patentes foram criadas em 1883, na conclusão da 

                                                 
16 O acordo TRIPS estipula um mínimo de vinte anos a partir do pedido de depósito da patente. 
17 Somente quando terminado o período de graça, o objeto da patente cai em domínio público. 
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Convenção da União de Paris (CUP) como instrumento de proteção da propriedade industrial. 

A CUP foi um tratado internacional delineado para apoiar as criações intelectuais de pessoas 

de um determinado país na obtenção de proteção em outros países.  

Até a assinatura desse tratado internacional, os países signatários tinham autonomia 

para definir sua legislação de acordo com suas próprias necessidades. A Convenção de Paris 

permitiu aos países excluir da proteção os campos tecnológicos e determinar o tempo de 

duração fornecido pelas patentes, bem como autorizar a revogação de patentes e o uso de 

licenças compulsórias para remediar quaisquer abusos. É importante notar que àquela ocasião, 

as patentes tinham por objetivo beneficiar o inventor - reconhecendo o direito natural do autor 

e dando em troca uma retribuição pecuniária e à sociedade - ao divulgar o segredo da 

invenção, aumentava-se a base de conhecimentos naquela área (WIPO, 2009a; PENROSE, 

apud BARBOSA, 2005). 

Em 1884, a Convenção de Paris entra em vigor e o Brasil torna-se subscritor da 

Convenção, junto com mais nove países. Ao longo do tempo, a CUP que está vigente até os 

dias de hoje, foi revista sete vezes (WIPO, 2009b). 

Em 1893, a CUP passa a denominar-se Agência Internacional para a Proteção da 

Propriedade Intelectual (BIRPI)18, baseada em Berna. Como a importância da propriedade 

intelectual já havia aumentado, em 1960, a BIRPI muda-se para Genebra para ficar mais 

próxima das Nações Unidas e outras organizações internacionais situadas naquela cidade. Em 

1970, a BIRPI dá origem à Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a qual 

transforma-se em 1974 em uma Agência especializada das Nações Unidas, responsável por 

administrar assuntos relacionados à propriedade intelectual (WIPO, 2009c). 

 

2.1.2.2 A influência americana na criação do GATT 

A partir da segunda metade do século XIX, as maiores nações européias ratificam 

entre si e com os Estados Unidos diversos acordos comerciais bilaterais. A França se destaca 

ao estender o uso da cláusula de nação mais favorecida, que difundia aos países os benefícios 

que haviam sido negociados bilateralmente.  

Após a 1ª Grande Guerra, os Estados Unidos que despontam como a nova potência 

mundial, recusa-se a participar dos esforços para a retomada do processo de liberalização do 

                                                 
18 United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property, mais conhecido pelo acrônimo em 
francês BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle). 
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comércio internacional e de integração da economia mundial que estava em curso. Após a 

quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, os E.U.A assumem um comportamento 

profundamente protecionista, aumentando suas tarifas aduaneiras (SILVA, 2004). Para 

Krugman e Obstfeld (2008) o protecionismo norte-americano levou a um resultado oposto ao 

esperado, uma vez que reduziu seu comércio externo, ajudando a acentuar a depressão que se 

pretendia atenuar. 

No meio da 2ª Guerra, iniciam-se diversos debates sobre qual deveria ser o modelo 

de desenvolvimento a ser adotado para a reconstrução econômica e financeira mundial. Uma 

dessas discussões ocorreu entre o presidente norte-americano Roosevelt e o primeiro ministro 

britânico Churchill, em agosto de 1941, no Canadá, quando se fixam na Carta do Atlântico 

alguns princípios que deveriam reger as relações internacionais após o fim da guerra. Como 

diretrizes pode-se citar a autodeterminação19, o livre acesso às matérias–primas, a colaboração 

para o desenvolvimento econômico e social, a liberdade dos mares, a suspensão da busca de 

expansão territorial e a supressão da expansão colonialista (VIGEVANI; OLIVEIRA; 

MARIANO, 2003). 

Na análise de Silva (2004) os Estados Unidos decidem assumir a liderança na 

liberalização multilateral do comércio, pois temiam a repetição da guerra comercial dos anos 

1930 e estavam cientes de que as negociações bilaterais não seriam suficientes para garantir a 

cooperação em nível mundial e nem os mercados para seus produtos. Na opinião de 

Kindleberger (1986), a Depressão resultou da incapacidade do Reino Unido e da relutância 

dos Estados Unidos em manter a estabilidade econômica internacional. 

Na reunião de Bretton Woods, realizada em 1944 em New Hampshire, E.U.A, os 

Estados Unidos e o Reino Unido procuram chegar a acordos que pudessem reintegrar as 

condições que garantissem o funcionamento da economia mundial em três pilares: o 

monetário, o financeiro e o comercial. O livre-comércio estaria subentendido nos princípios, 

uma vez que o comércio administrado foi percebido pelos governos da América do Norte e 

britânico como um dos fatores que aguçaram as tensões internacionais no período anterior à 2ª 

Guerra. Quando a conferência de Bretton Woods aconteceu, as vantagens econômicas dos 

E.U.A eram indiscutíveis: eles possuíam a economia mais poderosa do mundo, representavam 

aproximadamente 50% da produção mundial e 2/3 das reservas de ouro existentes no mundo 

                                                 
19 Princípio segundo o qual uma nação tem o direito de escolher sua própria forma de governo e ideologia e 
dispor de si própria (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 2002). 
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assim como 1/3 das exportações mundiais (TUSSIE, 1987; VIGEVANI; OLIVEIRA; 

MARIANO, 2003). 

Para aumentar a cooperação entre os países capitalistas na economia mundial, 

visando a ampliação do comércio internacional e a criação de instrumentos institucionais que 

fossem capazes de evitar erros da desordem econômica, do protecionismo e do comércio 

administrado, foram discutidas em Bretton Woods as diretrizes para a criação de três 

importantes instituições internacionais. Nas áreas monetária e financeira foram criados o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), conhecido como Banco Mundial. Na área comercial foram feitas 

negociações para a criação da Organização Internacional do Comércio (OIC) (VALS, 2009; 

TUSSIE, 1987). 

O papel do FMI seria monitorar as políticas econômicas nacionais e fornecer 

empréstimos financeiros para o equilíbrio do balanço de pagamentos de países em situação de 

risco. Por sua vez, o Banco Mundial teria como funções garantir recursos para a reconstrução 

dos países atingidos pela guerra e fomentar projetos de desenvolvimento nesses países. 

A maior parte dos recursos destinados a financiamentos do FMI é advinda de 

contribuições de países-membros, que se dão a partir de quotas. As quotas determinam a 

quantidade de recursos financeiros que o país deve fornecer, o quanto de financiamento que 

um país pode conseguir e determina o seu poder de voto. O estabelecimento de cotas baseia-

se no peso relativo que o país tem na economia mundial. Os aspectos analisados para a 

estipulação de quotas são baseados em indicadores econômicos como o Produto Interno Bruto 

(PIB), as transações correntes e as reservas internacionais do país. Os cinco maiores acionistas 

são: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e França, com igual percentual de 

quotas, e Itália (IMF, 2009). 

A Carta de Havana que discriminava os compromissos de criação da OIC - a qual 

deveria regular as relações comerciais entre os países - jamais foi aprovada. Restrições à 

ratificação do documento surgiram no âmbito do Congresso norte-americano, o qual receava 

que o documento restringisse a soberania do país no que toca ao comércio internacional.  Esse 

impasse foi resolvido com a mudança do segmento da Carta denominado de “Política 

Comercial”, relativo às negociações de tarifas e regras sobre o comércio para o Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comércio20 (GATT) (VIGEVANI; OLIVEIRA; MARIANO, 2003). 

                                                 
20 Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio ou General Agreement on Tariffs and Trade, em inglês. 
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O Acordo GATT foi escrito essencialmente pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. 

A partir da observação de Hoekman e Kostecki (1995), seus idealizadores acreditavam que a 

cooperação comercial iria incrementar a interdependência entre os países e ajudaria a reduzir 

os riscos de uma nova guerra mundial. O GATT deveria ter caráter provisório e vigorar até a 

criação da OIC. Ao invés, o GATT ocupou o espaço da OIC incorporando muitas de suas 

provisões contidas na Carta de Havana (VALS, 2009). 

 

2.1.2.3 Do GATT à OMC – A propriedade intelectual na agenda do comércio 

O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio21 (GATT) firmado em 1947, é um tratado 

multilateral assinado por diversos países, incluindo o Brasil, que tem como propósito remover 

barreiras ao comércio e garantir o acesso mais eqüitativo aos mercados por parte de seus 

signatários. 

Os países que aderiram ao GATT são denominados de partes contratantes e devem 

respeitar três princípios básicos (i) o primeiro está contido na cláusula de nação mais 

favorecida (NMF)22, segundo a qual os países signatários não podem dar tratamento 

diferenciado aos bens provenientes de diversos países exportadores. Em outras palavras, 

qualquer vantagem dada por uma das partes contratantes a um produto originário de um país 

também deverá ser dada para o mesmo produto proveniente de todas as outras partes 

contratantes (por exemplo, redução de tarifa), desta forma, procura-se a igualdade de 

tratamento para os países signatários; (ii) conceder concessões tarifárias às partes contratantes 

e, (iii) não tomar medidas que representem obstáculos ao comércio internacional (TUSSIE, 

1987; VELÁSQUEZ; BOULET, 1999; VALS, 2009). 

Desde a criação do GATT, já foram realizadas nove rodadas de negociação dos 

países pactuantes que serviram para avaliar, discutir e propor regras e normas gerais de 

comércio. Foram as seguintes as rodadas de negociações multilaterais promovidas pelo 

GATT: Genebra / Suíça (1947), Annecy / França (1949), Torquay / Reino Unido (1951), 

Genebra / Suíça (1956), Rodada Dillon (1960-61), Rodada Kennedy (1964-67), Rodada 

Tóquio (1973-79), Rodada Uruguai (1986-1994) e Rodada Doha / Catar (2001-2005). 

                                                 
21 Por ser um acordo, tecnicamente o GATT não pode ser considerado como um organismo internacional, nos 
moldes do FMI. Conseqüentemente, não possui poder disciplinatório sobre os países signatários. 
22 A provisão NMF existente no acordo GATT foi incorporada ao Acordo TRIPS. 
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Quadro 1 - Negociações do GATT, nº de países participantes e comércio movimentado em US$ 
 

Data Rodada 
Nº de países 
participantes 

Comércio (em US$) 

1947 Genebra (Suíça) 23 10 bilhões 

1949 Annecy (França) 13 n.d. 

1951 Torquay (Reino Unido) 38 n.d. 

1956 Genebra (Suíça) 26 2,5 bilhões 

1960-61 Rodada Dillon 26 4,9 bilhões 

1964-67 Rodada Kennedy 62 40,0 bilhões 

1973-79 Rodada Tóquio 102 155,0 bilhões 

1986-1994 Rodada Uruguai 123 3,7 trilhões 

2001-2005 Rodada Doha (Catar) 149 n.d. 

 
n.d. : não disponível. Fonte: Thorstensen, 2001. 

 

Nas cinco primeiras rodadas que ocorreram de 1947 a 1961, o tema predominante foi 

a busca por reduções tarifárias. A Rodada Kennedy (1964-67) teve como preocupação 

incorporar novos membros ao GATT, principalmente países em desenvolvimento. O número 

de participantes subiu de 26 para 62 e o comércio aumentou quase dez vezes. Foi a primeira 

vez que a Comunidade Européia participou das negociações como um bloco. A realização de 

uma rodada entre parceiros com poderes de barganha mais equilibrados, costuma ser um fator 

de êxito nas negociações (WINHAM, 1986; THORSTENSEN, 2001). 

Segundo Vals (2009), a década de setenta foi marcada por grandes mudanças na 

economia mundial - as crises do petróleo de 1973 e 1979 interrompem o ciclo da expansão 

iniciado no pós-guerra e os países desenvolvidos enfrentam problemas de desemprego e 

aceleração na inflação. O Japão e a Comunidade Européia consolidam suas posições como 

concorrentes dos Estados Unidos no comércio mundial. Além disso, aproveitando das 

condições atenuadas em relação ao direito de propriedade intelectual, os países asiáticos 

ganham competitividade por meio de investimentos maciços em engenharia reversa, mediante 

a imitação e adaptação de tecnologias, enfraquecendo a liderança tecnológica e econômica 

norte-americana (SCHIFFER, 2006; CHAVES et al, 2007). 
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Empresas americanas, assustadas com a queda nas vendas, associaram a perda de 

competitividade à baixa observância dos direitos de propriedade intelectual (CORIAT e 

ORSI, 2002). Como resultado, o governo americano passa a considerar a defesa dos direitos 

de propriedade intelectual como estratégica nas relações comerciais, com intuito de proteger 

as empresas americanas. Nessa ocasião, na Rodada de Tóquio (1973-79), foram travados 

diversos acordos, entre os quais o de reduzir a incidência das barreiras não-tarifárias, que 

haviam sido adotadas como forma de proteção das indústrias nacionais de diversos países. 

Os anos 1980 foram caracterizados por alguns fatos que sinalizam que as regras do 

GATT não são mais adequadas ao comércio internacional. O mundo industrial é perturbado 

por uma reestruturação apoiada na revolução informática e das comunicações, possibilitando 

a descentralização espacial dos processos produtivos. A nova tecnologia revoluciona o 

sistema financeiro conectando os diversos mercados. Esse processo é completado por 

privatizações, capacidade de adaptação dos mercados e intensificação da concorrência 

internacional entre capitais privados e capitalismos nacionais, quadro esse que irá acelerar o 

processo de internacionalização das empresas e a homogeneização dos mercados, decorrente 

da padronização da oferta e demanda de produtos cada vez mais compatíveis com atributos 

universais. Nesse contexto, surgiram diversos fenômenos: (i) a unificação dos mercados 

financeiros internacionais e nacionais em um circuito de mobilidade de capital, (ii) 

regionalização do espaço econômico mundial, (iii) associações entre empresas transnacionais 

de diferentes bases nacionais e (iv) necessidade de coordenação das principais economias 

nacionais, explicitada pela criação do G723. Essa nova configuração espacial da economia 

mundial passou a denominar-se de Globalização (CORREA, 1989; VIEIRA, 2002). 

Nesse período, o crescente desempenho econômico da Ásia nos anos 1980, 

caracterizado por uma combinação de tecnologias estrangeiras, desenvolvimento exportador, 

equilíbrios macro-econômicos e investimentos em educação prevaleceram em países como 

Japão, Coréia, Formosa, Cingapura, Hong-Kong e os Países de Industrialização Recente24 

como Tailândia, Indonésia e Malásia, respeitando-se as diferenças nacionais, quadro que 

continuava a preocupar as empresas americanas (VIEIRA, 2002; MEDEIROS, 1997). 

Vigevani, Oliveira e Mariano (2003) ressaltam que em termos de poder econômico, a 

participação do Produto Interno Bruto norte-americano em relação ao mundial passou de 

40,1% de 1965 para 29,2% em 1981, ou seja, uma queda de 27,2%. Bayard e Elliot (1992) 

                                                 
23 Grupo que reúne os sete países mais industrializados e desenvolvidos economicamente do mundo: Estados 
Unidos, Reino Unido, Japão, Alemanha, Itália, Canadá e França. 
24 Newly lndustrialized Country (NICs). 
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observam que o poder econômico não estava mais concentrado nos Estados Unidos, como 

acontecia nos anos 60, quando grandes centros de riqueza haviam florescido na Europa e no 

Japão. 

No que diz respeito à indústria farmacêutica, por um século os países desenvolvidos 

usufruem o direito de produzir suas versões com o propósito de fortalecer suas indústrias e 

garantir o desenvolvimento tecnológico de suas nações. A Suíça só reconhece patentes de 

fármacos25 em 1974; o Japão em 1976, obtendo em troca livre acesso a seus produtos nos 

Estados Unidos e Europa; a Itália reconhece em 1978; a Espanha e Áustria em 1987, para em 

troca serem admitidas na Comunidade Européia e ainda assim, solicitam extensão de prazo 

até 1992 para poderem absorver tecnologia e diminuir sua dependência tecnológica. Alguns 

países que defendem um forte regime internacional de patentes passaram a reconhecer 

patentes para a indústria farmacêutica quando já possuíam uma indústria doméstica com 

capacidade tecnológica passível de competir no mercado internacional (BARBOSA, 2001; 

COSTA-COUTO; NASCIMENTO, 2008). 

Se até aquele momento os países em desenvolvimento conseguem resistir à 

adequação a um regime de forte proteção aos direitos de propriedade intelectual, a partir do 

Governo Reagan (1981-89) a situação muda, e o que se verifica é o revigoramento da noção 

de propriedade da tecnologia. Como não se obtinha sucesso na solicitação para que houvesse 

um enrijecimento do regime de propriedade intelectual na OMPI, mesmo porque não havia 

um mecanismo que obrigasse o respeito ao direito de propriedade intelectual, os Estados 

Unidos apoiados pelos países europeus e pelo Japão, decidem desfechar como medida de 

curto prazo uma ofensiva de caráter unilateral, impondo sanções de várias naturezas aos 

países vistos como transgressores (MODY, 1990). 

Os Estados Unidos foram identificados como o maior interessado em discutir a 

propriedade intelectual no âmbito do GATT, por meio da Rodada Uruguai pelos seguintes 

motivos: o aumento significativo da participação das indústrias relacionadas com a 

propriedade intelectual no PIB americano; aumento do número de empregos decorrente desse 

fato; aumento das receitas geradas no exterior por meio de pagamento de royalties e venda de 

produtos com alto valor agregado relacionadas com a propriedade intelectual (LICKS, 1998). 

O acúmulo acentuado de conhecimento tecnológico pelas nações hegemônicas levou à 

crescente pressão por parte das indústrias químicas, farmacêuticas, de eletrônicos e de 

tecnologia, fazendo com que os Estados Unidos, países desenvolvidos da Europa e Japão se 

                                                 
25 Substância química que é o princípio ativo do medicamento. 



 

 

26 

mobilizassem em prol da inclusão do tema da propriedade intelectual no campo de atuação do 

GATT (DAVID, 1992). Desta forma conseguiram configurar seus interesses particulares 

como “interesses públicos”. 

Cruz (1999) ajuda a explicar o ambiente que apoiou o GATT nos anos 1970 e se 

intensificou nos anos 1980-1990. Sob a vanguarda de indústrias novas e de uma renovação no 

sistema financeiro, adotou-se: 

“uma postura eminentemente ‘ofensiva’: uso agressivo do poder do Estado para 
‘abrir mercados’ e exigir dos outros países a adoção de leis, instituições e práticas 
consonantes com os interesses das empresas americanas” (CRUZ, 1999, p. 29, como 
visto em VIGEVANI; OLIVEIRA; MARIANO, 2003). 
 

Muitos países em desenvolvimento, encabeçados pelo Brasil e Índia, empenharam-se 

para que o tema da propriedade intelectual continuasse sendo deliberado no âmbito da OMPI, 

relegando ao GATT questões que pudessem criar barreiras ao comércio de bens, entretanto, o 

desejo desses países não se concretizou e o tema passou a constar das negociações da Rodada 

Uruguai (BARBIERI, 2001). 

A Rodada Uruguai iniciou-se em 1986, em Punta del Este e foi encerrada em 1994, 

em Marraqueche, Marrocos. Foi a mais extensa e mais abrangente de todas as rodadas, com 

duração de oito anos e resultou em mais de uma dezena de acordos, inclusive o Acordo sobre 

Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionadas ao Comércio (TRIPS26), que fixou padrões 

mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual e culminou com a criação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). A OMC foi instituída em 1º de janeiro de 1995, 

em Genebra, e constitui-se em um órgão das Nações Unidas. 

Ao se transferir a discussão sobre direitos de propriedade intelectual da OMPI para o 

GATT e a concordância com o conteúdo do texto do Acordo TRIPS da OMC, levou à 

vinculação da propriedade intelectual ao comércio internacional. Uma vez estabelecida essa 

ligação, o Acordo permitiu fazer uso do mecanismo de solução de controvérsias da OMC, 

para garantir que as normas fossem respeitadas, caso contrário, os países infratores de 

qualquer área do comércio ficariam sujeitos a sanções. 

 

2.1.3 O Acordo TRIPS e a Saúde Pública: patentes e medicamentos 

O Acordo TRIPS trata, entre outras matérias, do tema de patentes e institui que os 

Estados Membros da OMC devem reconhecer patentes em todos os campos tecnológicos, 

                                                 
26
 Daqui em diante poderá ser referido como TRIPS ou simplesmente Acordo. 



 

 

27 

incluindo produtos e processos farmacêuticos, com uma duração mínima de vinte anos a partir 

da data de depósito da patente (WTO, 2009a). O TRIPS estabelece padrões mínimos de 

proteção da propriedade intelectual que os Países-Membros devem internalizar em suas 

legislações nacionais relacionadas ao tema. 

As novas regras internacionais estabelecidas pelo Acordo TRIPS foram criadas por 

um pequeno grupo de indústrias com interesses específicos, com pouca ou nenhuma 

participação de autoridades de saúde pública e sem uma avaliação das possíveis implicações 

de tais regras na saúde pública, em especial do impacto nas pessoas mais pobres. Os países 

em desenvolvimento foram coagidos a aceitar as novas regras estabelecidas pelo Acordo, em 

troca de benefícios que supostamente iriam obter em outras áreas, como agricultura e têxteis, 

todavia, os benefícios não aconteceram conforme esperado por esses países. 

Apesar do processo assimétrico de negociação e do objetivo do Acordo ter sido 

elevar o nível de proteção da propriedade intelectual, ainda foi deixada uma pequena margem 

de manobra para que os países pudessem desenvolver suas próprias leis de patentes de acordo 

com as características de seus sistemas legais, situações de saúde pública e necessidades de 

desenvolvimento (CORREA, 2002). Ao implementar as provisões do TRIPS, os membros 

podiam adotar medidas para a promoção da inovação tecnológica e a transferência e 

disseminação da tecnologia contribuindo com o bem estar social e econômico (artigo 7) e 

tomar medidas necessárias para proteger a saúde pública e promover o interesse público em 

setores de vital importância para o desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico (artigo 8) 

(BERMUDEZ; OLIVEIRA; CHAVES, 2004a). 

Antes do TRIPS, os países signatários da Convenção de Paris possuíam liberdade 

para definir as melhores estratégias para seu desenvolvimento social, econômico e 

tecnológico. Com a entrada em vigor do Acordo TRIPS os países perderam a autonomia de 

optar pela concessão ou não de patentes farmacêuticas e de escolher o regime de proteção 

patentária que melhor favorecesse o desenvolvimento de políticas científicas e industriais 

condizentes com o estágio de desenvolvimento local e as necessidades de saúde pública 

(BERMUDEZ; OLIVEIRA; CHAVES, 2004b). O nível de propriedade intelectual a ser 

adotado por um país depende de sua capacidade tecnológica que lhe é peculiar, entretanto, as 

diferentes realidades tecnológicas dos países não foram levadas em conta quando os padrões 

globais mínimos foram formulados, fazendo com que um mesmo nível de proteção global 

fosse aplicado para países com níveis tecnológicos distintos. Exemplo disso são os níveis 

análogos de proteção impostos pelo Acordo para a Suíça e África do Sul (GUISE, 2006). 
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A única concessão do Acordo TRIPS em relação aos diferentes níveis de 

desenvolvimento sócio-econômico dos Países-Membros diz respeito à fixação de prazos de 

transição diferenciados. Dessa forma, os países desenvolvidos teriam até 1996 para incorporar 

o padrão mínimo de proteção em suas legislações, os países em desenvolvimento teriam até 

2000 e os países de menor desenvolvimento relativo até o ano de 2006. O Acordo também 

estabeleceu que os países em desenvolvimento teriam até 2005 para reconhecer patentes em 

setores tecnológicos não protegidos anteriormente. Posteriormente, a Declaração de Doha 

estabeleceu que os países de menor desenvolvimento relativo poderiam estender o período de 

transição para produtos farmacêuticos até 2016 (CORREA, 2002). 

O Brasil passou a reconhecer patentes para o setor farmacêutico ao aprovar a nova 

Lei de Propriedade Industrial 9.279 em 1996 (BRASIL, 1996a). A Lei 9.279/96 entrou em 

vigor em 15 de maio de 1997.  

Até o Acordo TRIPS, a produção de medicamentos genéricos era garantida por 

determinados países do sul, como por exemplo, Brasil, Índia e Tailândia. A partir do 

momento que esses países começassem a reconhecer patentes farmacêuticas27, toda a 

produção de genéricos de medicamentos patenteados tornar-se-ia inviabilizada. O cerne do 

debate do Acordo concentrava-se no problema de acesso ao tratamento de HIV/Aids. Embora 

a maioria das PVHA vivesse nos países mais pobres, o alto preço do tratamento produzido 

pelas empresas detentoras de patentes quase que inviabilizaria a compra dos mesmos por parte 

desses países. Segundo Coriat, Orsi e d´Almeida (2006), antes dos ARVs genéricos entrarem 

no mercado, o preço da triterapia anti-retroviral de alta efetividade girava em torno de dez a 

doze mil dólares por paciente/ano. Esse preço era proibitivo para o cuidado de todas as PVHA 

no hemisfério sul uma vez que os sistemas de saúde não podiam comportar um custo por 

paciente tão alto. 

Cientes desse fato, o TRIPS contém determinadas salvaguardas que, se 

implementadas na legislação nacional, permitem aos países signatários adotar medidas que 

protejam a saúde pública. É por esse motivo que esses países podem e devem utilizar as 

flexibilidades presentes no Acordo para minimizar os direitos monopolísticos conferidos pelas 

patentes, promover a competição que pode diminuir os preços e aumentar o acesso aos 

medicamentos (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSÓRIO-DE-CASTRO, 2007). 

                                                 
27 A Tailândia mudou a sua legislação em 1994-1995, o Brasil no início de 1996, mas a lei só entrou em vigor 
em 1997 e a Índia somente no final de 2005, o que lhe garantiu exercer um papel importante como fornecedor de 
medicamentos genéricos a custos baixos. 
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Quadro 2 - Salvaguardas previstas no Acordo TRIPS de interesse para a saúde. 
 

Flexibilidade Definição 
Principais usos / 
vantagens 

Exceção “Bolar” 
(art. 30 do 
TRIPS) 

Permite que os fabricantes de medicamentos 
genéricos usem as invenções patenteadas para obter 
o registro de comercialização em agências 
reguladoras, sem a autorização do detentor da patente 
e antes que a proteção patentária expire.  

Possibilita o lançamento de 
uma versão genérica do 
medicamento no mercado 
tão logo haja caducidade da 
patente e permite que haja 
aprendizado ao se fazer uso 
da informação sobre a 
invenção. 

Licença 
compulsória 
(art. 31 do 
TRIPS) 

Quando autoridades licenciam empresas ou 
indivíduos que não o detentor da patente a usar os 
direitos da patente, sem a permissão do titular da 
patente. É permitida a concessão da Licença 
Compulsória desde que determinados procedimentos 
ou condições sejam satisfeitas. O titular retém os 
direitos de propriedade intelectual e recebe uma 
remuneração em contrapartida. A L.C. deve ter sido 
precedida por esforços do requerente em obter uma 
licença voluntária “em razoáveis termos comerciais e 
condições e que tais esforços não hajam sido bem 
sucedidos após um razoável período de tempo” 
(BARBOSA, 1996).  

Permite que os governos 
anulem temporariamente 
uma patente e autoriza a 
produção de equivalentes 
genéricos de medicamentos 
patenteados por motivo de 
interesse público. Tem sido 
utilizada para estimular a 
redução de preços e garantir 
a disponibilidade dos 
medica-mentos necessários. 

Exceção de 
experimentação 
(art. 30 do 
TRIPS) 

Permite que os pesquisadores explorem a informação 
revelada pela patente com o objetivo de compreender 
plenamente a invenção garantindo o avanço do 
conhecimento. 

Promove o progresso da 
ciência e da tecnologia.  

Importação 
paralela 
(art. 6 do TRIPS) 

Quando um produto feito legalmente no exterior é 
importado sem o consentimento do titular dos 
direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, se a 
empresa X é titular de um mesmo medicamento 
patenteado nos países A e B, e esse medicamento é 
vendido a um preço menor no país B. Se uma 
segunda empresa Y comprar o medicamento do país 
B e importá-lo para o país A - a um preço inferior do 
que o preço da empresa X, então terá sido feita uma 
importação paralela. O princípio fundamenta-se na 
doutrina de ‘exaustão’ ou esgotamento do direito da 
patente, ou seja, uma vez que um lote de um produto 
tenha sido vendido para um mercado, os direitos 
patentários daquele medicamento são exauridos no 
país importador e o titular da patente não possui mais 
qualquer direito sobre aquele lote, uma vez que ele já 
foi recompensado no país exportador. O detentor não 
pode mais impedir que outros comercializem o 
medicamento. 

Impede o abuso de poder do 
titular da patente e garante a 
promoção da competição do 
produto patenteado ao 
permitir que um país importe 
um medicamento patenteado 
de um outro país onde ele 
estiver sendo comercializado 
ao menor preço. 

 
Fonte: WTO, 2009b 
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Quadro 3 - Laboratórios farmacêuticos transnacionais, patentes, inovação tecnológica, preços, acesso ao 
tratamento e saúde pública. 
 

Para o desenvolvimento de uma substância são considerados quatro estágios 

tecnológicos: (1) P&D de novas matérias-primas em escala de bancada, (2) aumento de 

escala de bancada para a produção em escala industrial; (3) a transformação de um insumo 

farmacêutico ativo em produto final e (4) marketing e comercialização. 

Uma diferença entre a indústria farmacêutica transnacional inovadora e a 

nacional é que esta não integra todos os estágios tecnológicos, investe nas etapas 3 e 4 e 

permanece fortemente dependente dos princípios ativos adquiridos, acarretando uma 

situação de subordinação tecnológica e econômica das empresas que produzem os 

fármacos para o consumo interno ou aquelas que comercializam esses insumos 

(OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007). 

Enquanto o setor farmacêutico transnacional alega que a capacidade para 

descobrir novos medicamentos depende da forte proteção patentária para recuperar os 

altos gastos incorridos com P&D; que sem essa proteção temporária, as drogas podem ser 

facilmente copiadas e não haveria estímulo para o desenvolvimento de novas drogas; 

existe uma grande preocupação quanto ao impacto negativo relacionado a essas mesmas 

patentes que criam barreiras ao acesso aos tratamentos, especialmente ao tratamento de 

alta efetividade para as PVHA, acarretando sérias conseqüências para a Saúde Pública.  

O discurso da indústria farmacêutica procede apenas em parte. Primeiro, ao se 

confrontar os gastos com P&D com o dispêndio em marketing e administração, verifica-se 

que o desembolso com P&D é relativamente pequeno. Segundo o Public Citizen (2003) 

dez laboratórios farmacêuticos americanos tiveram suas vendas totalizadas no mundo em 

aproximadamente US$ 217 bilhões e margem de lucro de 17% (US$ 37 bilhões). Uma 

fonte da indústria farmacêutica revela que os gastos com P&D do setor farmacêutico 

chegaram a US$ 30 bilhões em 2001, ou cerca de 14% do total de vendas (PhRMA, 2001). 

Apesar do alto investimento em P&D, o lucro foi superior aos gastos em P&D. Mesmo 

assim a indústria farmacêutica alega que não pode reduzir o preço final dos medicamentos 

- o que constitui em uma importante barreira para o acesso aos mesmos – pois “isso 

afetaria os gastos com P&D e consequentemente a possibilidade de descobrir novas drogas 

que podem trazer o bem-estar da população” ao reduzir a morbidade e evitar a 

mortalidade. O Public Citizen (2003) demonstra que a maior fatia não está concentrada 
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nas atividades de P&D, 31% das vendas, o equivalente a US$ 67 bilhões são destinados às 

atividades de marketing e administração. 

Em segundo lugar, existem controvérsias quanto ao valor para se desenvolver 

uma nova droga e a real capacidade inovadora da indústria farmacêutica transnacional. O 

custo real de desenvolvimento de um medicamento na análise enviesada de DiMasi, 

Hansen e Grabowski (2003) alcança US$ 802 milhões (dólares do ano 2000), no entanto, 

em uma avaliação mais realista do grupo de defesa dos direitos do consumidor Public 

Citizen (2001), esse montante gira em torno de US$110 milhões por medicamento, sem 

contar o custo de oportunidade do capital. 

É bem verdade que a indústria farmacêutica é intensiva em P&D, entretanto, 

esses produtos usualmente não representam uma novidade do ponto de vista científico e 

tecnológico.  Angell (2007) esclarece que dos 78 medicamentos aprovados pelo Food and 

Drug Administration28, dezessete produtos encerravam novos princípios ativos e somente 

sete continham avanços terapêuticos em relação aos medicamentos mais antigos. Desses 

sete, nenhum era proveniente de um laboratório farmacêutico norte-americano de porte. 

Os setenta e um medicamentos restantes eram variações de medicamentos mais antigos ou 

não foram classificados como medicamentos superiores aos medicamentos já existentes no 

mercado. O raciocínio do laboratório é o seguinte: ao modificar uma molécula ele pode 

garantir mais vinte anos de direitos de patente e convencer os médicos a prescrever aquele 

‘novo’ medicamento. Afinal, porque gastar recursos em um esforço muito menos 

garantido que é a descoberta de um medicamento genuinamente inovador? 

Ratificando o estudo acima, o Órgão Canadense de Revisão de Preços dos 

Medicamentos Patenteados descobriu que apenas 68 (5.9%) de 1.147 novos medicamentos 

patenteados entre 1990 e 2003 foram classificados como reais inovações (breakthrought), 

ou seja, primeiro fármaco a tratar de forma efetiva uma determinada doença ou que 

promove ganho terapêutico considerável quando comparado com fármacos já existentes 

(MORGAN et al, 2005). 

Não obstante possuir menos capacidade inovadora do que realmente apregoa, na 

maioria dos casos, as pesquisas básicas que podem levar à descoberta de potenciais novos 

fármacos não são realizadas por laboratórios privados, mas por instituições públicas, como 

universidades e institutos de pesquisa norte-americanos que licenciam suas descobertas e 

                                                 
28 Agência governamental norte-americana que regula e supervisiona a segurança dos medicamentos, vacinas e 
outros. 
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utilização para empresas privadas em troca de royalties. Cerca de 70% dos medicamentos 

que apresentam ganhos terapêuticos são desenvolvidos com participação governamental 

(UNDP, 1999). Uma clara indicação que o setor farmacêutico privado depende da ajuda 

governamental, das universidades e pequenas empresas de biotecnologia para desenvolver 

produtos inovadores. 

No caso de medicamentos para doenças negligenciadas, Attaran (1999) 

exemplifica que a pesquisa pré-clínica é financiada pelo setor público, enquanto o 

desenvolvimento clínico é pago, em parte, pelo setor privado. Isto permite que as 

indústrias farmacêuticas evitem a maior parte dos gastos com pesquisa pré-clínica, 

enquanto garantem o acesso a candidatos a medicamentos comercialmente promissores 

para a fase de desenvolvimento clínico. 

A realidade é que a indústria farmacêutica gosta de discursar acerca dos altos 

investimentos em P&D e não tem interesse de abrir a ‘caixa preta’ sobre os reais custos de 

fabricação de um medicamento, com gastos em marketing e muito menos sobre a sua 

margem de lucro. Em 2001, as dez indústrias farmacêuticas americanas presentes na 

classificação do Fortune 50029, apresentaram margem de lucro muito superior a todas as 

outras indústrias americanas: 18,5% sobre as vendas enquanto o retorno líquido médio 

para todos os demais setores foi de 3,3% das vendas (ANGELL, 2007). 

A indústria farmacêutica transnacional depende de pesquisa financiada com 

recursos públicos (que por sua vez é financiada pelos contribuintes) e dos direitos de 

monopólio para continuar tendo margens de lucro muito mais altas que outros segmentos 

da indústria americana e é livre para direcionar muitos recursos para atividade de 

marketing ou para drogas “me-too” ao invés de destinar mais recursos para a pesquisa 

básica que pode gerar inovações na descoberta de novos medicamentos de importância 

para a saúde pública.  

No que se refere ao atendimento das necessidades globais em saúde, era de se 

esperar que a P&D em saúde se concentrasse nas áreas onde as necessidades são maiores, 

mas o que acontece é justamente o contrário. Como cerca de 80% do total de 

medicamentos produzidos é consumido por 18% da população que vive nos países 

desenvolvidos da América do Norte, Europa e Japão30, então a maior parte dos gastos com 

P&D é direcionada ao atendimento de demandas de populações acometidas por doenças 

                                                 
29 Lista das 500 maiores empresas norte-americanas, publicada anualmente pela revista Fortune. 
30 América do Norte, Europa e Japão representam 82% do mercado consumidor (IMS HEALTH, 2009). 
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crônico-degenerativas como as hipertensivas, cardiovasculares, diabetes, obesidade e 

câncer; enxaqueca e depressão (MSF, 2001; PIRIBO, 2007; OLIVEIRA; LABRA; 

BERMUDEZ, 2006; OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO DE CASTRO, 2007). 

 

2.1.4 Do Acordo TRIPS à Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública31: do 

conflito de interesses à necessidade de se interpretar o Acordo TRIPS de modo mais 

flexível 

Ao fim dos anos 1990, a epidemia de HIV/Aids na África do Sul indicava a 

necessidade de conceder flexibilidade às normas de propriedade intelectual, posto que 

aproximadamente 20% da população possui o vírus HIV. A Legislação da África do Sul 

incorporou cláusulas de importação paralela de medicamentos e de licenciamento 

compulsório. Em decorrência disso, em 1998, trinta e nove companhias farmacêuticas 

transnacionais entraram com um processo contra o governo sul-africano alegando que as 

cláusulas eram incompatíveis com o Acordo.  Além disso, o programa americano de incentivo 

ao desenvolvimento da África do Sul estava condicionado à supressão das flexibilidades da lei 

de patentes sul-africana32.  Após uma campanha global realizada por ativistas sociais de 

diversas organizações não-governamentais33, que apoiavam o uso da licença compulsória 

como estratégia para aumentar o fluxo de ARVs para combater o HIV/Aids, as empresas 

farmacêuticas multinacionais desistiram do processo. 

Já em relação ao Brasil, os Estados Unidos entraram com um painel perante o Órgão 

de Solução de Controvérsias na OMC contra a lei brasileira que permitia o licenciamento 

compulsório (CORREA, 2002; T´HOEN, 2003; OXFAM, 2006). 

A motivação por trás das queixas americanas34 estava centrada em sua indústria 

farmacêutica, pois para os interesses norte-americanos seria um risco se a África do Sul ou o 

                                                 
31 Poderá ser referida daqui em diante, como “Declaração de Doha” ou simplesmente “Declaração”. 
32 O mais absurdo é que a lei tinha como propósito aumentar a disponibilidade de ARVs a baixo-custo, 
proporcionando o aumento do acesso da população aos mesmos e era totalmente compatível com as disposições 
e salvaguardas contidas no Acordo. 
33  Incluindo Médicos Sem Fronteiras (MSF), Health Action International (HAI), Consumer Project on 
Technology (CPTech), atual Knowledge Ecology International (KEI). 
34 O mais surpreendente é que os Estados Unidos constituem a nação que apresenta a mais rica experiência em 
L.C. de patentes com o objetivo de corrigir práticas comerciais anticompetitivas e para uso governamental 
(governmental use, mas em monarquias com sistema de governo parlamentar, costuma-se usar o termo 
“crown” use). O código americano prevê o uso governamental da patente industrial sem autorização do seu 
titular, e sem qualquer aviso prévio, embora seja devida, em alguns casos, uma indenização financeira a 
posteriori, por conta dos “lucros perdidos” desde que suscitada perante o “Court of Claims” que é um tribunal 
que possui jurisdição sobre reclamações contra o governo (ABIFINA, 2008). 
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Brasil viesse a usar a licença compulsória como mecanismo para abaixar o preço dos 

medicamentos. Isto porque o gasto de medicamentos patenteados para Aids no Brasil em 

1997 era de US$ 8.000,00 por paciente/ano, e nos países que produziam suas próprias versões 

esse valor chegava a US$ 300,00 por paciente/ano (OXFAM, 2001; MSF, 2003). Ambas as 

ações impetradas foram entendidas como manifestações de conflito de interesses entre o 

reconhecimento dos direitos de propriedade intelectual e os objetivos essenciais de saúde 

pública. Um estudo realizado pela OMS (OMS, 2004c) alerta que os preços abusivos dos 

medicamentos fazem com que apenas 10% das pessoas que precisam de ARVs tenham acesso 

a essas drogas. 

Em vista dos desequilíbrios contidos no Acordo TRIPS, a questão do acesso a 

medicamentos35 entrou na pauta da OMC em novembro de 2001, quando da ocasião da IV 

Conferência Ministerial, em Doha, Catar, onde foram discutidos o tema da propriedade 

intelectual e acesso a medicamentos, ao fim da qual foi aprovada a Declaração de Doha sobre 

o Acordo TRIPS e Saúde Pública (WTO, 2001).  A Declaração foi o resultado da dificuldade 

que as autoridades dos países em desenvolvimento têm apresentado quando se deparam com 

as necessidades de implementar as flexibilidades em nível nacional (WHO, 2002). 

A Declaração reconhece a gravidade da crise na saúde pública que aflige a maioria 

dos países em desenvolvimento, principalmente em conseqüência da expansão da pandemia 

de HIV/Aids (OLIVEIRA; BERMUDEZ; OSORIO-DE-CASTRO, 2007).  Afirma que o 

Acordo TRIPS não previne e não deve prevenir que seus membros tomem medidas para 

proteger a saúde pública e o acesso a medicamentos. Embora reconheça o papel da proteção à 

propriedade intelectual “para o desenvolvimento de novos medicamentos” se preocupa 

especificamente com os possíveis efeitos sobre os preços. A Declaração reafirma o direito de 

cada membro conceder licenças compulsórias nos termos por ele mesmo determinado (veja o 

Quadro 2). 

A Declaração de Doha não alterou em nada o Acordo TRIPS, mas representa uma 

poderosa ferramenta política para que os países em desenvolvimento e os países de menor 

desenvolvimento relativo possam implementar as flexibilidades previstas no Acordo TRIPS 

para superar as barreiras impostas pelas patentes (CHAVES et al, 2007). 

                                                 
35 Produto farmacêutico com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 
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2.1.5 A incorporação dos instrumentos de Licença Compulsória na legislação brasileira 

(Lei 9.279/96) e da Exceção Bolar na LPI, a partir dos acréscimos da Lei 10.196/2001 

A licença compulsória é um modo de se utilizar um produto patenteado sem 

autorização prévia do titular da patente e foi incorporada à legislação brasileira (art. 68). A 

licença compulsória só poderá ser requerida por pessoa que tenha capacidade técnica e 

econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se 

predominantemente ao mercado interno. A licença poderá ser concedida (art. 71) nos casos de 

interesse público36, em casos de exercício abusivo de direitos, abuso do poder econômico, não 

exploração local, comercialização insatisfatória e emergência nacional, declarados em ato do 

Poder Executivo Federal. No arbitramento da remuneração ao detentor da patente, serão 

consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor 

econômico da licença concedida (art. 73, parágrafo 6). A exploração da patente licenciada 

pode ser feita pela União, por terceiros contratados ou laboratórios que estabeleçam convênios 

com a União (CHAMAS, 2008). Além do art. 71 da Lei de Patentes do Brasil (9.279/96), a 

autorização para a licença compulsória também pode ser encontrada nos decretos nº 3.201/99 

e nº 4.830/03. 

A Lei 10.196/2001 (art. 43, VII) criou a Exceção Bolar. Para Correa (2001), a 

Exceção Bolar permite que terceiros produzam pequenas quantidades de medicamentos 

patenteados, sem que uma licença seja almejada, mais especificamente para efeitos de 

aprovação por parte da Agência Reguladora. Justamente pelo fato deste processo de regulação 

ser demorado, sem a Exceção Bolar, o período de proteção patentária poderia se alongar além 

do período exigido. 

Guise, Wang e Campos (2008) concordam e complementam Correa (2001). Para 

eles, a Exceção Bolar foi efetiva para acelerar os procedimentos administrativos e autorizar o 

fabricante de medicamentos genéricos a realizar todos os testes necessários com vistas à 

aprovação do produto antes da caducidade da patente do medicamento, permitindo a entrada 

imediata de versões genéricas no mercado farmacêutico, tão logo a patente expire, além de 

trabalhar em prol dos interesses da Saúde Pública (GUISE; WANG; CAMPOS, 2008). 

                                                 
36 O interesse público refere-se a questões de saúde e a L.C. vale apenas para uso público não-comercial 
(CHAMAS, 2008) 
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Quadro 4 - Patentes, preços, poder aquisitivo e acesso a medicamentos. 
 

A indústria farmacêutica mundial é oligopólica e a liderança de mercado é 

exercida em segmentos de classes terapêuticas por meio da diferenciação de produtos 

(GADELHA; MALDONADO, 2008). Como a capacidade de substituição de 

determinados produtos é limitada, por via de conseqüência, os preços se elevam. Durante 

o período em que a patente está em vigor, o produto não pode ser copiado e a concorrência 

depende da existência de equivalentes terapêuticos.  Caso não exista um equivalente do 

medicamento inovador, então a tendência do laboratório é manter o preço alto. O preço 

dos medicamentos é um fator extremamente importante nos países em desenvolvimento, 

uma vez que a grande maioria dos medicamentos é comprada diretamente pelos pacientes 

e não pelo Estado ou pelo Sistema de Seguro de Saúde37 (WHO, 2006b). Segundo a OMS, 

aproximadamente 30% da população mundial38 não têm acesso a medicamentos essenciais 

(WHO, 2004a). A OMS (WHO, 2004b) também compara os gastos per capita com 

medicamentos e mostra que a população que vive em países de baixa-renda (40% da 

população mundial) gasta uma média de US$ 4,40 per capita/ano, enquanto que as pessoas 

que vivem em países de alta-renda (14%39 da população mundial) gastam em 

medicamentos cerca de US$ 396,00 per capita/ano, quase 100 vezes mais do que o valor 

gasto em países de baixa-renda. Isto significa que, dependendo do poder aquisitivo da 

população e do orçamento destinado para programas de saúde, determinados 

medicamentos essenciais podem ficar indisponíveis para pacientes que precisam de 

tratamento por um longo período de tempo. 

 

2.1.6 Conseqüências do Acordo TRIPS para a Saúde Pública Brasileira 

Do ponto de vista econômico, os principais beneficiários das cláusulas contidas no 

Acordo TRIPS são as empresas farmacêuticas localizadas nos países pertencentes à 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mais especialmente 

nos Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Reino Unido (ABBOTT, 2002; OEDC, 2000). Um 

estudo sobre o impacto do TRIPS, sugere que, enquanto o Acordo pode gerar grandes 

transferências de renda entre países, essas transferências são, mormente para os países 

                                                 
37 No Brasil equivale ao Sistema de Saúde Suplementar.  
38 Nas partes mais pobres da África e Ásia esse valor ultrapassa 50% (WHO, 2004). 
39 Ou 18%, dependendo da fonte. 
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desenvolvidos, em particular os Estados Unidos. Dentre os principais perdedores está o Brasil 

que, junto com a Índia e México, devem perder algo como US$ 2 bilhões, enquanto os E.U.A. 

prepara-se para ganhar US$ 4,5 bilhões em direitos de patente (McCalman, 1999). 

Em termos científicos e tecnológicos, o Brasil não aproveitou todo o período de 

transição de dez anos para reconhecer patentes no campo farmacêutico, a exemplo do que 

fizeram a Índia e a China. Utilizou o período de transição por menos de dois anos enquanto 

poderia ter utilizado o restante do período para fortalecer a indústria farmacêutica nacional. A 

prática de copiar um medicamento faz com que sejam adquiridos conhecimentos com o 

propósito de desenvolver e aperfeiçoar a capacidade de P&D desses laboratórios. 

Quando o Brasil reconheceu patentes retroativas, dispositivo que ficou conhecido 

como pipeline40, ele foi além do disposto no Acordo, atrapalhando o desenvolvimento 

econômico e tecnológico do país. As patentes pipeline violam os objetivos do sistema de 

patentes previstos no artigo 5º, inciso XXIX da Constituição Federal, pois não atendem ao 

interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.  Não atendem o 

interesse social do país, pois conceder a uma empresa o direito de monopólio comercial para 

um medicamento ou processo farmacêutico que já estava em domínio público, aumenta de 

forma desnecessária e injusta as despesas na aquisição dos medicamentos protegidos pelas 

patentes, tanto para os usuários de medicamentos como para os cofres públicos (ABIA, 

2009a).  Também não atendem ao interesse tecnológico e social do país, pois fez com que 

esses medicamentos perdessem a oportunidade de ser produzidos localmente, o que permitiria 

tanto o desenvolvimento do setor no país, como também a produção de versões genéricas 

mais baratas. 

E finalmente quanto à questão social, apesar da legalidade do uso da licença 

compulsória, o Acordo TRIPS e a economia política associada a ele vêm reduzindo a 

produção mundial de genéricos e, portanto a disponibilidade de medicamentos mais 

acessíveis, o que influencia o preço dos medicamentos e conseqüentemente o acesso. No caso 

dos medicamentos patenteados usados nos esquemas terapêuticos de 2ª e 3ª linha de 

                                                 
40 Efavirenz, lopinavir/r, abacavir, nelfinavir e amprenavir são exemplos de patentes pipeline. A introdução deste 
dispositivo na lei brasileira autorizava o depósito do pedido de patente e a concessão de patentes de produtos 
previamente definidos pela lei como não patenteáveis. Patentes submetidas por meio deste dispositivo não foram 
sujeitas à avaliação de requerimentos de patenteabilidade como novidade, inventividade e aplicação industrial 
pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Isto criou uma distorção, fazendo com que a nova LPI 
(Lei 9.279/96) por meio do dispositivo de pipeline, concedesse patentes de produtos que já estavam em domínio 
público (POSSAS, 2008a). As patentes não atendiam ao requisito de novidade, pois a informação já havia sido 
publicada no exterior cinco anos antes. As patentes pipeline foram incluídas artigos 230 e 231 da LPI brasileira. 
Os depositantes tiveram um ano, pela nova lei para depositar os seus pedidos no Brasil. 
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tratamento da Aids, estes alcançam preços dez vezes mais caros do que os de 1ª linha, que na 

maioria das vezes são produtos não patenteados (OLIVEIRA, BERMUDEZ, OSORIO-DE-

CASTRO, 2007). 

Com o objetivo de resguardar os interesses da saúde pública e como já foi 

mencionado anteriormente, até 1996, o Brasil não reconhecia patentes para medicamentos. O 

Acordo TRIPS trouxe a obrigatoriedade de reconhecimento de patentes na área farmacêutica e 

o Brasil cumpriu a obrigação de reconhecer as patentes pela Lei 9.279/96. Desde então, o 

Estado vem tentando equilibrar, o direito dos pacientes aos medicamentos com o dever do 

Estado de fornecê-los. 
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2.2 Políticas Públicas e saúde 

O primeiro caso de Aids no Brasil foi diagnosticado em 1980. O avanço da doença, 

que rapidamente adquiriu contornos de epidemia, exigiu uma atenção mais ampla, de 

abrangência nacional. A criação pelo MS em 1986, do Programa Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e Aids correspondeu à necessidade de tratar a epidemia como 

prioridade de Saúde Pública. O Programa Nacional tornou-se responsável pela elaboração de 

políticas e estratégias de prevenção e de assistência às doenças sexualmente transmissíveis, ao 

vírus da imunodeficiência humana e à síndrome da imunodeficiência adquirida. 

O acesso da população aos medicamentos, em especial aos ARVs é um assunto 

intricado e envolve diversas questões técnicas e políticas, como o direito à saúde dos 

cidadãos, a disponibilidade de recursos, os critérios para a definição das melhores abordagens 

terapêuticas, a criação de novos medicamentos e o tratamento de longo prazo. 

No que se refere à questão política, o estabelecimento da saúde como um direito dos 

cidadãos brasileiros e um dever do Estado deu-se no processo da Reforma Sanitária Brasileira 

e a aprovação do SUS na Constituinte de 1988, e sua implementação na década de 1990, 

conforme mostrado a seguir. 

O tema saúde aparece no art. 6º da Constituição Federal de 1988, enquadrado nos 

direitos sociais, que por sua vez fazem parte dos Direitos e Garantias Fundamentais. O artigo 

seis traz a seguinte redação: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, (...)” (BRASIL, 1988, grifo nosso).   

Na seqüência, o artigo 196, estabelece que: 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

A Lei 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dá cumprimento ao 

mandamento constitucional de disciplinar legalmente a proteção e a defesa da saúde. No art. 

2º dessa lei consta a regulamentação das obrigações do Estado em relação à saúde da 

população: “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (BRASIL, 1990, grifo nosso).  

O parágrafo 1º desse artigo prescreve que: 

“O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 
políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 
outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
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igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” 
(BRASIL, 1990, grifo nosso). 

O art. 3 descreve os fatores determinantes e condicionantes da saúde: “A saúde tem 

como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o 

acesso aos bens e serviços essenciais: os níveis de saúde da população expressam a 

organização econômica e social do país” (BRASIL, 1990, grifo nosso).  

“Parágrafo único: Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 

disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e a coletividade condições de 

bem-estar físico, mental e social” (BRASIL, 1990). 

Com a Constituição de 1988, o Brasil passou a reconhecer a saúde como um direito 

universal, cabendo ao Estado o dever de assegurá-la. A Lei 8.080 ratifica a Constituinte no 

sentido de que para assegurar esse direito, o Estado deve elaborar e executar políticas 

econômicas e sociais que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e a 

complementa mostrando os fatores determinantes e condicionantes da saúde, além das 

condições de vida adequadas que possibilitam o bem-estar dos cidadãos. 

 

2.2.1 Breve histórico das políticas de assistência farmacêutica 

Nos últimos 50 anos surgiram no país diversas iniciativas para elaboração e 

implementação de políticas governamentais relacionadas ao setor farmacêutico. O 

ressurgimento da assistência farmacêutica41 se consagra com a promulgação da Lei 

8.080/9042, que coloca no art. 6, a assistência farmacêutica como atribuição do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Isso significa que, no Brasil, o acesso a medicamentos é garantido por lei 

(LUIZA et al, 2007). Como parte do processo de implementação do SUS, o MS aprovou em 

1988, a Política Nacional de Medicamentos (PNM), após um longo período de discussões. O 

momento era favorável para a discussão, uma vez que a Central de Medicamentos (Ceme) 

havia sido desativada em 1997. 

                                                 
41 A assistência farmacêutica compreende um conjunto de atividades cuja atenção é dispensada à organização 
das ações e serviços que incluem medicamentos e na atenção ao paciente e comunidade com o objetivo de 
contribuir para a promoção da saúde. No ciclo da assistência farmacêutica além da seleção; programação; 
aquisição; armazenamento; distribuição; utilização inclui-se as atividades gerenciamento; financiamento; e os 
recursos humanos. A pesquisa e desenvolvimento, as opções de produção ou importação e a comercialização 
também são atividades que possibilitam a assistência farmacêutica (MARIN ET AL., 2003). 
42 A lei 8.080/90 no seu artigo 6º estabelece como campo de atuação do SUS a “formulação da política de 
medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)”. 
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A Ceme criada em 1971, foi uma importante iniciativa do governo brasileiro e tinha 

como função essencial as ações direcionadas à assistência farmacêutica pública e o 

suprimento de medicamentos à população. À Ceme competia coordenar a produção de 

medicamentos por meio dos laboratórios oficiais; promover o controle de qualidade dos 

produtos; estimular a produção de medicamentos por parte da indústria farmacêutica privada; 

fomentar a pesquisa científica, entre outros (BERMUDEZ; EPSZTEJN; OLIVEIRA; 

HASENCLEVER, 2000; OLIVEIRA; LABRA; BERMUDEZ, 2006). Uma série de denúncias 

de desvios de seus objetivos iniciais mostrava que a Ceme passou a ter uma participação 

diminuída nas atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e coordenação do sistema 

nacional de garantia de qualidade e o seu papel ficou quase que relegado a uma simples 

compradora de medicamentos do setor privado. Os desvios de sua missão precípua levaram a 

Ceme à extinção em 1997. As atividades e responsabilidades da Ceme foram realocadas de 

modo fracionado em diversos órgãos do MS. Como havia necessidade de cumprir o 

dispositivo constitucional que assegura o direito universal à saúde, aliado a um contexto pós-

TRIPS, marcado por grandes conflitos de interesse, a conjuntura era propícia para a discussão 

que levou à promulgação da Política Nacional de Medicamentos (OLIVEIRA; BERMUDEZ; 

OSORIO-DE-CASTRO, 2007). Por meio da PNM, o Estado desempenha um papel relevante, 

sobretudo no que se refere à regulação do setor farmacêutico. 

 

2.2.2 A Política Nacional de Medicamentos 

A PNM foi aprovada pela Portaria 3.916/98 e possui como propósito garantir a 

segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos ao menor custo possível, a promoção do 

uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais43. Aumentar o acesso da 

população aos medicamentos tem sido um dos grandes desafios impostos pelo governo 

brasileiro e o MS assumiu a missão de promover o acesso da população brasileira a 

medicamentos de qualidade em quantidade adequada ao menor preço possível (BRASIL, 

2001b).  

A PNM deve atender às constantes mudanças no perfil epidemiológico brasileiro que 

compreende doenças típicas de países em desenvolvimento e agravos característicos de países 

desenvolvidos. Assim, ao mesmo tempo em que são prevalentes as doenças crônicas como as 

                                                 
43 A OMS define medicamentos essenciais como aqueles que “satisfazem às necessidades de saúde prioritárias 
da população os quais devem estar acessíveis em todos os momentos na dose apropriada, a todos os segmentos 
da sociedade (OMS, 2002). 



 

 

42 

cardiovasculares, diabetes, câncer, doenças respiratórias e obesidade, aumenta a 

morbimortalidade decorrente de violência como homicídio e acidentes de trânsito, além das 

doenças transmissíveis como HIV/Aids que apresentam um quadro complexo. 

A situação das doenças transmissíveis pode ser resumida da seguinte forma: a) as 

doenças transmissíveis com tendência declinante ou erradicadas, b) doenças transmissíveis 

com quadro de persistência, e c) doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Em 

relação às emergentes e reemergentes, ressalta-se a epidemia de dengue, a malária, as 

sexualmente transmissíveis e a Aids cujo surgimento deu-se na década de 1980 e passou a 

constituir-se em uma das prioridades de saúde pública no país (BRASIL, 2005b). 

A importância de um documento oficial de política de medicamentos representa uma 

referência sobre as direções que o país deve assumir, constitui-se em um dos elementos 

essenciais para a efetiva implementação de ações capazes de promover que o acesso aos 

medicamentos seja garantido para todas as pessoas que dele necessitem.  Ademais, possibilita 

à sociedade acompanhar as realizações do governo nessa área (LUIZA et al, 2007). 

De acordo com a PNM, para o alcance do propósito nela estabelecido foram fixadas 

oito diretrizes: 1) adoção de relação de medicamentos essenciais; 2) regulamentação sanitária 

de medicamentos; 3) reorientação da assistência farmacêutica; 4) promoção do uso racional 

de medicamentos; 5) desenvolvimento científico e tecnológico; 6) promoção da produção de 

medicamentos; 7) garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; e 8) 

desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. A terceira diretriz reorientação da 

assistência farmacêutica, também é definida como uma de suas prioridades, juntamente com a 

revisão permanente da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); promoção 

do uso racional de medicamentos e organização das atividades de vigilância sanitária de 

medicamentos (BRASIL, 1998). 

A Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais (RENAME) é representada por 

uma lista nacional de referência composta pelos fármacos considerados básicos e 

indispensáveis para atender ao mais amplo tipo de doenças. A RENAME foi revista em 1999 

e, a partir de então, passou a servir de base para o desenvolvimento tecnológico e científico, à 

produção de medicamentos no país e para a definição de listas de medicamentos essenciais. 

Outras revisões se seguiram em 2002, 2006 e 2008 (BRASIL, 2005b; OLIVEIRA; LABRA; 

BERMUDEZ, 2006). No Brasil, foram definidos alguns programas estratégicos específicos 

desenvolvidos pelo MS, por áreas temáticas, para o financiamento público de medicamentos. 

Os anti-retrovirais estão entre os medicamentos considerados estratégicos e esse tipo de 
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medicamento é adquirido e gerido pelo governo federal. Para receber, os pacientes devem 

estar inscritos no Programa Nacional DST e Aids. 

Quanto à Regulamentação sanitária de medicamentos, a diretriz preconiza que devem 

ser enfatizadas as questões relativas ao registro de medicamentos e devem ser incentivadas a 

promoção da produção e o uso de medicamentos genéricos. Para o atendimento dessa diretriz, 

em 1999 foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que com relação aos 

laboratórios públicos, assumiu o registro dos medicamentos, que antes era uma atribuição da 

Ceme; além da Anvisa ter contribuído para adequar os laboratórios públicos às boas práticas 

de produção (OLIVEIRA; LABRA; BERMUDEZ, 2006).  

Quanto à Reorientação da assistência farmacêutica, a diretriz estipula que deve ser 

dada ênfase à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais, por meio do 

desenvolvimento de atividades de descentralização da gestão da assistência farmacêutica, de 

promoção do uso racional de medicamentos, de otimização do sistema de distribuição no setor 

público, pautada por critérios de natureza epidemiológica, técnica e administrativa, bem como 

da adoção de instrumentos e iniciativas que possibilitem a redução nos preços desses 

produtos. 

A Promoção do uso racional de medicamentos deverá ser feita por meio da adoção 

de medicamentos genéricos; o Desenvolvimento científico e tecnológico, mediante a 

promoção de pesquisas na área farmacêutica, bem como a estimular medidas de 

desenvolvimento da tecnologia da produção de fármacos, especialmente os constantes da 

RENAME, e quanto à Promoção da produção de medicamentos, esta deverá basear-se na 

articulação da capacidade instalada dos segmentos industriais – oficiais em conjunto com os 

laboratórios privados nacionais e transnacionais – na produção de medicamentos da 

RENAME, no estabelecimento de referências de preços para o mercado, na menor 

dependência de importação de insumos e na ampliação da produção de medicamentos 

destinados ao tratamento de patologias de grande impacto sobre a saúde pública (BRASIL, 

1998). 

O acesso gratuito aos medicamentos não é garantido senão a algumas poucas 

doenças. O Brasil é um dos poucos países no mundo a garantir o acesso universal e gratuito 

aos medicamentos para o tratamento de doentes com Aids. Desde 1991, o sistema público de 

saúde distribui zidovudina (AZT) e a partir de 1996, o governo brasileiro consolidou a sua 

política de distribuição gratuita de ARVs que está assegurada em lei federal. 
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2.2.3 Lei Sarney: acesso gratuito aos medicamentos anti-retrovirais 

Os recursos orçamentários para a compra de ARVs e as normas para a sua aquisição 

e distribuição foram asseguradas pelo Decreto nº 9.313/96, conhecido como Lei Sarney.  O 

Decreto assegurou a todas as PVHA o direito ao acesso gratuito a toda a medicação necessária 

ao tratamento e estipulou que os critérios44 para o tratamento seriam estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1996b).  

Grande parte dos medicamentos que compõem o coquetel é constituído por drogas 

patenteadas de alta efetividade produzidas por laboratórios transnacionais cujos preços são 

extremamente altos.  Em termos de custo, as drogas patenteadas representam o maior peso do 

coquetel. Para que haja atendimento à lei de distribuição gratuita dos anti-retrovirais, uma das 

estratégias do governo foi investir nos laboratórios e recursos humanos nacionais para a 

produção de versões genéricas de medicamentos cujas patentes já expiraram.  

 

2.2.4 A Política dos Medicamentos Genéricos 

A Lei nº 9.787/99 estabelece a criação do medicamento genérico e dispõe sobre a 

utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (BRASIL, 1999a). Segundo a 

Anvisa (BRASIL, 2003a), medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio 

ativo, na mesma dose e forma farmacêutica e com a mesma indicação terapêutica do 

medicamento de referência no país, apresentando a mesma segurança que o medicamento de 

referência e podendo ser intercambiável com ele. 

A introdução dos genéricos aumenta o acesso aos medicamentos, ao reduzir os gastos 

com medicamento cujas patentes já expiraram, possibilitando direcionar o excedente para a 

aquisição de medicamentos sob proteção patentária. Ao diminuir a dependência da 

importação de medicamentos por meio da internalização das etapas de fabricação45 com 

vistas à redução de preços praticados pelos laboratórios transnacionais, a lei atendeu às 

diretrizes da PNM do Ministério da Saúde. 

                                                 
44 Os protocolos para o tratamento são definidos e revistos por especialistas na doença, que compõem a 
Comissão do Consenso Terapêutico a qual pode recomendar terapias de diferentes complexidades. Algumas 
incluem medicamentos de última geração, patenteados e, portanto sujeitos aos preços impostos pelos laboratórios 
farmacêuticos transnacionais. 
45 Cabe ressaltar que o medicamento genérico somente pode ser produzido depois de expirado o período de 
proteção de 20 anos ou depois de decretada a licença compulsória. 
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Bermudez (1999) reporta que, dentre as reformas realizadas no âmbito do setor saúde 

da América Latina, as estratégias relacionadas à implementação de políticas de medicamentos 

genéricos realmente contribuem para a promoção de maior acessibilidade, diminuição de 

custos e aumento de alternativas de medicamentos. 

 

2.2.5 Plano Nacional de Saúde (PNS) 

O Plano Nacional de Saúde, aprovado em 2004, foi construído a partir das diretrizes 

da política de saúde. O objetivo principal do PNS é promover o cumprimento do direito 

constitucional à saúde, visando à redução do risco de agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação e diminuir as desigualdades 

em saúde.  Com o objetivo de reduzir as desigualdades, o Ministério da Saúde definiu, entre 

outras iniciativas prioritárias, a garantia de maior suficiência na produção de fármacos. 

Dentre as linhas de atenção à saúde, um dos objetivos é o de promover o acesso e a 

assistência farmacêutica e aos insumos estratégicos; adotando medidas que favoreçam a 

redução de custos e dos preços. A meta no período de 2004 - 2007 era atender 148 mil/ano 

portadores de HIV/Aids com os medicamentos específicos. Em relação às condições de saúde, 

na diretriz “Controle da Aids”, a meta correspondente para o período de 2004-2006 era 

reduzir em 30% o índice de mortalidade pela doença (BRASIL, 2004). 

O Plano identifica que o desenvolvimento tecnológico em saúde deve ser fomentado 

com foco nas inovações tecnológicas, com destaque àquelas relacionadas a fármacos e 

medicamentos. Para tanto, o Plano estimula a modernização e o incremento/ampliação das 

unidades públicas de produção, assim como a capacitação tecnológica dos profissionais; um 

outro objeto de atenção é o fomento à P&D de insumos estratégicos. 

 

2.2.6 Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (PN DST e 

Aids) 

Uma fase inicial da resposta política ao HIV/Aids no país parece ter começado perto 

de 198246, quando sete pacientes foram notificados e um programa inicial de mobilização foi 

estabelecido no Estado de São Paulo, estendendo-se até 1985. Naquele período foram 

realizadas as primeiras reuniões de trabalho no Ministério da Saúde, visando à criação de 

                                                 
46 Um caso ocorrido em 1980 na cidade de São Paulo foi reconhecido retrospectivamente (PARKER, 1997). 



 

 

46 

Programa Nacional de AIDS. A mobilização comunitária crescente, resultando na formação 

das primeiras organizações não-governamentais de Aids, junto com a pressão de um número 

crescente de programas estaduais e municipais de Aids, para o desenvolvimento de algum tipo 

de resposta em nível federal, culminou na criação de um Programa Nacional de DST e Aids. 

A Portaria nº 236 foi publicada no dia 2 de maio de 1985 e estabeleceu as primeiras diretrizes 

e normas para o enfrentamento da epidemia no país. Somente a partir de 1986 que 

efetivamente veio a se constituir e consolidar o Programa Nacional de DST e Aids47 

(TEIXEIRA, 1997).  

Um dos aspectos centrais da política de saúde do governo brasileiro desde a metade 

da década de 1980, é o combate ao HIV/Aids. O Programa Nacional de DST e Aids do 

Ministério da Saúde representa a autoridade nacional no enfrentamento da epidemia. Tem 

como principal missão a redução da incidência do HIV/Aids e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas vivendo com HIV/Aids. Os princípios gerais que orientam o Programa são: a 

descentralização, integralidade das ações, universalidade de acesso aos bens e serviços de 

saúde e o controle social. A estes princípios acrescentam-se as diretrizes que norteiam a 

resposta brasileira: a garantia da cidadania e direitos humanos das pessoas com HIV/Aids; a 

garantia de acesso universal a insumos de prevenção, diagnóstico e tratamento das DST/Aids. 

Dentre as prioridades estão: a ampliação da cobertura e promoção do acesso universal e 

gratuito ao tratamento com ARV e a ampliação da capacidade nacional para a produção de 

medicamentos ARVs (BRASIL, 2002, 2008a). 

Os anti-retrovirais zidovudina (AZT) e a didanosina começaram a ser distribuídos 

para as PVHA, respectivamente, em 1991 e 1993 por meio do sistema público de saúde. Em 

1996, a terapia anti-retroviral de alta efetividade (TARV em português ou HAART48 em 

inglês) foi definida como padrão de assistência e foi institucionalizada por meio de um 

decreto presidencial que garantia distribuição gratuita de ARVs para todos aqueles que 

necessitassem de medicamentos para combater o HIV. No final dos anos 1990, o governo 

brasileiro começa a mobilizar os produtores locais para produzir versões genéricas de 

medicamentos anti-retrovirais que faziam parte do consenso terapêutico nacional.  Em 1999 

foi promulgada a lei que solicita a utilização do nome genérico na embalagem do 

medicamento, de modo a possibilitar a redução de preços. 

                                                 
47 Ao longo de sua trajetória o programa nacional de Aids passou por diversas designações: Programa Nacional 
de Controle de DST/AIDS (1987), Divisão Nacional de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e 
SIDA/AIDS (1987), Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS (1990), Programa Nacional de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS (1996), entre outros (GALVÃO, 2000). 
48 Highly Active Anti-retroviral Therapy. 
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Embora a Constituição Federal estabeleça que as políticas públicas em saúde sejam 

de responsabilidade conjunta da União, Estados e Municípios (art. 23, II), o fornecimento de 

medicamentos ARVs não se aplica a essa lógica. Graças a um pacto tripartite de 

responsabilidade, os anti-retrovirais são de responsabilidade única do MS. Os medicamentos 

ARVs adquiridos pelo MS são distribuídos para as PVHA, sejam elas provenientes da rede 

pública ou particular. Os ARVs não são vendidos em farmácia, estão disponíveis nas unidades 

estatais ou municipais, e são distribuídos apenas pelas Unidades Dispensadoras de 

Medicamentos (UDM)49 aos pacientes cadastrados no Programa mediante prescrição médica. 

A aquisição e as indicações de uso dos medicamentos ARVs seguem recomendações técnico-

científicas denominadas de Consensos Terapêuticos, que são baseados em estudos 

reconhecidos nacional e internacionalmente. Os consensos são documentos dinâmicos que 

permitem atualizações freqüentes e a peridiocidade das revisões varia de acordo com os 

avanços no conhecimento médico-científico sobre a Aids (BRASIL, 2002; 2008b). 

Desde 2003, o governo vem dando muita ênfase na garantia de custos menores e da 

auto-suficiência em relação aos anti-retrovirais. Isto pode ser evidenciado em alguns dos 

objetivos gerais do Programa: (i) fortalecer a efetividade e eficiência do Programa Brasileiro 

de DST e HIV/Aids e garantir sua sustentabilidade a médio e longo prazos; (ii) reduzir a 

incidência de DST e HIV; (iii) melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão vivendo 

com HIV/Aids. Quanto aos objetivos específicos, o Programa almeja expandir a qualidade e o 

acesso às ações de atenção e aumentar a efetividade das ações por meio do desenvolvimento e 

incorporação de tecnologias estratégicas (BRASIL, 2005c).  

 

                                                 
49 Os medicamentos para infecções oportunistas e outras DSTs ficam a cargo das Secretarias Estaduais (SES) e 
Municipais de Saúde (SMS) (BRASIL, 2008b). 
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Quadro 5 - Fatos e datas relevantes das políticas brasileiras e internacionais relacionadas aos ARVs 
 

Ano Fatos importantes 

1986 Constituição e consolidação do Programa Brasileiro de DST e Aids  
1988 Constituição brasileira. 
1991 Início da distribuição do ARV zidovudina (AZT). 
1993 (lab. 
privados) 
/ 1996 
(públicos) 

Início da produção local de ARVs (CASSIER, CORREA, 2007).  

1996 

� Em 14 de maio de 1996, o país altera o status legal dos medicamentos ao 
aprovar a nova Lei de Propriedade Industrial 9.279.   

� Em novembro 1996, poucos meses após o país alterar o status legal dos 
medicamentos, a Lei Sarney passa a garantir o direito de acesso à terapia 
anti-retroviral. 

� Introdução da Terapia Anti-retroviral de Alta Efetividade (TARV), 
conhecida como ‘coquetel’. 

1997 

A LPI (Lei de patentes) 9.279 entra em vigor em 15 de maio, ou seja, o país 
passa a reconhecer patentes para medicamentos nessa data o que significa que 
a cópia de novas gerações de ARVs fica proibida. A 2ª geração de ARVs 
somente pode ser copiada por meio de L.C. 

1999 

Instituída a anuência prévia da Anvisa para concessão de patentes 
farmacêuticas (BRASIL, 1999b). Este dispositivo foi acrescido à LPI em 
2001 (BRASIL, 2001c). Essa medida permite uma análise mais especializada 
dos pedidos de patentes na área farmacêutica, em termos ao impacto à saúde, 
bem como de critérios de patenteabilidade e reprodutibilidade do invento. 

2001 

57ª Sessão da Comissão de Direitos Humanos da O.N.U. estabelece que o 
acesso à medicação durante a pandemia é um direito humano essencial. À 
época, o Brasil produzia sete dos treze ARVs disponíveis para o tratamento. 
 
Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública (Declaração de Doha). 

2003 

Decreto presidencial 4.830 de 4 de setembro que especifica as condições para 
aplicação de licença compulsória em casos de emergência nacional e interesse 
público, permitindo agilizar a aplicação da L.C. O ato de concessão da licença 
compulsória poderá também estabelecer a obrigação do titular transmitir as 
informações necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto 
protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis (BRASIL, 2003b). 
Projeto de lei brasileiro (PL 22/2003) pretende incluir medicamentos para 
Aids no rol de matérias não passíveis de proteção patentária no Brasil 
(BRASIL, 2003c). O PL ainda aguarda votação na Câmara dos Deputados 
(CHAVES; VIEIRA; REIS, 2008). 

2007 Governo brasileiro decreta o licenciamento compulsório do efavirenz 
2009 Em fevereiro começa a produção nacional do efavirenz 

 
Fonte: Modificado de Portela e Lotrowska (2006) 
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3. Metodologia 

3.1 Tipo de pesquisa 

Considerando a taxionomia proposta por Vergara (2009) a pesquisa realizada pode 

ser classificada quanto aos fins e quanto aos meios de investigação. 

Quanto aos fins, será: 

Descritiva: O estudo pretendeu analisar como está sendo a dinâmica da licença 

compulsória do medicamento anti-retroviral efavirenz.  

Quanto aos meios de investigação: 

A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso, que conforme Yin (2001) é 

o mais apropriado para estudos centrados em questões do tipo ‘como’ e ‘porque’.  

Para alcançar o objetivo deste estudo, foram realizadas pesquisas bibliográfica e 

documental para a coleta de dados secundários além de pesquisa de campo para coleta de 

dados primários. 

Na pesquisa bibliográfica foi utilizado material acessível ao público em geral, como 

livros, artigos, dissertações e rede eletrônica além de documentos para analisar os fatores que 

levaram o governo a tomar a decisão do licenciamento compulsório, verificar os fatores que 

permitiram que tal decisão fosse tomada, como foi a preparação para o início da produção 

local até a plena produção do medicamento anti-retroviral. 

Na pesquisa de campo foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com atores 

relevantes da área de saúde pública como formuladores e implementadores de políticas 

públicas que participaram do processo da licença compulsória. Os formuladores puderam 

contribuir comparando as tentativas anteriores de uso da licença compulsória e o uso efetivo 

da mesma, as barreiras políticas que tiveram que ser superadas à época da decisão, também 

deram sugestões de como dominar o conhecimento científico e tecnológico em áreas 

estratégicas visando à redução da vulnerabilidade do SUS, apontaram algumas barreiras que 

precisam ser transpostas para que o país faça inovações.  Já no campo internacional, 

analisaram se a resolução 61.21 da OMS, sobre a Estratégia Global e Plano de Ação em 

Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual pode propiciar um ambiente mais amigável 

para implentar as flexibilidades dos direitos de propriedade intelectual.  Os implementadores 

de políticas, representados pelo laboratório oficial responsável pela etapa da formulação do 

medicamento e pelo consórcio formado especificamente para produzir o insumo farmacêutico 
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ativo, nos ajudaram a entender como se deu a estruturação do Consórcio para a produção do 

Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), os critérios de escolha das farmoquímicas que compõem o 

Consórcio, as principais dificuldades relacionadas à constituição desse Consórcio, como se 

deu o processo de aquisição de conhecimento inter e intra-organizacional, o porquê da 

dificuldade em se especificar uma matéria-prima, os gargalos enfrentados durante o 

desenvolvimento tecnológico do IFA e do medicamento, o número de pessoas necessárias e a 

qualificação desses profissionais para a determinação do processo e gargalos para a produção 

do IFA e do medicamento. 

 

3.1.1 Estratégia de estudo de caso 

Yin (2001) afirma que o estudo de caso deve ser a estratégia escolhida quando se 

analisam acontecimentos contemporâneos, onde o pesquisador não tem controle sobre os 

comportamentos relevantes. O estudo em questão atende a ambos os requisitos pois trata de 

um fenômeno atual, uma vez que a licença compulsória foi decretada em 2007 e cuja 

evolução não pode ser controlada pela pesquisadora. 

 

3.2 Seleção dos sujeitos 

A autora procurou centrar-se nos atores que poderiam ajudá-la a responder a 

pergunta de pesquisa. Para tanto, concentrou-se nos atores relevantes da área de saúde 

pública, notadamente formuladores e implementadores de políticas públicas que participaram 

ativamente do processo da licença compulsória (Quadro 6). 

Dentre os entrevistados estão formuladores que são gestores ou ex-gestores do 

laboratório público; pesquisadora, gestora e especialista em PI; assessora e gestora de 

laboratório público; advogada e especialista em propriedade intelectual do MS; pesquisador 

em C&T em saúde da Instituição de C&T (ICT); pesquisador e gestor de C&T do MS e gestor 

de C&T do MS. 

Quanto aos implementadores de políticas públicas foram entrevistados: o gestor do 

laboratório público; gestor do laboratório público que participou da elaboração dos termos do 

Consórcio; o gerente de Planejamento e Controle do Projeto, responsável pela área de 

Desenvolvimento do Produto; o gerente de Desenvolvimento Tecnológico; o gestor de 

Operações do laboratório público, o gestor da área de Qualidade do laboratório público; o 
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chefe da Produção; o gerente de Produção; o responsável pelo contato com o Consórcio e o 

responsável pela logística de medicamentos do MS. Além de três alto-executivos responsáveis 

por cada uma das farmoquímicas que compõem o Consórcio. 

Alguns atores pertencem a ambas as categorias como o responsável pelo 

departamento jurídico da Instituição de Ciência e Tecnologia, o representante da associação 

de indústrias químicas (Abifina) e o gestor da agência reguladora (Anvisa). 

 Como havia a constricção do tempo, não foram trabalhados neste estudo os atores 

ligados à indústria farmacêutica privada como a Merck, Sharp & Dohme ou Associações da 

Indústria Farmacêutica como a Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa50). Esses atores defendem o conceito que as patentes são necessárias como estímulos 

à inovação, são a favor da proteção dos direitos internacionais de propriedade intelectual e se 

opuseram à medida do L.C. Tampouco foram entrevistados membros da Associação 

Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), que congrega empresas, escritórios de agentes 

de propriedade industrial, escritórios de advocacia e especialistas, uma vez que a associação 

tem como objetivo o estudo da propriedade intelectual, notadamente o direito da propriedade 

industrial. 

                                                 

50 A Interfarma é membro da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa dos EUA (PhRMA). 
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Quadro 6 - Qualificação e código de identificação dos entrevistados 
 

 

Código Ator

Formulador
de

Políticas
Públicas

Implementador
de

Políticas
Públicas

Membros
do

Consórcio  
F01 Ex-gestor de laboratório público (*) x
F02 Pesquisadora, gestora e especialista em PI x
F03 Ex-gestor de laboratório público x
F04 Assessor e gestor de laboratório público x
F05 Advogada e especialista em PI do MS x
F06/I Responsável pelo departamento jurídico da ICT x x
F07 Pesquisador em C&T em saúde da ICT x
F08 Pesquisador e gestor de CT do MS x
F09 Gestor de CT do MS x
I01 Gerente de Desenvolvimento Tecnológico x
I02 Gerente de Produção x

I03
Gestor do laboratório público, 

participou da elaboração dos termos do Consórcio
x

I04 Chefe de produção x
I05 Responsável pela área de desenvolvimento do produto x
I06 Responsável pelo contato com o Consórcio x
I07/F Representante da associação de indústrias químicas x x
I08/F Gestor da ANVISA x x
I09 Responsável pela logística de medicamentos do MS x
I10 Gestor de Operações do laboratório público x
I11 Gestor da área de Qualidade x
I12 Gerente de Planejamento e Controle do Projeto x
I13 Gestor de laboratório público x
MC1 Alto executivo de laboratório privado nacional x x
MC2 Alto executivo de laboratório privado nacional x x
MC3 Alto executivo de laboratório privado nacional x x  

 
 (*) Nesse caso específico, onde não foi possível a realização da entrevista foi feita a transcrição do discurso. 

 

3.3 Fontes de evidência 

Quanto à investigação indireta foram utilizadas informações contidas em 

documentos, artigos, livros, relatórios, jornais, revistas, no sítio do MS, entre outros. A 

pesquisa documental revelou a existência de algumas fases (Quadros 7 e 8) que forneceram 

subsídios para a pesquisadora esboçar o roteiro preliminar das entrevistas. 
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Quadro 7 - Ministros de Estado de Saúde, períodos de gestão, tentativas de uso e uso efetivo do instrumento da 
L.C. 
 
 

Momento 
Ministros de Estado 

de Saúde 
Período de gestão 

Tentativas de uso  
e uso efetivo do 

instrumento da L.C. 

1 José Serra 31/03/1998 - 20/02/2002 

2 Humberto Costa 01/01/2003 - 08/07/2005 

3 José Saraiva Felipe 08/07/2005 - 31/03/2006 

Tentativas de uso 

4 
José Agenor Álvares da 
Silva  

31/03/2006 -16/03/2007 (*) 

5 José Gomes Temporão desde 03/2007 
Uso efetivo da medida: 

maio de 2007 
 
(*) Participação em discussões sobre a L.C.. 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
Quadro 8 - Processo de aprendizagem, domínio do processo tecnológico, produção 
 
 

Momento Capacitação tecnológica e produção 
Formuladores 
de Políticas 
Públicas 

Implementadores 
de Políticas 
Públicas (*) 

1 Adquirindo capacidade tecnológica x x 
2 Domínio do processo tecnológico  x x 
3 Plena produção x x 

 
(*) Laboratórios públicos e Consórcio composto por laboratórios nacionais privados 
 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Foram agendadas conversas informais com atores estratégicos que participaram do 

processo da L.C. para a coleta inicial de informações. Nesse momento, foi possível mapear a 

maior parte dos entrevistados. A partir daí, foram elaborados os roteiros das entrevistas semi-

estruturadas. Algumas perguntas eram comuns, outras mais específicas foram inseridas 

dependendo da participação de cada ator no processo. No decorrer das entrevistas um 

entrevistado ia indicando outro(s), além do que, à medida que mais informações iam sendo 

coletadas, foi possível fazer ajustes no roteiro ou incluir novas perguntas.  As questões 

correspondentes aos roteiros de entrevistas encontram-se no Anexo B. 
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3.4 Contato com os entrevistados e realização das entrevistas  

O primeiro contato com os entrevistados em geral foi feito por telefone ou por e-

mail, onde foram explicados os objetivos da pesquisa. As entrevistas foram realizadas em 

local e horário definidos pelo entrevistado, a maioria das vezes em seu local de trabalho, 

eventualmente em sua residência ou em outros locais. Foram realizadas 24 entrevistas, em três 

locais distintos: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Um dos entrevistados, que residia em 

uma quarta unidade da federação, preferiu responder o roteiro semi-estruturado por escrito e 

enviar suas respostas por e-mail. No início das entrevistas foram explicados novamente os 

objetivos da pesquisa e apresentado o “Termo de Consentimento e Confidencialidade”. Tal 

termo detalhava os objetivos da pesquisa e o papel das entrevistas na investigação, assim 

como explicitava que haveria sigilo sobre a identidade dos entrevistados. Foi solicitada 

autorização para gravação para os 23 entrevistados que foram entrevistados pessoalmente, o 

outro, conforme já foi explicado, enviou o conteúdo por meio eletrônico. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2009 e a duração variou de 40 minutos a 90 minutos, mas na maioria dos casos ficou em 50 

minutos. As gravações digitais foram transcritas por uma profissional especializada. As 

entrevistas transcritas foram revistas pela pesquisadora.  

Houve um caso, onde não foi possível a realização de entrevista. Nesse caso optou-se 

por extrair do sítio do You Tube o vídeo contendo a fala do 25º ator quando o mesmo 

participou de um seminário.  O discurso proferido também foi transcrito e revisado pela 

autora. 

 

3.5 Processamento das entrevistas, tratamento de dados e análise do discurso 

Foram feitas perguntas abertas para um conjunto de indivíduos representativos da 

coletividade e deixou-se que esses indivíduos se expressassem mais ou menos livremente, de 

forma que eles produzissem discursos, o que só pode ser feito por meio de questões abertas51.  

O corpo resultante das entrevistas foi submetido à técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC) (Lefévre e Lefévre, 2005) para a identificação de discursos coletivos. A 

                                                 
51 A questão fechada não reflete a expressão de um pensamento, mas a expressão de uma adesão forçada a um 
pensamento pré-existente. 



 

 

55 

técnica considera que os discursos são manifestações lingüísticas de um pensamento em 

relação a um determinado tema. O DSC é um procedimento metodológico, próprio de 

pesquisas de corte qualitativo que consiste em uma forma qualitativa de representar o 

pensamento de uma coletividade, o que se faz agregando em um só discurso-síntese, 

conteúdos discursivos de sentido semelhante proferidos por pessoas distintas, como respostas 

a perguntas abertas. 

O DSC é uma proposta de coleta, organização, tabulação e análise de dados 

qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos, ou ainda por meio do discurso dos 

sujeitos obtidos em jornais, papers, entre outros. 

Para a elaboração dos DSCs, os autores criaram figuras metodológicas que servem 

para “reconstruir com pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos 

discursos-síntese quanto se julguem necessários para expressar uma dada ‘figura’, ou seja, um 

dado pensar ou representação social sobre um fenômeno” (LEFÉVRE e LEFÉVRE, 2005). 

As figuras metodológicas auxiliam a coleta, análise e organização dos dados, são 

denominadas Expressões-chave (ECH), Idéias Centrais (IC) e Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC). 

Para aqueles autores, as Expressões-chave são:  

“pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, que devem ser sublinhadas, 
coloridas pelo pesquisador, e que revelam a essência do depoimento ou, mais 
precisamente, do conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento 
(que em geral são as questões de pesquisa)” (LEFÉVRE e LEFÉVRE, 2005). 
 

Ainda para eles, a Idéia Central é uma descrição, a mais sucinta e objetiva possível 

do sentido do discurso, sendo que um discurso pode ter mais de uma idéia central.  

A inter-relação entre IC e ECH é que ambas são indispensáveis para que os sentidos 

dos discursos possam ser adequadamente obtidos e descritos, tendo a primeira função 

identificadora, particularizadora, especificadora, e a segunda (ECH), uma função 

corporificadora, de recheio do sentido nomeado.  

O Discurso do Sujeito Coletivo é um discurso síntese, composto pela colagem das 

expressões-chave que tem a mesma idéia central, de modo a formar um todo discursivo 

coerente, em que cada uma das partes se reconheça enquanto constituinte desse todo e o todo 

constituído por essas partes. No DSC é como se uma pessoa falasse por um conjunto de 

pessoas, mas certamente, trata-se de uma construção artificial. 

Quando uma resposta apresenta mais de um DSC, podem ser dois os critérios de 

distinção: Diferença/antagonismo e Complementariedade. 
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Quando se trata de discursos sensivelmente diferentes, a apresentação deles, em 

separado, é obrigatória, entretanto, quando se trata de discursos complementares, a 

apresentação dos discursos, em separado, depende de o pesquisador desejar resultados mais 

detalhados ou mais genéricos. 

As respostas obtidas de 24 entrevistas realizadas assim como a 25ª fala foram 

introduzidas em um banco de dados em excel, ferramenta organizadora e tabuladora de dados. 

Cada pergunta correspondeu a uma guia, composta por diversas colunas, em cada 

coluna, foi introduzido o código do entrevistado, a resposta na sua integralidade, as 

Expressões-Chave (ECH) e as Idéias Centrais (IC), a Categoria (C) e a Descrição da 

Categoria (DC), conforme o quadro a seguir (Quadro 9). 
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Quadro 9 - Instrumento de Análise de Discurso 
 

Pergunta nº __:  

Descrição da pergunta: 

Código do 
entrevistado 

Expressões-Chave 
(ECH) 

Idéia Central 
(IC) 

Categoria 
Descrição da 
categoria 

     

     

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como o objetivo era analisar os dados, copiou-se integralmente o conteúdo de todas 

as narrativas na segunda coluna, denominada “expressões-chave”.  Foram destacadas e 

identificadas em cada uma das narrativas, as expressões-chave que remetiam às idéias 

centrais. As idéias centrais foram identificadas a partir das expressões-chave. 

Na seqüência, foram identificadas e agrupadas as ICs de mesmo sentido, sentido 

equivalente ou complementar e elaborada uma IC-síntese. Criou-se uma idéia central, que 

expressasse de melhor maneira possível todas as idéias centrais de mesmo sentido ou de 

sentido equivalente ou complementar. 

Depois, para cada um dos grupos de IC-síntese, foram agrupadas as ECH 

correspondentes.  Vale ressaltar que, antes de juntar as ECH de modo que formassem um 

texto, fez-se uma primeira arrumação das perguntas onde foram identificadas as seguintes 

grandes dimensões: Contextualização Política, Política de C&T, Institucional, Tecnológica e 

de Produção. Só depois de estruturado o arcabouço contendo as perguntas organizadas, 

devidamente relacionadas a cada uma das dimensões, é que as ECH foram agrupadas de modo 

que formassem um texto, um discurso, constituindo um único DSC para cada agrupamento, 

(DSC A; DSC B1, DSC B2, DSC B3, ...) obedecendo a uma esquematização clássica do tipo 

começo, meio e fim, ligando-se as partes do discurso ou parágrafos por meio de conectivos 

que propiciassem coesão do discurso. 

Neste estudo, o encadeamento de evidências foi obtido a partir de diversas leituras e 

revisões de texto, principalmente do referencial teórico, das fontes de evidência secundária, 

dos resultados e análise do conteúdo das entrevistas. O encadeamento de evidências permite 

que o leitor faça a reconstituição de toda a pesquisa a partir de sua conclusão. Desta forma, o 
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relatório deve remeter ao banco de dados que, por sua vez deve revelar os dados reais que 

foram levantados. Por fim, todas as informações devem apresentar consistência entre si. 
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4. Estudo de Caso: O Licencimento Compulsório do Anti-retroviral Efavirenz 

Neste estudo buscou-se responder a seguinte pergunta de pesquisa:  

COMO ESTÁ SENDO A DINÂMICA DA LICENÇA COMPULSÓRIA DO 

EFAVIRENZ? 

 

Antes de responder a pergunta de pesquisa é importante apresentar a situação atual 

da epidemia de HIV/Aids no Brasil, mostrar as razões pelas quais o Programa de DST e Aids 

é visto como referência mundial em relação à assistência e tratamento das pessoas vivendo 

com HIV/Aids, mostrar as pressões orçamentárias que o Programa de DST e Aids vinha 

sofrendo com a compra de medicamentos anti-retrovirais, a dificuldade de garantir a 

sustentabilidade financeira do Programa e as estratégias utilizadas pelo governo para 

continuar provendo acesso universal ao tratamento anti-retroviral. 

A sustentabilidade financeira do Programa já se viu ameaçada algumas vezes. O 

ápice dos gastos do governo brasileiro com ARVs deu-se em 2005, quando os gastos quase 

que dobraram em relação ao ano de 2001. Para que o governo continuasse a manter a 

gratuidade e a universalidade do tratamento e como parte de um cenário para enfrentamento 

da epidemia, o país utilizou (e ainda utiliza) uma série de estratégias como a produção 

nacional de ARVs cujas patentes já expiraram, negociação com as indústrias farmacêuticas 

transnacionais para a redução de preços dos ARVs patenteados, estratégicos para o SUS, entre 

outras.  

Em 2005, os gastos do Programa com a compra de ARVs atingiram a marca de R$ 1 

bilhão. A necessidade de fornecer acesso universal a todas as pessoas vivendo com HIV/Aids 

e a perspectiva de um número cada vez maior de pessoas que ingressavam no Programa a 

cada ano, somada à entrada de novos medicamentos anti-retrovirais patenteados e caros, 

sinalizou que a sustentabilidade do Programa estava comprometida. No final do ano de 2006 o 

país tentou negociar a redução do preço de alguns ARVs como de praxe, inclusive do 

efavirenz. O preço deste medicamento encontrava-se constante desde 2004, apesar do 

crescente número de pacientes que faziam uso do medicamento. O laboratório detentor da 

patente manteve-se inflexível e ofereceu uma margem mínima para o governo brasileiro. 

Diante desse impasse e após meses de infrutíferas negociações, o governo brasileiro 

finalmente optou por decretar a licença compulsória do efavirenz. 
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4.1 A epidemia de HIV/Aids no Brasil – situação atual 

O Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids (PN DST e 

Aids52 reporta que atualmente existem aproximadamente 600 mil pessoas vivendo com 

HIV/Aids no Brasil (Brasil, 2008b). Desde o registro do primeiro caso até junho de 2007, já 

foram notificados 474.273 casos, sendo que deste total, 66% são homens. Se historicamente a 

Aids atinge mais o sexo masculino, a partir dos anos 1990 começa-se a observar no país e no 

mundo um avanço da epidemia no sexo feminino, um exemplo disso é que a razão de gênero 

M:F vem diminuindo ao longo da série histórica, passando de 26,7:1 em 1985 para 1,6:1 em 

2005 (BRASIL 2005a, 2008b, 2008c).  

A taxa de prevalência da infecção pelo HIV na população de 15 a 49 anos tem se 

mantida estabilizada em 0,6% desde 2000 (BRASIL, 2008b). As populações mais vulneráveis 

ao HIV são os homens que fazem sexo com homens, os profissionais do sexo e os usuários de 

drogas injetáveis, onde a taxa de prevalência é superior a 5%, enquadrando o país entre 

aqueles com epidemia concentrada segundo critérios da OMS (BRASIL, 2008a).  Mas a 

estabilização camufla mudanças no perfil da epidemia: recentemente tem-se observado o 

aumento do número de casos de Aids em mulheres (feminização), jovens (juvenização), 

idosos (‘envelhecimento da epidemia’), junto às camadas de baixa renda e com baixos níveis 

de instrução (pauperização) e nas pessoas que vivem no interior (interiorização) (BRASIL, 

2005a. 2008a, 2008b). 

O número médio estimado de novos casos de Aids diagnosticados no país ao ano é 

de 33 mil (BRASIL, 2008b). A cada ano são incorporados ao sistema de tratamento do país 

perto de 20 mil novos pacientes (Greco e Simão, 2007). O número de mortes ao ano gira em 

torno de 11 mil, desde o fim dos anos 1990, sendo que o país acumulou aproximadamente 205 

mil óbitos em decorrência da Aids até dezembro de 2007 (BRASIL, 2008b). Em 1992, a 

previsão do Banco Mundial era que o Brasil chegaria ao ano 2000 com cerca de 1,2 milhão de 

pessoas vivendo com HIV e Aids, mas na realidade calcula-se que apenas metade daquela 

estimativa, ou seja, 600.000 pessoas estejam vivendo com HIV e Aids. Isto se deve em grande 

medida ao fato do Brasil oferecer a partir da metade dos anos 1990 acesso universal ao 

tratamento anti-retroviral, tri-terapia combinada, entre outros. 

                                                 
52 A Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma síndrome (conjunto de sinais e sintomas), que se 
manifesta após a infecção do organismo humano pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). 
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4.2 Acesso ao tratamento anti-retroviral: desafios a sustentabilidade do Programa e  

estratégias utilizadas pelo governo brasileiro para garantir a sustentabilidade financeira 

do programa 

A política de acesso universal a medicamentos no Brasil gerou benefícios 

inequívocos. Do ponto de vista social, os números mostram que houve melhoria na qualidade 

de vida, aumento de expectativa de vida, redução da morbidade e mortalidade, o que sinaliza 

a importância de se garantir o acesso universal à terapia anti-retroviral53 aos pacientes que 

vivem com HIV/Aids (BRASIL, 2005a). Do ponto de vista econômico, o acesso aos ARVs 

fez com que os gastos com internações e procedimentos terapêuticos fossem reduzidos 

propiciando uma economia superior a US$ 2 bilhões no período de 1997 a 2003 (TEIXEIRA; 

VITORIA; BARCAROLO, 2004). 

O Brasil, e mais especialmente o Programa de DST e Aids, é visto como referência 

mundial em relação à assistência e tratamento às PVHA. O acesso universal aos serviços de 

saúde e ao tratamento está previsto na Constituição Federal de 1988 e foi consolidado na Lei 

Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS) de 1990, que tem como princípios ideológicos a 

universalidade, a integralidade e a eqüidade, além da participação ativa da sociedade civil, 

que exerce o direito de controle social, garantido no SUS. Atualmente, o PN DST e Aids 

fornece dezoito medicamentos (Quadro 10), sendo nove importados que são protegidos por 

patentes e oito nacionais, introduzidos antes de 1997, além do efavirenz, esses ARVs são 

produzidos por seis diferentes laboratórios estatais e um privado e que são distribuídos a cerca 

de 180 mil pessoas que necessitam de tratamento (BRASIL 2008a, 2008b). 

 

                                                 
53 Sem mencionar as ações de prevenção e controle da infecção. 
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Quadro 10 - Relação de ARVs disponibilizados pelo MS, por ano de introdução. BRASIL 1991-2007. 
 

Ano de 

introdução 
Anti-retroviral 

1991 Zidovudina * (AZT) 
1996 Saquinavir * (SQV); Ritonavir * (RTV) 
1997 Indinavir * (IDV); Estavudina * (d4T) 
1998 Didanosina * (ddI); Nelfinavir *** (NFV) 
1999 Efavirenz ** (EFZ); Lamivudina * (3TC) 
2000 Nevirapina * (NVP) 
2001 Abacavir (ABC); Amprenavir (APV);  
2002 Lopinavir/ritonavir (Lopinavir/r) 
2003 Tenofovir (TDF) 
2004 Atazanavir (ATV) 
2005 Enfuvirtida (T-20 ou EFV); Didanosina EC 
2007 Fosamprenavir (FPV) 
2008 Darunavir (DRV) 

 
Fonte: BRASIL, 2005a; Greco e Simão, 2007, BRASIL, 2009e.  
* Medicamentos com produção nacional de genéricos; ** Medicamento com produção internacional de genérico 
e a partir de fev. 2009, com produção nacional de genérico; *** O Nelfinavir foi substituído em 2008. 

 

Quadro 11 - Anti-retrovirais, tipos de regimes terapêuticos e ausência de substitutos  
 

O anti-retroviral não é um tipo de medicamento. Um país precisa ter acesso no 

mínimo a seis tipos distintos de uma grande gama de medicamentos para evitar a 

intolerância e resistência à droga. Os pacientes devem ser tratados com um ‘coquetel’ 

triplo que combina diferentes classes terapêuticas de ARVs (Quadro 12). O tratamento 

recomendado pela OMS divide os ARVs em regimes de 1ª e 2ª linha54. Os de 2ª linha são 

para pacientes que desenvolveram resistência ao tratamento com ARVs de 1ª linha. A 

OMS recomenda o tratamento padrão de 1ª linha com dois medicamentos da categoria 

terapêutica ITRN/ITRNt e um medicamento ITRNN. O tratamento padrão de 2ª linha 

envolve a mudança de pelo menos um dos medicamentos das classes terapêuticas 

ITRN/ITRNt, mas deve incluir também um ARV de uma classe nova, por exemplo, um 

inibidor de protease (IP). 

Os ARVs não são considerados substitutos uns dos outros dentro das respectivas 

classes terapêuticas, os tratamentos são individualizados, específicos e dependem da 

evolução clínica de cada paciente. Por isso, os ARVs combinados entre si nos esquemas 

                                                 
54 ARVs de 1ª linha: AZT (zidovudina), 3TC (lamivudina), d4T (estavudina), ddI (didanosina), TDF (tenofovir), 
EFZ (efavirenz), NVP (nevirapina); 2ª linha: LPV/r, SQV (saquinavir), IDV (indinavir), ATV (atazanavir), FPV 
(fosamprenavir); 3ª linha: T-20 ou EFV (enfuvirtida) e DRV (darunavir). 
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terapêuticos recomendados para o tratamento da HIV/Aids aparecem como produtos 

exclusivos e sem substitutos que possam servir aos pacientes (WHO, 2006c). 

 

Quadro 12 - ARVs distribuídos no Brasil pelo SUS em 2008, por categoria terapêutica, fonte de produção e 
situação 
 

Categoria 
terapêutica55 

 

Medicamento anti-
retroviral 

Fonte de produção e situação  

ITRN Zidovudina Local / sem patente 
 Estavudina Local / sem patente 
 Didanosina Local / sem patente 
 Lamivudina Local / sem patente 
 Abacavir Importado / patenteado 
 Didanosina EC Importado / patenteado 
ITRNt Tenofovir Importado / patente solicitada, mas 

pendente 
IP56  Ritonavir (*) Local / sem patente 
 Saquinavir  Local / sem patente 
 Indinavir Local / sem patente 
 Amprenavir Importado / patenteado 
 Lopinavir/r Importado / patenteado 
 Atazanavir Importado / patenteado 
 Darunavir Importado / patenteado 
 Fosamprenavir Importado / patenteado 
ITRNN Nevirapina Local / sem patente 
 Efavirenz Importado/Local (a partir de fev. 2009) 
IF Enfuvirtida Importado / patente solicitada, mas 

pendente 
 
Fonte: Programa Nacional de DST e Aids/SVS/MS apud BRASIL, 2008a. 
(*) Ritonavir termoestável com patente solicitada. 

 

4.2.1 Desafios à sustentabilidade financeira do Programa Nacional de DST e Aids 

Apesar dos resultados positivos do programa brasileiro, diversos estudos como os 

que foram realizados pelo MS (Brasil, 2005a), Granjeiro et al (2006) e Greco e Simão (2007) 

vêm alertando para o fato da sustentabilidade da política de acesso universal encontrar-se em 

risco, em conseqüência do aumento dos gastos com os ARVs.  

                                                 
55 ITRN = Inibidores de Transcriptase Reversa Análogos de Nucleosídeos; ITRNt = Inibidores de Transcriptase 
Reversa Análogos de Nucleotídeos;  IP = Inibidores de Protease; ITRNN = Inibidores de Transcriptase Reversa 
Não-Análogos de Nucleosídeos; IF = Inibidor de Fusão. 
56 Os IP foram desenvolvidos mais recentemente que as primeiras categorias e aumentam a eficácia dos ITRN e 
ITRNt. 
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As principais razões para o aumento de gastos se devem a uma combinação de 

fatores clínicos, legais, tecnológicos e sociais: (i) a cada ano milhares de pessoas vivendo com 

HIV/Aids iniciam o tratamento com ARVs; (ii) o fato da administração dos ARVs prolongar a 

vida das pessoas significa que mais pacientes farão uso da terapia anti-retroviral; (iii) quanto 

maior for o tempo de tratamento, maior o risco dos pacientes desenvolverem resistência às 

drogas que estiverem sendo administradas fazendo com que haja necessidade de introduzir 

ARVs de 2ª ou 3ª linha57, patenteados e mais caros;  (iv) o fato da Lei de Propriedade 

Industrial ter restringido a produção de versões genéricas de medicamentos patenteados 

entrantes no mercado após o ano de 1996; (v) a “baixa” capacidade tecnológica da indústria 

farmacêutica nacional58 de produzir versões genéricas de medicamentos, no caso de ser 

decretada uma licença compulsória; (vi) o fato do país utilizar mais ARVs no seu consenso 

terapêutico do que outros países em desenvolvimento59.  

 

4.2.1.1 Gastos crescentes com medicamentos anti-retrovirais 

Uma conjunção de fatores pressiona o orçamento do MS para a aquisição de 

medicamentos anti-retrovirais. A evolução de gastos com a compra de anti-retrovirais, o 

número de pacientes em terapia e o gasto médio por paciente em terapia são apresentadas no 

quadro a seguir (Quadro 13). 

Em relação aos gastos com a aquisição de medicamentos, o final dos anos 1990 foi 

marcado pela entrada de dois medicamentos importados, o nelfinavir em 1998 e o efavirenz 

em 1999. Essas duas drogas selaram o início da incorporação de medicamentos protegidos por 

patente no consenso terapêutico adotado no país. Até 2003, a aquisição desses dois 

medicamentos foi o que determinou o maior impacto sobre o orçamento da saúde destinado à 

compra de anti-retrovirais. A introdução dos anti-retrovirais importados lopinavir/r, tenofovir, 

atazanavir e enfuvirtida deu-se em 2002, 2003, 2004 e 2005, respectivamente. Todos esses 

                                                 
57 Os medicamentos de 2ª linha passarão a ser usados no início do tratamento e os novos medicamentos de 3ª 
linha tem um preço muito elevado. 
58 A indústria farmacêutica nacional possui capacidade de formulação dos medicamentos, todavia, depende 
fortemente da importação de princípios ativos. 
59 Isto se deve a alguns motivos. O país sofre pressão social de organizações da sociedade civil e de PVHA para 
fornecer o que há de mais novo no mercado internacional em termos de medicamentos ARVs, além de pressão 
legal advinda de decisões judiciais que estipulam que o cuidado à saúde é um direito constitucional, o que inclui 
o acesso a novos ARVs que trazem benefícios terapêuticos aos pacientes. Por fim, sofre forte pressão das 
indústrias farmacêuticas que tem interesse em introduzir novos medicamentos no consenso. Um exemplo disso é 
a inclusão de novos medicamentos como o lopinavir/ritonavir, atazanavir, tenofovir, e enfuvirtida no consenso 
terapêutico brasileiro. 
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ARVs importados ajudaram a pressionar o orçamento do PN DST e Aids, à medida em que 

foram sendo introduzidos no consenso.  De 2004 para 2005, os gastos com ARVs 

aumentaram 60% enquanto que o número de pacientes aumentou menos de 10%.  No período 

de 2001 a 2005, os gastos do MS com a aquisição de medicamentos ARVs dobraram, saltando 

de R$ 498 milhões por ano para R$ 983 milhões, sem dúvida alguma, o ano de 2005 foi o de  

maior gasto do Programa. 

 

Quadro 13 - Gastos do MS com aquisição de ARVs, número de pacientes em terapia e gasto médio por paciente 
 

Ano 
Gastos com a compra 
de ARVs (*)  
(R$ em milhões) 

Pacientes em TARV (**) 
Gasto médio ponderado por 
paciente em TARV (***) 
  (R$ em milhares) 

1998 348,86 55.083 n/d 
1999 662,90 68.341 n/d 
2000 561,41 88.084 n/d 
2001 498,39 105.145 n/d 
2002 485,39 119.354 n/d 
2003 531,80 133.219 n/d 
2004 613,35 148.693 4,840 
2005 983,31 162.099 4,115 
2006 715,52 171.407 3,990 
2007 545,53 177.333 3,041 
2008 585,50 184.068 2,968 

 
Fonte (*): BRASIL, 2009b. PN DST e Aids/SVS/MS, Relatório de Gastos com medicamentos anti-retrovirais. 
Fonte (**):BRASIL, 2009c. PN DST e Aids/SVS/MS, Relatório nº de pacientes (adultos e crianças) em TARV. 
Fonte (***): BRASIL, 2009d. PN DST e Aids/SVS/MS, Relatório Gastos por paciente (adultos e crianças) em 
TARV. 
Nota: No que concerne ao gasto médio por paciente não é correto dividir o gasto com a compra de ARVs de um 
determinado ano pelo nº. de pacientes daquele ano posto que as aquisições são para um período superior a um 
ano.  
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Figura 1 - Gastos com a compra de ARVs (R$ em milhões) e nº de pacientes em terapia (em milhares) 

 
Nota: Os números foram arredondados para uma melhor visualização. 
Fonte: BRASIL, 2009b. PN DST e Aids/SVS/MS, Relatório de Gastos com medicamentos anti-retrovirais, e 
Brasil, 2009c. PN DST e Aids/SVS/MS Relatório nº de pacientes (adultos e crianças) em TARV. 

 

Figura 2 - Gastos com a compra de ARVs (R$ em milhões) e gasto médio por paciente (R$ em milhares)  

 
Nota: Os números foram arredondados para uma melhor visualização. 
Fonte: BRASIL, 2009b. PN DST e Aids/SVS/MS, Relatório de Gastos com medicamentos anti-retrovirais e 
BRASIL, 2009d. Relatório Gastos por paciente (adultos e crianças) em TARV. 
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4.2.1.2 Esquemas terapêuticos, tendências na prescrição e distribuição de custos de anti-

retrovirais: medicamentos anti-retrovirais com produção nacional e importados 

Greco e Simão (2007) esclarecem que a necessidade de mudança para terapias mais 

complexas com ARVs é um dos fatores que ajudam a pressionar o orçamento do MS. O 

Quadro 14 mostra grandes diferenças de preços em seis combinações de ARVs usados no 

Brasil no ano de 2006. Se mantivermos a terapia-dupla [zidovudina e lamivudina] e 

introduzirmos o efavirenz como 3ª droga no lugar da nevirapina, a diferença de custo por 

paciente aumenta em cerca de 50%, uma vez que a nevirapina é produzida localmente. 

 

Quadro 14 - Custo em US$ para esquemas terapêuticos distintos com ARVs para adultos por paciente/ano 
 

Triterapia com ARV* Custo ao ano (US$) 
[Zidovudina-Lamivudina]-Nevirapina 682.00 

[Zidovudina-Lamivudina]-Efavirenz 1,005.00 

[Zidovudina-Lamivudina]-Lopinavir/r 
1,805,00 

Tenofovir-Lamivudina-Nevirapina 
1,857.00 

Tenofovir-Lamivudina-Efavirenz** 
2,180.00 

[Zidovudina-Lamivudina]-Atazanavir/ritonavir 
2.827,00 

 
*Existem outros regimes anti-retrovirais no caso de haver resistência viral acarretada por tratamentos com 
múltiplos ARVs.    ** Terapia alternativa em caso de rejeição à zidovudina. 
Fonte: Greco e Simão, 2007. 

 

Como pode ser visto na Figuras 3, Figura 4 e na Figura 5, nos anos de 2001-2005 

houve uma tendência na prescrição de medicamentos ARVs  importados e mais caros, este foi 

o caso do efavirenz versus nevirapina (1ª linha); lopinavir/r e atazanavir (importados, 2ª linha) 

e enfuvirtida (T-20, de 3ª linha). É importante que se analise a tendência de prescrição e os 

custos unitários. Por exemplo, a enfuvirtida, introduzida no consenso em 2005, é o anti-

retroviral que apresenta maior custo unitário, mas a quantidade de doses prescrita nos anos de 

2005 e 2006 foi muito inferior ao do lopinavir/r, nelfinavir ou efavirenz. 
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Figura 3 – Tendência na prescrição de Inibidores da Transcriptase Reversa Não-Análogos de Nucleosídeos 
(ITRNN). Brasil jan/1999 - mai/2009. 
 

 

Em 2006: NVP, nevirapina (local) = 20%; EFZ, efavirenz (importado) = 80%. 
Fonte: BRASIL, 2009b. PN DST e Aids/SVS/MS 
 
 
Figura 4 – Tendência na prescrição de Inibidores de Protease (IP). Brasil jan/1998 - mai/2009. 

 
Em 2006: NFV, nelfinavir = 15%; LPV/r, lopinavir/r; ATZ, atazanavir = 60%, todos importados. 
Fonte: BRASIL, 2009b. PN DST e Aids/SVS/MS 
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Figura 5 - Tendência na prescrição de inibidores da Transcriptase Reversa Análogos de Nucleosídeos (ITRN) e 
Nucleotídeos (ITRNt). Brasil jan/1997- mai/2009. 

 
 
ABC, Abacavir, introduzido em 2001 e TDF, tenofovir, introduzido em 2003, ambos importados. 
Fonte: BRASIL, 2009b. PN DST e Aids/SVS/MS 

 

A fatia do orçamento destinada aos medicamentos ARVs produzidos localmente tem 

diminuído devido à introdução permanente de novos medicamentos importados,  patenteados 

e mais caros para pacientes que estão em programas de tratamento de longo-prazo. Um estudo 

baseado em dados de 188 transações realizadas pelo MS, em prol do Programa Nacional de 

DST e Aids no período de 1998-2002, mostra que em média, o preço dos medicamentos sem 

proteção patentária é 73,4% menor do que o dos medicamentos patenteados (MEINERS, 2005 

conforme visto em MEINERS, 2008).  No início do ano 2000, a distribuição de custos para 

medicamentos produzidos localmente era de cerca de 40%. A proporção entre produção local 

e multinacional foi se modificando ao longo do tempo e nos anos de 2004 e 2005, cerca de 

77% do orçamento designado a esse fim foi destinado à aquisição de medicamentos 

importados (Quadro 15). Essa mudança na distribuição dos custos também ajuda a explicar o 

aumento progressivo de gastos com medicamentos ARVs. 
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Quadro 15 - Distribuição des custos dos ARVs: produção local e importados – Brasil 2000-2008 
 

Produção de 

ARVs 

2000 

(%) 

2001 

(%) 

2002 

(%) 

2003 

(%) 

2004 

(%) 

2005 

(%) 

2006 

(%) 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

Local60 41,70 41,84 41,07 33,97 22,75 23,22 27,48 31,27 26,90 

Multinacional 58,30 58,16 58,93 66,03 77,25 76,29 72,52 68,73 73,10 

UNICEF/Cipla 0 0 0 0 0 0,49 0 0 0 

 
Fonte: Programa DST e Aids/SVS/MS 2009b 

 

O Quadro 16 mostra a diferença nos custos entre os medicamentos protegidos por 

patentes e os genéricos. Em onze anos, levando-se em conta os anos de 1998 a 2008, a 

indústria farmacêutica internacional ganhou no Brasil US$ 2.1 bilhões ou mais que 70% do 

que foi gasto no período. No quinquênio 2001-2005, a big pharma61 abocanhou mais de US$ 

800 milhões ou cerca de 70% do valor total. Apenas em 2005, o valor pago aos laboratórios 

transnacionais correspondeu a US$ 302,71 milhões ou perto de 76% do total. 

 

                                                 
60 Inclui laboratórios públicos estaduais e federais e laboratório privado nacional. 
61 Classificação dos maiores conglomerados farmacêuticos mundiais em termos de receita e da participação de 
vendas, geralmente listadas como as ‘Dez maiores empresas em termos de vendas’. 
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Quadro 16 - Gasto em US$ do MS com aquisições de ARVs por laboratório. Brasil 1998-2008 
 

Laboratório 

Gasto em 
2005 

(em milhões 
US$) 

2005 
(%) 

Gasto entre 2001-
2005 

(em milhões US$) 

2001-
2005 
(%) 

Gasto entre 
1998-2008 
(em milhões 

US$) 

1998-
2008 
(%) 

Federal 17.42 4.39 136.69 11.78 360.51 12.06 

Estaduais  57.99 14.62 160.01 13.79 370.53 12.39 

Privados Nac. 16.41 4.14 50.08 4.32 138.63 4.64 

Privados 

Internac. 
302.71 76.34 811.29 69.93 2,118. 42 70.85 

UNICEF - 

CIPLA 
2.00 0.50 2.00 0.17 2,00 0.07 

TOTAL 396. 53 100.00 1,160.07 100.00 2,990.09 100.00 

 
Fonte: Programa Nacional DST e Aids/SVS/MS. BRASIL, 2009b 

 

4.2.2 Estratégias utilizadas pelo governo brasileiro para garantir a sustentabilidade 

financeira e social do programa 

A manutenção do acesso universal e gratuito só está sendo possível, pois nos últimos 

anos, o governo brasileiro vem adotando uma série de estratégias eficientes e mecanismos 

legais para lidar com as imposições do Acordo TRIPS.  A produção nacional de versões 

genéricas de medicamentos, a negociação com os laboratórios com vistas à redução de preços 

dos medicamentos anti-retrovirais patenteados, tentativas de licenciamento voluntário e em 

último caso, o licenciamento compulsório, são algumas das estratégias que têm sido utilizadas 

pelo governo brasileiro para garantir a sustentabilidade financeira e social do Programa 

Nacional de DST e Aids. 
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4.2.2.1 Produção nacional, negociação de preços e ameaças de uso do mecanismo de 

licença compulsória 

Uma vez compromissado com a política de distribuição gratuita e, motivada por 

limitações orçamentárias, nos anos 1990 inicia-se a produção de ARVs por laboratórios 

privados nacionais e em meados dos anos 1990, o governo brasileiro começa a mobilizar os 

laboratórios públicos para produzir versões genéricas de medicamentos anti-retrovirais 

estabelecidas no consenso terapêutico. A produção nacional de genéricos62 teve uma função 

regulatória ao permitir que o governo acompanhasse e estabelecesse limites para os preços 

praticados pelas empresas privadas (OLIVEIRA; LABRA; BERMUDEZ, 2006). A produção 

local foi provavelmente um dos principais fatores que inicialmente ajudaram a refrear os 

custos crescentes dos ARVs, apesar do aumento progressivo do número de pacientes em 

tratamento.  A fabricação local pode beneficiar-se do fato de que quando a Lei de Propriedade 

Intelectual foi publicada em 1996, alguns do ARVs já haviam sido introduzidos no mercado e 

em virtude disso não puderam ter seus pedidos de patente aceitos no Brasil (CASSIER; 

CORREA, 2007). Cabe ressaltar que os insumos farmacêuticos ativos (IFAs) eram 

provenientes da China ou Índia o que permitiu diminuir o custo do produto final (ORSI et al, 

2007). 

Algumas vezes o governo brasileiro anunciou a intenção de utilizar o instrumento da 

licença compulsória em relação a medicamentos ARVs patenteados mais caros, mas desistiu 

depois dos produtores terem acenado com propostas ora satisfatórias, ora nem tanto.  

Em 2001, o processo foi interrompido pelo governo brasileiro, pois o laboratório 

Roche aceitou reduzir o preço do nelfinavir em 40% em troca do governo brasileiro não emitir 

uma licença compulsória (KEI, 2009).  

O mesmo modus operandi do governo brasileiro pode ser verificado nas negociações 

com o indinavir e o efavirenz da Merck, onde o laboratório concordou em reduzir o preço em 

64,8% para o indinavir e 16% para o efavirenz e posteriormente deu um novo desconto de 

25,6% para o efavirenz e a Abbott aceitou reduzir o preço do lopinavir/r (genérico do 

Kaletra®63) em 46% (TEIXEIRA; VITÓRIA; BARCAROLO, 2003; ABPI, 2007).  A 

experiência mostra que a eficácia da estratégia de redução de preços reside na crença do uso 
                                                 
 
 
63 Pode ser difícil determinar até que medida um medicamento é patenteado. Alguns medicamentos são 
protegidos por mais de uma patente que podem expirar em datas distintas.  O lopinavir/ritonavir (Kaletra ®) é 
um exemplo. 
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do mecanismo da licença compulsória, ou seja, na real capacidade de produção de versões 

genéricas desses medicamentos por meio da engenharia reversa64 aliada à capacidade de 

determinação de preços por parte dos laboratórios oficiais. Estes são elementos cruciais que 

no início fortaleceram o poder de negociação do governo brasileiro.  

A ameaça da licença compulsória foi perdendo força nos anos de 2004 e 2005, 

quando os laboratórios perceberam que as ameaças ao licenciamento compulsório não se 

concretizavam e passaram a se mostrar cada vez mais reticentes na redução de preços: de 

2004 para 2005, mantiveram praticamente os preços dos medicamentos nelfinavir e efavirenz, 

o preço do lopinavir/r foi reduzido em apenas 7,7% e os descontos obtidos para as novas 

drogas tenofovir e atazanavir foram de 5,2% e 7,7% respectivamente. No ano de 2005, 

quando ocorreu a segunda negociação com a Abbott para a redução de preço do lopinavir/r, o 

governo brasileiro aceitou o preço fixo de US$ 1,380.00 por paciente/ano até 2011 (quando a 

patente estaria próxima de expirar), independente do aumento da demanda pelo medicamento 

ou da variação internacional de preços, além de se comprometer em não emitir uma licença 

compulsória para esse medicamento (CHAVES; VIEIRA; REIS, 2008). Não foi feito acordo 

sobre transferência de tecnologia para a produção do Kaletra® e houve aumento em 10% no 

preço da nova formulação do medicamento (Meltrex65). A negociação pode até ter sido 

benéfica em curto prazo, entretanto mostrou-se desastrosa em médio prazo, uma vez que foi 

assinado um contrato que continha cláusulas abusivas ou TRIPS-plus, como restrição da 

aplicação de flexibilidades legais existentes, estipulação do valor unitário do medicamento até 

2011, o que dificultava novas negociações de preço. Cabe ressaltar que o preço da nova 

formulação quase anulou a redução de preço obtida à época. Diversos grupos da sociedade 

civil, sobretudo os grupos ligados à saúde e aos direitos humanos entraram na Justiça Federal 

para obrigar o Poder Executivo a licenciar compulsoriamente o medicamento Kaletra® 

(CORIAT; ORSI; ALMEIDA, 2006). 

 

                                                 
 
 
65 O Meltrex não se trata de uma real inovação (‘breakthrough’), foi apenas uma pequena alteração no 
medicamento. Apesar do Meltrex requerer um número menor de cápsulas e não necessitar de refrigeração, o 
preço do Meltrex é duas vezes superior ao do Kaletra. 



 

 

74 

Figura 6. Gastos discriminado por ARVs importados versus outros (US$ em milhões) Brasil 2001-2005 
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Fonte: Elaborado pela autora. BRASIL, 2009b. PN DST e Aids/SVS/MS, Relatório de Gastos com 
medicamentos anti-retrovirais. 
Obs: Os anos de 2001 e 2002 incluem o efavirenz cápsulas de 200mg e solução oral.  O EFZ cápsulas 600mg foi 
introduzido apenas no ano de 2003, a partir desse ano tem-se o efavirenz sob três apresentações: cápsulas de 
200mg, 600mg e solução oral.  

 

Em dez anos, de 1996 a 2005, foram investidos cerca de R$ 5 bilhões para aquisição 

de anti-retrovirais. Um estudo feito por Nunn et al (2007) mostra os seis ARVs com os 

maiores aumentos no período de 2001 a 2005 foram enfuvirtida, AZT/3TC66, tenofovir, 

efavirenz, atazanavir e lopinavir/r que foram responsáveis por um aumento de US$ 284 

milhões de 2001 a 2005. 

Em 2005, o orçamento do PN DST Aids representava quase 2% de todo o orçamento 

do MS. Para um gasto efetivo de cerca de R$ 1 bilhão, em 2005, o Programa de DST e Aids 

tinha uma previsão orçamentária de R$ 550 milhões, obrigando o governo a fazer 

remanejamentos de outros programas comprometendo o desempenho dos mesmos em prol do 

abastecimento de ARVs (Quadro 17) (BRASIL, 2005d, 2008b, 2009b). Naquele ano, os 

gastos do MS com ARVs foram de cerca R$ 1 bilhão.  Ainda em 2005, quatro medicamentos 

                                                 
66 Início da produção do AZT/3TC por laboratórios públicos inicia-se em 2001. 
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importados nelfinavir, efavirenz, lopinavir/r e tenofovir foram responsáveis por mais de 50% 

do orçamento (Figura 6). 

Nos anos de 2005 e 2006, os gastos somente com a compra de efavirenz 600mg 

representaram cerca de 11% dos gastos totais do ministério com medicamentos anti-

retrovirais (BRASIL, 2009b).  

 

Quadro 17 - Orçamento do PN DST e Aids para aquisição de anti-retrovirais em R$ milhões. Brasil 2003-2008. 
 

Ano 

Orçamento do 

MS (LOA) 

(R$ em 

bilhões) 

Orçamento do 

PN DST e 

Aids67 

(R$ em 

milhões) 

Participação do 

PN DST e Aids 

no orçamento 

do MS (%) 

Orçamento 

aprovado do 

PN DST e 

Aids para 

aquisição de 

ARVs 

(R$ em 

milhões) 

Gastos 

com os 

contratos 

(R$ em 

milhões) 

 

2003 30,59 689,0 2,25 551,0 531,8 
2004 36,53 823,3 2,25 624,5 613,4 
2005 40,54 805,3 1,99 684,4 983,3 
2006 43,62 1.302,9 2,99 960,0 715,5 
2007 46,39 1.361,4 2,93 710,2 545,5 
2008 56,75* 1.340,7 2,36 782,0 585,5 

 
Fonte: Brasil, 2008b e 2009b. (*) Dados do orçamento de 2008 (dotação aprovada): Brasil, 2008. 
 
 

                                                 
67 Em 2006, os gastos realizados nas principais categorias foram: prevenção; atenção e tratamento; 
fortalecimento da gestão e administração de programas; incentivo aos recursos humanos; proteção e serviços 
sociais; entorno favorável e desenvolvimento da comunidade e estudos. 
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Quadro 18 - O uso de licenças compulsórias para medicamentos anti-retrovirais 
 

Após a Declaração de Doha, diversos países em desenvolvimento fizeram uso da 

licença compulsória para medicamentos anti-retrovirais para o tratamento de PVHA. Os 

países incluem o Zimbábue (2002), Malásia (2003), Indonésia, Moçambique e Zâmbia 

(2004), Eritreia e Gana (2005), Tailândia (2006, 2007) e Brasil em 2007. A Tailândia, por 

exemplo, decretou o licenciamento compulsório do efavirenz (da Merck) em 29 de 

novembro de 2006 e do lopinavir/r (da Abbott) em 24 de janeiro de 200768 (ABIA, 

2009b). Assim como o governo brasileiro, o governo tailandês tem um forte compromisso 

com a saúde pública e está altamente comprometido com o enfrentamento da epidemia de 

HIV/Aids no país e com o acesso universal aos medicamentos ARVs.  Na maioria dos 

casos, as autorizações em questão foram para uso governamental, o que permitia a compra 

de versões genéricas de medicamentos para programas públicos de saúde.   As empresas 

detentoras das patentes continuavam a desfrutar da exclusividade de mercado nos 

mercados privados. Na maioria dos casos, os países contavam com os laboratórios 

indianos para o fornecimento de versões genéricas de medicamentos (Fink, 2008).  

 

4.2.2.2 O licenciamento compulsório do efavirenz 

Apesar da Lei brasileira de Propriedade Industrial datar de 1996 e ter passado a 

vigorar em 1997, o pedido de patente do efavirenz deu-se em 1992, o que garantiu ao 

medicamento gozar de proteção patentária retroativa obtida a partir do mecanismo pipeline69. 

A patente do efavirenz foi concedida em 1999 (CORIAT; ORSI; D´ALMEIDA, 2006). Desde 

a introdução do efavirenz no protocolo terapêutico brasileiro em 1999, o seu uso aumentou 

progressivamente, passando de 2.500 em 1999 para 75.000 o número de pacientes que tinham 

o efavirenz incluídos em seus coquetéis no final de 2007, o que representava 42,29% dos 

pacientes em tratamento com ARVs naquele ano. O efavirenz é a droga importada para o 

                                                 
68 Além desses dois medicamentos ARVs, a Tailândia emitiu três L.C. no período de dois meses para quatro 
medicamentos anti-cancerígenos (docetaxel em 4 jan 2008, erlotinib, letrozole e imatinib em 25 jan 2008) e para 
doenças tromboembólicas, (clopidogrel em 25 jan 2007) (ABIA, 2009a). 
69 Como já foi mencionado, o efavirenz não foi o único medicamento essencial que foi patenteado no Brasil pelo 
mecanismo pipeline. Os anti-retrovirais Lopinavir/Ritonavir, Abacavir, Nelfinavir e Amprenavir, amplamente 
utilizados em tratamentos de 1ª e 2ª linha e indispensáveis para uma resposta adequada à epidemia de HIV/AIDS 
também foram retirados do domínio público sem avaliação de suas pertinências aos interesses do país. Esse 
mecanismo impactou fortemente a saúde pública brasileira. 
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tratamento de PVHA mais utilizada no Brasil, com tendência de crescimento no consumo 

(BRASIL, 2008a).  

O laboratório detentor da patente do efavirenz, a Merck Sharp & Dohme (MSD) 

estabelece preços diferenciados para os diversos países com base no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e/ou com base na prevalência do HIV, fazendo com que os 

preços variem de US$ [277.40 - 697.00] por paciente/ano. No Brasil os preços encontravam-

se constantes desde 2004 (Quadro 18), a despeito do crescente número de pacientes que fazem 

uso do medicamento. A empresa desconsidera aspectos como o grau de acesso da população 

ao tratamento, o número absoluto de pacientes em uso da droga e se este medicamento é 

utilizado no início do tratamento, como acontece no Brasil. Por exemplo, em 2007, se no 

Brasil 75.000 pessoas faziam uso do medicamento, na Tailândia somente 60% das PVHA 

tinham acesso ao medicamento, o que equivalia a cerca de 17.000 pessoas. Mesmo assim, a 

Merck cobrava um preço muito mais elevado para o governo brasileiro (US$ 1,5920 por 

comprimido de 600 mg) do que aquele (US$ 0,650) ofertado para a Tailândia (BRASIL, 

2007b). 

Devido ao grande número de PVHA no Brasil, a manutenção do preço do efavirenz 

vinha comprometendo a viabilidade financeira e social do PN DST e Aids. A programação de 

compra para 2007, somente com o efavirenz 600 mg, equivalia a US$ 43,58 milhões, ou seja, 

de US$ 581.08 por paciente/ano (MS, 2007b).  

A partir de novembro de 2006, o governo brasileiro começou a negociar uma 

redução de preço do efavirenz com o laboratório Merck. Ao longo da negociação com o 

referido laboratório, o governo usou dois argumentos: (i) o primeiro é que a Merck 

comercializava o efavirenz a preços menores em países com igual nível de desenvolvimento 

que o Brasil, sendo que esses países possuíam um número menor de pessoas necessitando de 

tratamento e o fato das (ii) versões genéricas indianas serem muito mais baratas, a um custo 

de US$ [0,427-0,443] por comprimido o que dá um custo anual médio de US$ [155.86 -

161.70] por paciente (Ranbaxy e Aurobindo).  

Do início das negociações até abril de 2007, ocorreram diversas reuniões entre o MS 

e a MSD para negociação do contrato de 2007. Levando-se em conta a relevância do 

efavirenz na política do MS e depois de analisar os preços praticados pela MSD no Brasil e 

em outros países, verificou-se que a MSD mostrou-se inflexível na negociação de preços. A 

Merck pronunciou-se formalmente em cinco ocasiões distintas, mostrando-se disposta a 

reduzir em apenas dois pontos percentuais o preço do efavirenz 600 mg, o que equivaleria a 
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um valor de US$ 568,40 por paciente/ano, ou o equivalente a US$ 1,5608/comprimido 

(Quadro 19). O laboratório ignorou o tamanho da demanda pelo medicamento no país que 

cresce a cada ano, desconsiderou o argumento dos preços praticados internacionalmente, o 

compromisso do governo brasileiro de oferecer acesso universal e o fato do protocolo corrente 

de tratamento recomendar o uso do efavirenz como um dos medicamentos de 1ª linha 

(BRASIL, 2008a, ABIA, 2009b). 

 

Quadro 19 - Negociações entre o governo brasileiro e a Merck com vistas a reduzir o preço do efavirenz 600mg 
 

Ano / Data Preço (US$) 
2001 (*) 2,5200  
2002 (*) 2,5200 (redução de 16,0%) 
2003 2,1170/ 1,5750 (redução de 25,6%) 
2004 1,5920 
2005 1,5920 
2006 1,5920 
Até 24 abril 2007 1,5608 (proposta do laboratório de redução de 2,0%) 
27 abril 2007 1,1100 (proposta do laboratório de redução de 30%) 

 
Fonte: ABPI, 2007; RADIS, 2007, BRASIL, 2007b 
NOTA: (*) Nos anos de 2001 e 2002 a forma de apresentação do efavirenz era de cápsulas de 200 mg e o valor 
de US$ 2,52 corresponde a 3 cápsulas. de 200 mg (3 x US$ 0,84). Em 2003, foi introduzido o comprimido de 
600mg. 

 

Diante da intransigência da Merck, no dia 25 de abril de 2007, foi publicada a 

Portaria 886 de 24/04/2007 (Brasil, 2007a) que declarou o efavirenz de interesse público para 

fins de concessão de licença compulsória para uso público não-comercial, para garantir o 

acesso universal e gratuito a toda a medicação necessária ao tratamento das PVHA e a 

viabilidade financeira do programa Nacional de DST e Aids. A Merck foi notificada em 24 de 

abril de 2007, para fins de atendimento de interesse público e teve um prazo de sete dias para 

que apresentasse uma proposta que atendesse tal interesse. Em 27 de abril, a MSD ofereceu 

desconto de 30% sobre o preço de US$ 1,5920/comprimido, ou seja, US$ 

1,1100/comprimido, mas a proposta mostrou-se insatisfatória, já que o Brasil pleiteava no 

mínimo o mesmo preço cobrado pela Merck na Tailândia de US$ 0,65 e poderia conseguir o 

produto até por US$ [0,427-0,443] por meio dos laboratórios indianos (para ver opções 

governo brasileiro, veja Quadro 20) (BRASIL, 2008a). 
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Quadro 20 - Opções do governo brasileiro antes de se decidir pela licença compulsória 
 

Fornecedor Preço por comprimido de 600 mg (US$) 

Merck  1,1100 (desconto de 30%) 

Laboratórios indianos (Aurobindo e Ranbaxy) 0,4270-0,4430 

Produção local (laboratório público) 0,6750 
 

Com o fracasso do diálogo com a Merck, em 4 de maio de 2007, foi feita a 

publicação nº 6.108 no D.O.U., concedendo o licenciamento compulsório por interesse 

público da patente do efavirenz para uso público não-comercial, garantindo a viabilidade 

financeira e social do Programa. O licenciamento está previsto no acordo TRIPS e na Lei de 

Propriedade Intelectual brasileira e não representou prejuízo considerável aos lucros do 

laboratório70.  

Enquanto a produção local estava sendo preparada por dois laboratórios públicos, 

Farmanguinhos (Far) e o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe), o 

governo importaria versões genéricas por meio dos organismos internacionais multilaterais: o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS). Dentre os produtores mundiais que possuíam o efavirenz pré-qualificado71 

pela Organização Mundial da Saúde, dois laboratórios indianos foram selecionados: 

Aurobindo e Ranbaxy. O processo de aquisição da versão genérica da Aurobindo ficou a 

cargo do UNICEF e da Ranbaxy com a OPAS. As propostas de fornecimento de efavirenz 

variavam de US$ [155.86 - 161.70] por paciente/ano para adquirir o medicamento desses 

laboratórios.  

A versão genérica chegou ao Brasil em julho de 2007 entregue pelos laboratórios 

indianos via organismos internacionais a um custo final (incluindo frete e royalties72) de US$ 

[0,4270 - 0,4430] para o comprimido de efavirenz 600 mg73, um terço do preço cobrado pela 

MSD (BRASIL, 2008a; BRASIL 2009b). O país esperava economizar somente com o 

efavirenz de 600mg aproximadamente US$ 30 milhões em 2007 ou US$ 236,8 milhões até 

2012, data na qual expiraria a patente. 

                                                 
70 Somente com as vendas de efavirenz 600mg para o Brasil, a empresa faturou US$ 34,7 milhões em 2006, isto 
em um único ano e país. (BRASIL, 2009b). Em 2007 o efavirenz de marca atingiu a cifra de US$ 956 milhões 
em vendas mundiais. De posse desses números conclui-se que o investimento feito pela MSD já se pagou (MSF, 
2008). 
71 O sistema de pré-qualificação da OMS tem como objetivo que os medicamentos utilizados para HIV/Aids 
atendam os padrões de qualidade, segurança e eficácia. 
72 O pagamento dos royalties é de 1,5% do valor registrado na nota fiscal. 
73 E US$ 0,2370 para a cápsula de efavirenz 200 mg (BRASIL 2009b). 
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Para a produção do genérico brasileiro do efavirenz travou-se uma parceria para o 

desenvolvimento do produto (PDP). À Farmanguinhos (Fiocruz)/MS e ao Lafepe couberam a 

etapa de formulação (produção final do medicamento). O consórcio formado pelas empresas 

privadas Cristália (SP), Nortec (RJ) e Globequímica (SP) ficou responsável pelo fornecimento 

da matéria-prima ou insumo farmacêutico ativo (IFA) para os laboratórios públicos. O 

primeiro lote do medicamento nacional foi produzido em fevereiro de 2009. Pelo contrato 

firmado com a Fiocruz, o Ministério da Saúde pagará R$ 1,35 (US$ 0,675) por comprimido 

de 600 mg produzido localmente (BRASIL, 2009a). 

O capítulo seguinte, o de número 5 apresenta o resultado das entrevistas. Foi feita 

uma organização das expressões-chave contidas nos relatos dos entrevistados de acordo com 

uma determinada Idéia Central.  O sequenciamento dessas Expressões-chave relacionadas a 

cada uma das idéias centrais permitiu a elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo que pode 

ser encontrado no Capítulo 6. 
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5. Resultado das Entrevistas 

Este capítulo é composto pelos trechos mais relevantes dos discursos dos 

entrevistados face às perguntas realizadas. 

Foram entrevistados vinte e quatro atores entre formuladores e implementadores de 

políticas públicas que participaram do processo da licença compulsória. Vinte e três 

entrevistas foram realizadas em três locais distintos, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, a 

vigésima quarta entrevistada residia em uma quarta unidade da federação e preferiu enviar 

suas respostas por e-mail. Cada entrevista durou uma média de 50 minutos e foram realizadas 

no período de outubro a dezembro de 2009. Existiu ainda um vigésimo quinto ator, mas como 

não foi possível entrevistá-lo optou-se por transcrever o conteúdo do discurso proferido 

durante um seminário que se encontrava disponível em vídeo na internet.   

A partir das entrevistas realizadas foi feita uma reorganização das falas dos 

entrevistados por conteúdo temático. A análise das entrevistas foi feita por sucessivas leituras, 

considerando os temas específicos que estão relacionados com as proposições dessa pesquisa. 

Os conteúdos temáticos foram agrupados e categorizados em grandes dimensões 

analíticas: Contextualização política, Política de C&T, Institucional, Tecnológica e Produção. 

Neste capítulo foram identificadas as seguintes figuras metodológicas: Expressões-

chave, Idéias Centrais e Categoria. 

As Expressões-chave são: 

“pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, que devem ser sublinhadas, 
coloridas pelo pesquisador, e que revelam a essência do depoimento ou, mais 
precisamente, do conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento 
(que em geral são as questões de pesquisa)”  (LEFÉVRE e LEFÉVRE, 2005). 
 

E a Idéia Central é uma descrição, a mais sucinta e objetiva possível do sentido do 

discurso, sendo que um discurso pode ter mais de uma idéia central. As Expressões-Chave 

que apresentavam idéias semelhantes foram agrupadas em uma Categoria. 

A classificação das expressões-chave e das idéias centrais foi feita em planilha excel,  

entretanto neste estudo será apresentado em word para se ajustar ao formato deste documento. 

Quando uma expressão-chave se enquadrava em mais de uma pergunta, optou-se por 

repetir o conteúdo discursivo para cada uma dessas perguntas para que não houvesse perda de 

discurso. A estrutura ECH, IC, C propiciou a construção do DSC (Capítulo 6), a partir do 

seqüenciamento das expressões-chave referentes a uma idéia central- síntese. Somente nas 

Considerações Finais é que optou-se por excluir conteúdo discursivo repetido.  
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5.1 Contextualização Política 

5.1.1 Como V.Sa. compararia o uso efetivo da licença compulsória com as tentativas 

anteriores de uso do instrumento no Brasil? 

Respondente F02: Em 2005, quatro anti-retrovirais efavirenz, nelfinavir, lopinavir/r e 

tenofovir eram responsáveis por mais da metade do orçamento do MS para a compra de 

ARVs e o Brasil estava pagando quatro vezes mais do que os preços cobrados no mercado 

internacional para esses mesmos medicamentos. Após aprovação do Presidente da República 

e do Ministro da Saúde, o PN DST e Aids começou a contactar advogados, laboratórios 

públicos e companhias farmacêuticas nacionais, para examinar os procedimentos 

necessários para se fazer o licenciamento compulsório desses quatro anti-retrovirais. [...] A 

decisão havia sido tomada com base na capacidade de produção local de anti-retrovirais e 

foram analisados quais laboratórios nacionais teriam condições de produzir tanto o insumo 

farmacêutico ativo e quais laboratórios públicos tinham capacidade de realizar a parte da 

formulação do medicamento. O Ministro da Saúde, à época, que estava comprometido com a 

decisão presidencial, surpreendentemente desistiu de decretar o licenciamento compulsório, 

optando por reiniciar as negociações [...].  Então a diferença fundamental foi que dessa vez, 

temos um ministro sanitarista [...] com uma vontade política, sem medo de correr riscos e a 

Merck foi muito inflexível na negociação [...]. 

 

Respondente F05: [...] em todas as tentativas de licenciamento, passamos por uma fase de 

negociação com a empresa, porque no entendimento do governo brasileiro [...] é que para 

você chegar à licença você tem que ter uma etapa negociadora prévia. [...] E aí o que 

acontece é que mesmo havendo a vontade política e a possibilidade técnica de execução, a 

gente acaba conseguindo uma redução significativa no preço na etapa negociadora. Desta 

vez, havia vontade política e os requisitos técnicos para execução (como genérico pré-

qualificado, produção e volume em um curto espaço de tempo), entretanto, na etapa 

negociadora, não conseguimos chegar a qualquer preço satisfatório [...] A redução 

apresentada foi uma redução mínima que não chegou a 5%, então esse foi o grande 

diferencial. Nos casos anteriores a gente conseguiu de imediato uma redução muito 

significativa no preço base para a aquisição do medicamento [...]. 
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Respondente F04: Anteriormente a L.C. foi muito utilizada como fator de pressão para 

baixar os preços ofertados pelas indústrias detentoras das marcas, mas nunca houve [...] 

decisão política, de efetivá-la. [...] Desta vez, houve vontade política e técnica:  

Farmanguinhos ofereceu ao MS a garantia do desenvolvimento, registro e produção em 

escala. Quando o compromisso foi estabelecido, Farmanguinhos já tinha articulado e 

promovido as condições necessárias. Este foi um processo que deveria passar a ser 

exemplar: decisão política, capacidade científica e tecnológica, [...], parcerias público-

privadas e Anvisa atuando como uma Agência governamental. O consórcio entre as três 

farmoquímicas produtoras do IFA, promovido por Farmanguinhos, foi um processo inovador 

e também exemplar. Além de todos estes fatos já relatados, o MS neste episódio teve a 

oportunidade de garantir o abastecimento do Programa através da importação de genéricos 

indianos, não colocando em risco o suprimento. 

 
Respondente F08: [...] durante muito tempo desde final da década de 90 do século passado, 

a licença compulsória começou a ser utilizada como uma carta na mesa de negociações de 

preços. Quer dizer, a ameaça de utilização dessa flexibilidade é, por si só, um argumento 

moderador do apetite nos preços por parte dos negociadores com o governo. E até então, 

isso vinha sendo muito bem utilizado. Ocorre que em 2007, a empresa produtora do efavirenz 

adotou uma postura arrogante perante o governo brasileiro através do Ministério da Saúde. 

E aí, o que era ameaça passou a se concretizar e foi feito o  licenciamento compulsório. 

 
Respondente F09: [...] Só saiu a licença compulsória por culpa exclusiva da Merck Sharp & 

Dohme. A MSD enviou um representante para conversar com dois Ministros de Estado, o da 

Saúde e o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio sem o tal representante possuir 

qualquer poder de negociação, sem poder decidir [...]. Além do fato de termos saído de um 

padrão pequeno de consumo, para um consumo altíssimo e o representante da MSD se 

manteve irredutível com relação à questão de preços. E sabemos que isso é importante sob o 

ponto de vista de escala [...]. 

 

Respondente F07: Grande parte das empresas aceita negociar redução de preço e o Brasil 

tem sido muito competente na negociação, isso não é só uma vitória do governo Lula, eu 

acho que o próprio Serra fez boas negociações. O Brasil mostrou que tem uma capacidade 

negociadora boa. Mas, tem empresas que não negociam. No caso do efavirenz, foi 
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exatamente isto, uma empresa que decidiu ou não negociar ou dar uma margem mínima, quer 

dizer, que era quase um acinte para uma contraproposta. 

 
Respondente F03: [...] houve certa falta de credibilidade da Merck de que o governo 

realmente aplicaria a licença compulsória. Pela questão anterior que houve uma ameaça, 

mas ela efetivamente não se concretizou, acredito que a Merck não estava considerando que 

desta vez fosse feito o licenciamento compulsório [...]. Houve um estudo preliminar de quanto 

custava o efavirenz no mercado internacional, os preços diferenciados no mercado 

internacional, o custo da matéria-prima [...]. Inclusive, os valores mostravam que o 

medicamento efavirenz estava com um preço muito alto e como ele compreendia um 

percentual muito alto do Programa, era um produto onde toda negociação possível e factível 

deveria ser feita. Considero que a licença compulsória dessa vez foi aplicada por uma 

dificuldade do Ministério conseguir negociar um bom preço com a Merck. 

 
5.1.2 Quais as barreiras políticas à época da decisão que tiveram que ser superadas no 

plano nacional e internacional à época da medida. Quais as forças? 

o No plano nacional:  
 
Respondente F05: A gente realmente teve que fazer um trabalho de sensibilização com 

relação aos outros ministérios. Porque nem toda pasta tem uma visão que patente impacta no 

preço, que o preço impacta no acesso ao produto e isso tem efeito direto na saúde das 

pessoas. As pessoas não têm essa rationale. Existe um grupo denominado Grupo 

Interministerial de Propriedade Intelectual, composto por vários ministérios, além da Casa 

Civil e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde os 

principais ministérios, aqueles que estariam envolvidos de uma maneira mais direta na 

licença, tiveram que passar por uma sensibilização mais direta mesmo [...]. Então nesses a 

gente teve que fazer um trabalho de mostrar os argumentos, de mostrar como funcionava, 

para que fosse uma decisão de governo, e não uma decisão apenas do Ministério da Saúde.  

 
Respondente F08: Algumas associações de indústrias farmacêuticas [...]. 

 
o No plano internacional:  
 
Respondente F05: O maior problema foram as pressões. Porque a partir do momento que a 

indústria norte-americana tem a percepção de que ía sair a licença, eles começaram a soltar 
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notas. Os escritórios de advocacia aqui do Brasil que trabalham com propriedade intelectual 

fazem um movimento também no sentido de mostrar que o país vai perder inovação, que 

poucos laboratórios vão querer entrar no Brasil, que certamente vão deixar de registrar 

medicamentos no Brasil, isso de alguma forma gera uma instabilidade, mas que faz parte do 

processo [...]. 

 
Respondente F08: A Câmara Americana de Comércio levantou alguns argumentos como a 

fuga de investimentos no país e o fato de que as empresas seriam desestimuladas a realizar as 

atividades de pesquisa no país. Mas os argumentos não se sustentam quando se sabe que 

mercado brasileiro no setor farmacêutico vale cerca de US$ 10 bilhões, está entre os dez 

maiores mercados mundiais e, quanto à P&D, o dispêndio mundial da empresa MSD está 

acima de 20% de seu faturamento, no entanto, os gastos da filial brasileira com P&D em 

relação ao seu faturamento no Brasil ficam abaixo de 1%. 

 
o As forças 
 
Respondente F05: Recebemos o apoio dos países da região com exceção de Colômbia, 

México, Canadá, e Estados Unidos que não se manifestaram expressamente nem a favor nem 

contra, os outros países todos se manifestaram positivamente além do apoio recebido de 

organizações internacionais, UNITAIDS, UNAIDS, da própria OMS, da OPAS, da UNICEF, 

contamos com uma rede grande da sociedade civil, várias redes de ONGs se manifestando em 

apoio à medida. 

 
Respondente F09: Nós não fizemos nada de ilegítimo, está tudo previsto na legislação e está 

tudo previsto nos acordos internacionais. 
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5.2 Política de Ciência e Tecnologia 

5.2.1 Como se deve proceder no caso de anti-retrovirais entrantes e com aqueles que 

ainda estão sob proteção patentária e que impactam fortemente o orçamento do PN DST 

e Aids? 

o Para medicamentos entrantes: garantir que as patentes que estão sendo concedidas sejam 

patentes de qualidade (anuência prévia Anvisa) 

 
Respondente F05: [...] Quando você fala de medicamentos que estão entrando no mercado a 

análise que tem que ser feita é: esse medicamento tem patente? O Ministério da Saúde 

reconhece o direito de propriedade intelectual, acha que tem que cumprir o Acordo TRIPS, 

que a lei está aí para ser cumprida, mas a gente entende que a lei tem que ser cumprida nos 

limites do que ela diz. E não com um monte de extensão e interpretação extensiva como vem 

acontecendo [...]. Então a primeira coisa seria garantir que as patentes que estão sendo 

concedidas sejam patentes de qualidade (e não anuência para polimorfos e de medicamentos 

de 2º uso, etc.). Então nesse sentido, por exemplo, a anuência prévia da Anvisa é um elemento 

interessante porque ela garante que existe ali uma lente de saúde. 

 
Respondente F09: Para medicamentos entrantes [...] o problema não é a patente em si, mas 

é forma de analisar a patente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, se ele 

começar a considerar qualquer pedido adicional sujeito a 20 anos [...]. É um negócio 

absurdo. [...] quando você vai fazer uma análise de novidade, por incrível que pareça, a 

Anvisa tem uma posição mais cautelosa do que o INPI. 

 
Respondente F07: [...] impedir aquelas patentes de segundo uso [...]. 

 
o Para medicamentos com patente concedida 
 

o Desenvolvimento in advance 
 
Respondente I13: [...] pode-se buscar o desenvolvimento da tecnologia, deixar tudo pronto. 

Eu acho que nada impede que tenhamos projetos de desenvolvimento de síntese desses IFAs, 

de formulações [...]. 
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Respondente F03: Eu acho que tem que desenvolver in advance para propiciar uma análise.  

Na nossa legislação patentária é factível, contanto que você desenvolva tudo numa escala 

que não seja uma escala comercial. [...] produz-se a matéria-prima, procura os 

intermediários factíveis, porque muitos intermediários precursores para fazer o IFA, são 

intermediários que estão no mercado porque eles servem para outras sínteses. Então você 

pega uma etapa para sintetizar o teu IFA que você tem a possibilidade de matéria-prima no 

mercado e você fabrica numa condição de qualidade com boas práticas de fabricação, 1 a 5 

kg, faz o scale up do IFA para 15 kg para fazer o produto acabado, desenvolve o produto 

acabado, faz o estudo de biodisponibilidade e coloca o medicamento na sua "prateleira". 

Desta forma, você tem toda a escala de desenvolvimento, o preço definido e pode-se 

comparar. Objetivamente, mesmo que o produto esteja só nas mãos dos proprietários da 

patente, pode-se comparar o que está sendo ofertado para você e o que você poderia fabricar 

de fato. Assim pode-se negociar preço, negociar uma licença de produção sem tecnologia, 

pagando royalties pelo uso da sua licença de comercialização com o proprietário da patente. 

E é importante descobrir os fornecedores de MP. 

 
Respondente F07: [...] tem que se ter também todo um planejamento estratégico. Você tem 

que saber quando que aquela patente vai terminar e já começar a trabalhar antes, no dia que 

ela acabar você já está com tudo pronto lá no mercado. 

 

o Negociação para redução de preços 

 
Respondente I13: [...] negociação para redução de preços de maneira que você dê 

sustentabilidade ao Programa.  

 
o Licenciamento compulsório não deve ser utilizado como instrumento de rotina, só 

em casos de impasse 

 
Respondente I13: [...] a utilização da licença compulsória, como instrumento de rotina não 

é viável. [...] pode acontecer de num dado momento, um item estratégico para o nosso 

Sistema e numa negociação de preço a gente chegar num impasse, óbvio que a utilização da 

licença é um instrumento que poderá ser utilizado. 
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o Monitoramento de vigilância tecnológica: contestar a validade de patentes 

concedidas indevidamente pelo mecanismo pipeline e impedir as de segundo 

uso 

 
Respondente I13: [...] o que você pode fazer quando as patentes estão impedindo o acesso, é 

recorrer, como há no Superior Tribunal Federal ações judiciais correndo para anulação das 

patentes, concedidas dentro do mecanismo do pipeline previsto na nossa Lei de Propriedade 

Industrial. Se o STF decidir pela inconstitucionalidade dos dispositivos, as patentes em 

questão poderão cair em domínio público e os medicamentos protegidos por essas patentes 

poderão ser adquiridas pelo SUS em versões genéricas a preços acessíveis sejam elas 

disponíveis no mercado internacional ou produzidas localmente. 

 

Respondente F07: [...] tem uma via que eu acho que a gente explora pouco, que é contestar 

a validade de uma patente e impedir aquelas patentes de segundo uso, aquelas patentes que 

são fajutas que já são do conhecimento público. Eu acho que por isso que a gente tem que 

fortalecer muito esse setor de propriedade intelectual. [...] Mas a gente tem que, mais e mais, 

ter pessoas capacitadas em instituições capacitadas e organizadas para contestar aquelas 

patentes que são “fajutas”, isto é, que não têm nenhuma consistência. E tem várias delas, 

porque se você consegue mostrar que uma patente é inválida, acabou pra licença 

compulsória. Então eu diria que você não pode usar uma única arma. Além da licença 

compulsória, temos diversos outros mecanismos.  

 
5.2.2 Como dominar o conhecimento científico-tecnológico em áreas estratégicas visando 

a redução da vulnerabilidade do Sistema Nacional de Saúde? 

 
o Para medicamentos sob patente:  

 
o Desenvolver in advance. 

 
Respondente F03: Se o medicamento está sob patente, os laboratórios oficiais, as 

universidades e o setor farmoquímico podem desenvolver in advance e aí, eles já estariam 

com saber tecnológico, você já está com desenvolvimento feito, e é só esperar a patente 

vencer ou qualquer outra atitude que o governo venha a ter. Já se saberia de todos os gaps, 

quem fornece a matéria-prima. 
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o Ampliar competência em síntese para produção de IFAs para verticalizar a produção 

de ARVs modernos, fazer cada vez mais parcerias para quando as patentes forem 

caindo já estar com tudo pronto (desenvolver in advance) para produzir e internalizar 

essa tecnologia no país 

 
Respondente I13: Eu acho que é necessário ampliar a competência em síntese (para 

produção de IFAs), o que acho que estamos fazendo na medida em que já existe no Brasil 

uma farmoquímica com capacidade de produzir um grupo de anti-retrovirais. Por exemplo, 

nós compramos aqui a zidovudina, a lamivudina, o efavirenz, nós vamos poder comprar 

agora o tenofovir. [...] Você tem no Brasil uma competência instalada para a produção 

desses insumos farmacêuticos ativos. E o que a gente precisa fazer agora é ampliar essa 

competência, quer dizer, é buscar fazer cada vez mais parcerias no sentido de quando as 

patentes forem caindo a gente já estar apto para poder produzir e internalizar essa 

tecnologia no país.  

 
o Para inovações incrementais ou radicais: learning by doing 

 
Respondente F03: [...] Se for para inovar, você só inova sabendo fazer, fazendo e 

aprendendo, aprendendo e fazendo, learning by doing. Você inclusive tem possibilidade de 

ter moléculas me-too (novas formulações, novas indicações, associações em doses fixas, esses 

medicamentos levam muito menos tempo para serem desenvolvidos e custam também muito 

menos que medicamentos totalmente inovadores) e ter novas moléculas se você fizer o que 

existe [...]. 

 
Respondente I13: [...] didanosina a gente está buscando uma nova formulação que seria 

uma formulação entérica, não seria comprimido mastigável, será uma outra formulação 

incremental. 

 
o Parcerias entre ICTs, universidades e laboratórios privados para o desenvolvimento de 

novos produtos 

 
Respondente F03: [...] a opção é fazer parcerias para o desenvolvimento de produtos [...]. 

 
Respondente F07: [...] uma grande via em curto prazo é a questão das parcerias, Parceria 

de Desenvolvimento de Produtos (PDP). Na parceria público-privada, [...] os dois lados 
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saem ganhando. [...] hoje em dia o conhecimento estando muito no setor privado você tem 

que buscar uma via.  É muito difícil e não é prático você reinventar a roda, se tem alguma 

coisa que alguém sabe fazer, você se associa. Aí tem várias modalidades de acordo: você 

pode fazer um acordo de transferência de tecnologia ou de desenvolvimento conjunto. O 

Brasil tem uma base científica e tecnológica muito boa. Você compara o Brasil com outros 

países, a gente tem um parque industrial, academia, você tem uma competência ali fantástica. 

Agora o que falta muito é a competência para fazer, você tem competência para publicar um 

paper, mas você tem pouca competência para transformar a invenção em inovação que pode 

ir para o mercado ou para o setor público. 

 
o Continuar no caminho que se instituiu recentemente de ter Política Industrial para 

fármacos e medicamentos para que nos próximos dez anos o país volte a ter uma posição 

de destaque 

 
Respondente I13: [...] fomentar o nosso sistema de inovação para que ele esteja na fronteira 

tecnológica para que possamos pensar outros anti-retrovirais, para sair dessa posição 

reativa para uma reação pró-ativa. Rotina é política industrial, rotina é isso. É fazer 

investimentos em parcerias como estamos fazendo, investimento em empresas inovadoras, 

investimento em projetos, investimento de maneira que você dote o país em condições para 

tal em universidades, nos institutos de pesquisa, nos laboratórios oficiais, estímulos para que 

os próprios laboratórios privados o façam e tenham também os seus componentes de 

inovação [...]. [...] esse é um momento importante de papel do Estado para ajudar no 

desenvolvimento. Acredito que é preciso continuar nesse caminho que já se abriu de instituir 

uma política industrial para fármacos e medicamentos, de maneira que o Brasil ao longo dos 

próximos dez anos volte de novo a uma posição de destaque. 

 
o País tem que pensar estrategicamente em PI e para isso tem que ter um investimento muito 

maior no parque científico e industrial, a tripla hélice: pessoas competentes na academia, 

na indústria e no governo 

 
Respondente F07: Então mais uma vez a questão de médio e longo prazo para o Brasil se 

preparar para ter um parque não só industrial, mas um parque estratégico, de pensar em 

propriedade intelectual, de se defender, ou seja, o Brasil tem que começar a pensar em ter 

bom técnico e bons jogadores [...] então você tem que ter um investimento muito maior no 
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parque científico e industrial, aquela tripla hélice, você tem que ter pessoas competentes na 

academia, na indústria e no governo.  

 
o Políticas governamentais claras. 

 
Respondente F07: Você tem que ter políticas governamentais claras. 

 
o Participação de uma rede internacional de cooperação tecnológica em áreas prioritárias, 

como HIV/Aids 

 
Respondente F03: [...].  Já existe uma rede internacional para fazer um compartilhamento 

de tecnologia do qual o Brasil é signatário, a Tailândia, a Rússia, a Ucrânia, muito centrado 

em AIDS, tuberculose e malária, então o Brasil faz parte dessa rede internacional. O país 

está inclusive desenvolvendo in advance alguns ARVs [...] 

 
Respondente F02: Um dos caminhos é a cooperação tecnológica: na agenda de HIV/Aids, os 

países em desenvolvimento estão participando de uma rede de cooperação tecnológica de 

P&D de medicamentos, vacinas, microbiocidas e kits de diagnóstico para HIV/Aids. Na XV 

Conferência Internacional de Aids em Bangcoc, Tailândia ocorrida em 2004, o governo 

brasileiro engajou-se na rede de cooperação tecnológica nessas áreas com a China, Rússia, 

Nigéria, Ucrânia, Tailândia e posteriormente, Cuba e Argentina entraram nessa rede. 

 

Respondente F05: Essa rede fez um levantamento de quais são as patentes que os países têm 

para os medicamentos-chaves. Foi feita uma seleção e a gente definiu que trabalharia com o 

ritonavir heat stable74 em um primeiro momento. Tem país que tem patente, tem país que não 

tem patente, os países que tem patente talvez queiram licenciar [...]. Enfim, para a gente não 

tem patente, então a gente vai trabalhar com o ritonavir heat stable, dentro do marco dessa 

rede, a gente já está desenvolvendo o produto, então é um pedaço aqui, um pedaço na China, 

um pedaço na Tailândia, cada um faz parte de uma etapa do processo produtivo. [...] O 

objetivo é prover o acesso universal, redução de preço e o uso efetivo e racional de 

medicamentos genéricos. A gente fabricaria o ritonavir heat stable dentro dessa rede. 

 

 

                                                 
74 A formulação termoestável tem a vantagem de não necessitar de refrigeração. 
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5.2.3 No seu entender quais as barreiras para que o Brasil faça inovação incremental ou 

radical? 

o Já estamos trabalhando com inovações incrementais 

 
Respondente I12: Estamos trabalhando com lamivudina+zidovudina+nevirapina adulto e 

pediátrico e lamivudina+zidovudina+efavirenz está em fase de desenvolvimento. Este último 

ainda tem que aguardar um pouco, até 2012 quando cai a patente, pois a licença 

compulsória foi feita exclusivamente para o efavirenz de 600mg. 

 
o Falta definir metas para as ICT, estipular que doenças são prioritárias e se é necessário 

desenvolver um novo medicamento ou fazer melhorias em um medicamento já existente e 

quais são as parcerias que precisam ser feitas para atingir essa meta 

 
Respondente I05: [...] o que nos falta, é uma meta. Qual é a meta para as ICT em termos de 

desenvolvimento tecnológico? Existe uma meta pré-definida, divulgada e que seja trabalhada 

de forma articulada para que seja atingida? Eu não conheço. E para quais doenças 

negligenciadas? Qual delas é o alvo? Todas? Ou vamos focar em uma? Nessa que será 

focada, qual será a meta, desenvolver um novo medicamento; fazer melhorias em um 

medicamento já existente; quais são as parcerias que precisam ser feitas para atingir essa 

meta? Então as parcerias estão aí para serem feitas. 

 
o Área do conhecimento 

 

o Pesquisadores com formação e capacitação poderiam dar uma contribuição mais 

efetiva no desenvolvimento de fármacos e medicamentos 

 
Respondente I05: [...] as ICTs possuem muitos mestres e doutores [...]. Mas se você pegar 

aqueles que teriam uma formação que poderiam efetivamente contribuir para o 

desenvolvimento de fármacos e medicamentos, o número cai assustadoramente, e mesmo 

dentre esses pesquisadores que tem essa formação e capacitação, esse pesquisadores estão 

envolvidos em uma série de compromissos impostos pelas agências oficiais de fomento como 

CNPq, FINEP e CAPES e pela própria Fiocruz na busca de captação de recursos para suas 

pesquisa que fazem com que boa parte do tempo desses pesquisadores seja dedicada à 

produção de papers e não especificamente ao desenvolvimento tecnológico.  
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o Na ponderação do currículo deve-se valorizar o tecnólogo e a patente e não só o 

pesquisador e o paper 

 
Respondente F02: Na área do conhecimento, no Brasil sempre se valorizou o 

pesquisador e a publicação, nunca se valorizou o tecnólogo e a patente, o pesquisador é que 

é o importante, é o grande cientista que publica, que faz, toma conta do dinheiro do CNPq, 

da Faperj [...]. Então o tecnólogo é uma pessoa secundária, a pessoa que faz uma inovação, 

aquele que inova, não tem muita importância. [...] na contagem, na própria ponderação do 

currículo, publicação pesa muito mais do que patente. 

 
o Falta investimento em P&D 

 

Respondente I05: [...] existem grandes corporações farmacêuticas de domínio internacional 

que trabalham na fronteira do desenvolvimento de medicamentos. Por exemplo, existe uma 

que tem um faturamento de US$42 bilhões de dólares por ano. Essa empresa aplica 16,5% de 

seu faturamento em P&D. Então só em P&D ela investe US$ 7 bilhões por ano em nível 

mundial. Se pegarmos o faturamento da maior empresa farmacêutica nacional não chega a 

US$ 1 bilhão.     As empresas nacionais brasileiras aplicam se muito 0,5% em P&D. [...] E os 

laboratórios públicos estão em uma escala ainda muito, muito menor que todos esses [...]. 

 
5.2.4 No âmbito do Complexo Industrial da Saúde e a indústria da saúde é um 

componente da Política de Saúde, que medidas estão sendo tomadas para consolidar no 

país uma indústria pública e privada para a produção de IFAs e medicamentos? 

o L.C. não é uma medida de política industrial, mas governo acabou estendendo 

experiência da parceria público-privada na produção do efavirenz para outros 

medicamentos estratégicos para o SUS e com isso, cumpriu parte da estratégia do 

Complexo Industrial da Saúde que é romper com a dependência estrangeira e 

incentivar a produção nacional 

 
Respondente F08: [...] O licenciamento compulsório não é uma medida de política 

industrial. Não está prevista na aplicação das flexibilidades da TRIPS, que você possa fazer 

um licenciamento compulsório para fortalecer a indústria nacional. Tanto é que, quando 

houve o licenciamento compulsório nós passamos quase um ano e meio, de junho de 2007 a 
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dezembro de 2008 comprando a versão genérica do efavirenz indiano [...].  E apenas um ano 

e meio depois é que Farmanguinhos, e agora recentemente nos próximos meses vai sair o 

registro do Lafepe [...]. Eu creio que não pode fazer licenciamento para estimular a indústria 

[...]. [...] o governo acabou estendendo a experiência da parceria público-privada já 

aplicada na produção do efavirenz a outros medicamentos, como os da portaria 978/2008 

[...]. [...] com isso, cumpre-se parte da estratégia do Complexo Industrial da Saúde que é 

romper com a dependência estrangeira e incentivar a produção nacional. 

 
Respondente F09: [...] apesar da licença compulsória não fazer parte da política industrial, 

a partir dela é que surgiu a idéia de se desenvolverem outras parcerias público-privadas e 

passou-se então a definir diversas parcerias relacionadas na Portaria 978/2008, ou seja, os 

produtos de maior interesse para o Sistema de Saúde, e as empresas estão se candidatando à 

formação dessas parcerias com os laboratórios oficiais no país, desenvolvendo então uma 

competência produtiva. 

 
o Ações e medidas tomadas no âmbito do CIS para consolidar no país uma indústria pública 

e privada para a produção de IFAs e medicamentos com vistas a reduzir o déficit 

comercial dos produtos farmacêuticos 

 
Respondente F08: O que a gente tem feito no campo de fomento nacional: 

 
1) Parcerias de Desenvolvimento de Produtos, entre produtores públicos e empresas 

nacionais privadas. Uma das nossas forças é que o setor público no Brasil é um oligopsônio. 

As compras do SUS de produtos industriais são grandes e no campo farmacêutico chega até 

a 20-30% do mercado todo, que é um mercado bastante grande, entre o 9º e 10º mercado 

mundial. Utilizaremos o poder de compra do MS como ferramenta de política tecnológica, de 

estímulo a produção local e à inovação de insumos farmacêuticos de modo que os produtores 

privados tenham garantia de mercado e os produtores públicos ganhem com a elevação do 

patamar tecnológico. Essas parcerias visam o fortalecimento dos laboratórios farmacêuticos 

públicos e ampliação de seu papel de regulação de mercado, o estímulo à produção local de 

produtos de alto custo e/ou de grande impacto sanitário e social e fomentar o 

desenvolvimento da capacidade produtiva da indústria farmoquímica nacional. Até novembro 

de 2009 já haviam sido assinados nove projetos de parceria envolvendo sete laboratórios 

públicos e sete parceiros privados (seis nacionais e um estrangeiro) para contemplar a 
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produção de quatorze produtos. As doenças são: HIV/Aids75, osteoporose, psicoses, mal de 

Alzheimer, hemofilia, asma, tuberculose e aquelas doenças que levem a imunodepressão. 

Essas parcerias vão gerar uma economia média por ano para o SUS da ordem de R$ 130 

milhões. 

 

2) O Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (GECIS) produziu um anteprojeto de 

lei na área de compras governamentais na área da saúde e que nesse momento está sendo 

examinado pela Casa Civil, que permite o atendimento das necessidades singulares do SUS e 

que faz com que as compras dos produtos industriais de saúde pelo SUS possam ter certas 

flexibilidades em relação ao disposto na lei 8.666. Flexibilidades essas que possam equilibrar 

a produção nacional em relação à produção importada. 

 

3) Foram estabelecidos alvos estratégicos para investimentos no CIS, com destaque para a 

implantação de ICT/plantas voltadas para a verticalização da produção de anti-retrovirais 

modernos. 

 

Para tal, o Ministério da Saúde, o ministro Temporão assinou um pequeno conjunto de 

portarias desde 2008 para cá. A primeira delas foi uma Portaria que mostrou para o 

mercado quais são os produtos estratégicos para o SUS, a Portaria MS nº. 978/08; e a 

Portaria interministerial nº. 128/08 que estabelece diretrizes para a contratação pública de 

medicamentos e fármacos pelo SUS (dispõe sobre a qualidade de insumos utilizados nos 

laboratórios públicos). O Ministério da Saúde tem que olhar esse assunto de dois ângulos, 

uma balança com dois pratos. Tem o prato do desenvolvimento industrial e hoje há a 

convicção de que no Complexo Industrial da Saúde, a indústria da saúde é um componente 

da Política de Saúde. E o prato da saúde como Política Social que é ter remédio de boa 

qualidade para as pessoas. 

 

o Recursos: 

 
Respondente F09: [...] os laboratórios públicos que produzem medicamentos e vacinas para 

o SUS recebem investimentos do MS. Os investimentos diretos do MS são oriundos dos 

                                                 

75 O medicamento em questão é o tenofovir. 



 

 

96 

recursos previstos no plano plurianual (PPA) referente à ação 8636 - Inovação e Produção 

de Insumos Estratégicos para o SUS.  

 
Respondente F08: [...] o MS tem uma atuação limitada, possui uma atuação direta de 

fomento apenas junto aos laboratórios públicos. Quem tem uma atuação junto às empresas 

privadas de medicamentos, de farmoquímicos é o BNDES, no campo de inovação e de 

aumento da capacidade produtiva, de exportação através do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (Profarma II), que já está na sua segunda 

versão. E a FINEP entra mais no campo da inovação, no desenvolvimento tecnológico, 

principalmente através de uma ferramenta que existe desde 2006 que é o edital de subvenção 

econômica. 

 
5.2.5 Como estimular a produção de fármacos e medicamentos com vistas a diminuir a 

dependência internacional?  

 
o Parceria com farmoquímicas nacionais para verticalizar a produção de intermediários 

 
Respondente I12: [...] fomos consultados pela ABL Antibióticos do Brasil, Cosmópolis, São 

Paulo, e estamos fechando um acordo de cooperação técnica entre a nossa área de pesquisa 

de Farmanguinhos. [...] e a ABL [...] para verticalizar a rota de efavirenz. Nesse momento a 

gente foi procurada pela ABL, mas podemos ser procurados por outras empresas também e 

trabalhar em conjunto com outras empresas [...]. Eles vão se focar na produção do 

intermediário mais importante do efavirenz para baixar o custo, vai nos dar uma autonomia. 

 

Respondente I05: [...] O EFZ/IFA representa algo em torno 70-80% do custo do 

medicamento e o intermediário-chave representa algo em torno de 60-70% do preço do EFZ, 

então é um intermediário caro, tem um valor agregado elevado. Esse intermediário está na 

faixa de US$ 400-500/kg, existem centenas de fármacos que não custam esse valor. Então ter 

uma produção nacional de um produto químico desse valor, é extremamente atrativo do 

ponto de vista econômico. Para eu fazer a demanda de comprimidos do MS em 2008 que era 

de 30 milhões de comprimidos de 600 mg eu preciso de 18 toneladas de EFZ, e eu vou 

precisar de pelo menos mais 25 toneladas do intermediário-chave. Então, o valor do negócio 

é extremamente significativo.  
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o Acordo com a Petrobrás para fornecer matéria-prima para a produção de intermediários 

 
Respondente I06: Na verdade isso é contemplado pela própria lei de fortalecimento da 

indústria farmoquímica nacional. É como se você tivesse na verdade três grandes blocos, os 

produtores de intermediários de síntese, o segundo bloco é o das farmoquímicas hoje no 

consórcio que importam o intermediário-final para produzir o IFA, e o laboratório 

farmacêutico oficial faz a parte final, de formulação do medicamento. Já dando os primeiros 

passos para fortalecer a indústria de intermediários, a gente pretende fazer um grande 

acordo com a Petrobrás para eles também entrarem na questão de intermediários oriundos 

da petroquímica, que aí você conecta toda a cadeia de desenvolvimento, porque aí teremos 

uma grande fonte natural de matéria-prima que são os derivados de petróleo, que podem ser 

usados para fazer desde fertilizantes até fármacos [...]. 

 
o Construção de uma farmoquímica estatal e estabelecimento de acordo com a Petrobrás 

 
Respondente F03: [...] construir uma farmoquímica, o Brasil poderia até ter uma estatal de 

intermediários. Isso seria uma coisa estratégica. Porque você tem a Petrobrás, a fonte de 

matéria-prima máxima, você tem carbono, você tem nitrogênio, você tem todo o craque do 

petróleo que lhe fornece os hidrocarbonetos, e é a partir deles é que a gente normalmente 

cria a potencialidade de produzir intermediários no país. O Brasil importa 80% ou mais dos 

seus IFAs. Então esta relação estratégica tem que mudar [...]. Construindo uma 

farmoquímica estatal aproveitando a Petrobrás [...]. 

 
o Fortalecimento da capacidade de instalação das ICTs para colocá-las em um padrão 

internacional 

 
Respondente F03: Continuar fortalecendo e melhorar essa capacidade de instalação das 

ICTs para colocá-las em um padrão internacional. 
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o Desenvolvimento tecnológico de IFA pressupõe política de desoneração tributária na 

importação de intermediários de síntese 

 
Respondente F03: [...] ter uma política estratégia, ter possibilidade de incentivos fiscais [...] 

colocando taxa zero na importação de intermediários [...] É importante que se faça redução 

a zero das alíquotas de importação dos intermediários de síntese. 

 
Respondente MC2: O governo sobretaxa a importação dos intermediários [...] 

 
o Uso do poder de compra do Estado como indutor do desenvolvimento da indústria 

farmoquímica (Port. 128) 

 
Respondente MC2: O indutor do desenvolvimento da indústria farmoquímica nacional tem 

que vir do setor público e o setor público tem que ter essa consciência, e nós farmoquímicas 

temos que nos harmonizar, criar confiança [...]. Eu acho que o setor privado por si só não 

vai ser suficiente para impulsionar [...]. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos quando estiver tudo 

consolidado tudo bem, mas tem que existir a Portaria 128/08, o uso do poder de compra do 

Estado tem que ser usado de uma forma eficiente.  

 

Respondente MC1: Uma das saídas para desenvolvimento, é o uso efetivo do poder de 

compra do Estado [...]. [...] A minha farmoquímica precisa de encomendas. Se eu tiver 

garantia de uma demanda eu vou me esforçar para atender essa demanda. E daí eu 

desenvolvo capacitação interna, humana, se você precisar de mais equipamento [...]. Desta 

operação advirão os recursos que serão empregados em outros desenvolvimentos. Não 

adianta nada eu ter um financiamento e daí eu tenho dinheiro. Está bom. E eu faço o quê com 

este dinheiro? “Contrata não sei quem, contrata um pesquisador, contrata um analista, 

contrata...”. E me faz um produto que é uma maravilha, mas que ninguém usa, não tem 

demanda, é uma demonstração eventual, demonstração acadêmica do que eu sou capaz de 

fazer maravilhas, mas que não servem para nada. 

 
Respondente MC2: Com a Portaria 978/08 através de conjugação de esforços do setor 

público-privado, incluindo alguns laboratórios privados, fazem com que a gente possa 

incrementar o investimento na indústria farmoquímica, ou senão nós não vamos ter indústria 

farmoquímica no Brasil, porque o cliente é em última análise o setor público.  
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5.2.6 Quais foram as etapas críticas enfrentadas pelo governo brasileiro e o que foi feito 

para vencê-las? 

Respondente F09: [...] a questão de você conseguir a garantia do produto, que seria a 

biodisponibilidade e bioequivalência do produto para atender as condições que você 

precisava para o Programa DST e Aids. 

 
Respondente F05: [...] foi tudo muito bem pensado, não teve nenhuma etapa de 

desabastecimento, houve uma articulação bem feita com a Anvisa no sentido de como seria a 

entrada dos medicamentos importados no Brasil com o apoio da OPAS e do UNICEF, a 

gente só comprou medicamentos que eram pré-qualificados pela OMS, então isso gerou uma 

facilidade de inserção desse medicamento, de aceitação desse medicamento por parte dos 

pacientes, porque tinha uma garantia de qualidade. Juridicamente, com relação à licença 

propriamente dita, a única coisa que aconteceu, mas isso foi num primeiro momento, foi a 

questão do pagamento dos royalties, que a Merck não queria receber esses royalties, porque 

ela dizia que como não reconhecia a licença então que não justificaria receber esses 

royalties. Foi então a gente mandou uma carta dizendo que faria o depósito em juízo, mas 

que a gente depositaria de qualquer maneira porque era um requisito legal. A partir dessa 

carta da gente dizendo que ia fazer o depósito em juízo eles já aceitaram e a gente não teve 

nenhum problema legal. 

 
5.2.7 Após 2,5 anos de decretada a licença compulsória, como você avalia a licença 

compulsória do ponto de vista da assistência farmacêutica? 

Respondente F04: O principal impacto da licença compulsória foi a recolocação na pauta 

da Política de Assistência Farmacêutica da importância estratégica dos Laboratórios 

Oficiais. Os Laboratórios Oficiais foram a base para a experiência exitosa da Ceme, após 

sua discutível extinção, os laboratórios públicos foram tendo seu papel desgastado. As 

dificuldades provocadas pelas estruturas organizacionais inadequadas, a falta de 

investimento continuado, a gestão pouco profissional e muitas vezes o excessivo uso político 

partidário dos laboratórios públicos, somados à crescente competitividade do mercado 

farmacêutico, vinham apontando para o fim da produção pública no Brasil ou o fechamento 

da grande maioria dos laboratórios. 
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O evento da L.C. demonstra que, se a vocação de produção de medicamentos da assistência 

básica está se esgotando, existe um papel estratégico em que a atuação dos Laboratórios 

Oficiais é determinante. Fica patente a importância do investimento tecnológico neste parque 

público existente no país, não só pela questão da sustentabilidade econômica de políticas do 

MS, mas também pela redução da dependência tecnológica. A Política Industrial Brasileira 

indicou o setor farmacêutico e farmoquímico como um dos setores prioritários 

principalmente pelo grande desequilíbrio da balança comercial deste setor, mas o caso do 

efavirenz também demonstrou como é importante a garantia da possibilidade tecnológica. 

Para os Laboratórios Oficiais, se houver decisão política, existe um espaço claro a ser 

ocupado: pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos ditos negligenciados, de 

medicamentos de programas estratégicos da Política Nacional de Saúde e de medicamentos 

de alto custo que comprometam o orçamento e a sustentabilidade do SUS. 

 
5.2.8 Que lições foram apreendidas pelo governo brasileiro? 

Respondente F04: Gostaria que o governo tivesse aprendido que para que possa exercer 

totalmente os seus direitos e fazer frente aos enfrentamentos que os mercados impõem é 

preciso investir nesta ferramenta que o país já possui que são os laboratórios públicos 

brasileiros. Que tamanho e que desenho deve ser dado a esta ferramenta podemos discutir, 

mas sua importância passou a ser indiscutível. Outra lição que acredito ter sido dada por 

este episódio foi a importância das parcerias público-privadas.. As chamadas PPP vinham 

sendo muito faladas em discursos, propostas e artigos acadêmicos, mas, na área da Política 

da Saúde só foram colocadas em prática pela ação de Farmanguinhos no processo da licença 

compulsória do efavirenz.  A decisão de Farmanguihos de verticalizar a produção no país, do 

IFA ao medicamento, a criação do consórcio de produtores de farmoquímicos, o 

desenvolvimento farmacotécnico com discussão parceira entre os atores deste processo foi 

uma boa lição de sucesso. Na esteira deste processo Farmanguinhos possui outros projetos 

que acredito também venham trazer muitos avanços para todo o Complexo Econômico-

Industrial da Saúde. 

 

Respondente I05: [...] o L.C. [...] foi uma vitória da sociedade brasileira, nós mostramos ao 

mundo que o Brasil é capaz, que o Brasil tem capacitação tecnológica, tem equipe técnica 

qualificada para assumir desafios da maneira que foi imposta. Quem trabalha nesse 
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segmento de desenvolvimento de medicamentos, sabe o quanto é difícil desenvolver um 

medicamento junto com a produção do IFA no prazo em que foi feito. Então isso mostrou 

para nós, para a Anvisa, para o MS, que nós somos capazes e nós mostramos ao governo, ao 

Estado, não necessariamente ao ministro Temporão ou ao presidente, seja qual for a figura 

que responde pelo Estado em um determinado momento, que ele pode contar com os 

profissionais aqui do país seja da iniciativa privado ou do setor público para atender 

determinadas demandas. Foi uma resposta que a sociedade brasileira deu ao mundo, que nós 

somos capazes, nós podemos, [...]. Sabemos fazer desenvolvimento tecnológico em um prazo 

relativamente rápido. 

 

5.2.9  Em sua opinião, a resolução 61.21 da OMS sobre a Estratégia Global e o Plano de 

Ação em Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual irá propiciar um ambiente 

mais amigável para implementar as flexibilidades dos direitos de Propriedade 

Intelectual? 

Respondente F09: A Resolução 61.21 reafirma os direitos estabelecidos na Declaração de 

Doha em relação a utilização do uso das flexibilidades contidas no Acordo TRIPS para  

proteger a saúde pública e promover o acesso aos medicamentos. Então flexibilidade é 

fundamental.  A resolução também incentiva o uso de licenças compulsórias como estímulo à 

concorrência no mercado de medicamentos genéricos. 

  

Respondente I13: A Resolução reforça a idéia do pool de patentes para a gestão coletiva de 

direitos de patente, defendida pelos Médicos Sem Fronteiras e pela UNITAIDS e outros 

organismos internacionais para que haja uma utilização mais compartilhada de patentes, 

principalmente visando à ampliação de acesso aos medicamentos.  

 

Respondente F05: [...] a resolução 61.21 sobre a Estratégia Global sobre Saúde, Inovação e 

Propriedade Intelectual, é um documento-marco depois da Declaração de Doha. Achamos 

que já está fazendo uma diferença pelo menos no nível sub-regional aqui nas Américas, na 

América do Sul, América Latina e Caribe, já existe uma receptividade muito maior, no que 

tange ao uso das flexibilidades, como utilizar a Propriedade Industrial para mais garantir o 

acesso, os países trabalhando de forma mais articulada. Existe uma receptividade na OPAS, 
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a gente já percebe isso com um pouco mais clareza do que na OMS, mas a gente espera que 

na OMS isso também se reflita em várias ações da própria OMS. 

 

Respondente F02: Olha, eu acho que sim, é uma contribuição, mas eu acho que nós 

precisamos não só de resoluções da OMS, mas instrumentos mais coordenados em termos 

globais, com apoio político e mobilização de diferentes atores envolvidos (governos, 

organizações internacionais, organizações não-governamentais e sociedade civil) porque 

toda a questão da propriedade intelectual do medicamento está no âmbito do comércio, da 

OMC. E os bens relacionados à Saúde Pública não podem mais ficar sujeitos às mesmas 

regras do Regime de Propriedade Intelectual que os outros produtos no mercado global. 

Então claro que do ponto de vista político, de diretrizes, a OMS tem um papel fundamental, 

mas existem regras que estão no âmbito da OMC e que precisam ser mudadas.  

 

Respondente F03: A questão de patente não se resolve nem pelo pool de patentes, porque o 

poder hoje das empresas transnacionais é muito alto quando foi colocada a questão da 

patente na OMC e não se confrontou direitos humanos e direitos patentários, quer dizer, os 

direitos humanos têm toda uma advocacia internacional, toda uma definição internacional, o 

quanto cada cidadão de qualquer tipo de sociedade tem direito a saúde e educação como 

uma coisa fornecida pelo Estado... Está em vários tratados internacionais de direitos 

humanos. Isso é um fator que não foi discutido por nenhuma nação e agora está se 

resgatando o confronto entre os direitos humanos e direito da propriedade intelectual, como 

é que fica esse balanço? E permitiram então que fosse para a OMC onde há uma relação de 

tratados econômicos, onde o que você discute são as taxas, são as exportações, importações, 

quer dizer, mas colocaram lá a história da saúde e isso passou no mundo. Para mim só se 

reverte isso se as organizações não-governamentais conseguissem convencer de novo por 

movimentos bastante fortes a retirar patentes da OMC e voltar com ela para a OMPI. 

 

Respondente F08: Sem dúvida que foi um avanço enorme, historicamente foi a principal 

intervenção da OMS no sentido de ampliar o acesso de populações de países pobres e mesmo 

de renda média a medicamentos. Agora, essa manifestação que foi uma manifestação da 

Assembléia Mundial de Saúde precisa se desdobrar em ações concretas e isso está em curso 

ainda. Quer dizer, a minha percepção é que esse avanço pode ser esterilizado, de várias 

maneiras, mas pode ir adiante dependendo do que se faça. Por exemplo, acho que a OMS tem 
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que ter uma posição muito firme com relação à questão de Propriedade Intelectual protegida 

por patentes. Se a OMS conciliar com medidas que se chamam de maneira genérica TRIPS-

plus, ou seja, de medidas que vão além das medidas "TRIPS de proteção” vai ficar muito 

ruim, aquela decisão da Assembléia (Mundial de Saúde) vai virar "letra morta", vai virar um 

"retrato na parede".  
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5.3 Institucional 

5.3.1 A estruturação de um consórcio foi algo inovador. Que fatores motivaram a adoção 

dessa estrutura? 

o A rationale da formação do Consórcio 

 

Respondente I03: A princípio nos pareceu a mesma lógica que o Ministério usa para 

comprar os anti-retrovirais no mercado nacional. Ele nunca coloca 100% da demanda em 

um único produtor. Então, Farmanguinhos mesmo sendo um laboratório do Ministério da 

Saúde, ele nunca fica com 100% do fornecimento de um determinado anti-retroviral para o 

Ministério. [...] utilizando essa mesma lógica, para o IFA, a gente achou que seria 

interessante a formação de um consórcio. Porque, na verdade, era sempre um ponto de 

dificuldade que poderia ser encontrado por uma ou até pelas três empresas que era a 

obtenção de um IFA que realmente atendesse aquilo que Farmanguinhos desejava para a 

formulação que foi desenvolvida. Então, foi um fator de segurança trabalhar com três 

empresas e estimulá-las na formação de um consórcio para não haver uma competição 

predatória que também poderia atrapalhar o processo. 

 

Respondente MC3: Era bom principalmente para dar segurança ao Ministério, através de 

Farmanguinhos ou do Lafepe, seja lá o que for, porque primeiro você colocava três empresas 

trabalhando em paralelo, diminuindo o risco de uma empresa não conseguir chegar no 

efavirenz/IFA por qualquer motivo. Segundo porque você fazia uma divisão equânime, 

evitando que se perdesse um tempo discutindo condições de licitações ou ofertas, aquelas 

coisas da Lei 8.666, a cada compra que tivesse que ser feita. E bom para as empresas, 

primeiro porque dava segurança que o contrato seria cumprido, era mais fácil para as 

empresas lidarem assim. 

 

Respondente I07/F: [...] Uma licitação pública naquele momento representaria uma perda 

de tempo e principalmente perda de competências porque haveria certamente uma 

canibalização e a empresa vencedora teria muita dificuldade para cumprir o que foi 

acordado. Nesse cenário decidiu-se pela formação de um consórcio [...]. 
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5.3.2 Quais foram os critérios de escolha das farmoquímicas que compõem o Consórcio? 

Respondente I03: [...] o critério foi baseado em cima de um trabalho que Farmanguinhos 

fez da avaliação do potencial do parque farmoquímico instalado no país. Então nesse 

trabalho, as empresas tiveram que preencher um questionário e foram feitas visitas técnicas 

de um grupo de especialistas coordenados pelo Jorge Costa que visitou todo o parque 

farmoquímico nacional. Depois desse trabalho especificamente para o efavirenz nós 

montamos um edital e as empresas então que se julgavam em condições de produzir o 

efavirenz estiveram aqui em Farmanguinhos durante dois dias, e foi feito uma avaliação 

conjunta das empresas que realmente tinham potencialidade para produzir o IFA, com 

qualidade. E ao final desse processo público, em que todos que se julgaram em condições 

puderam concorrer, três empresas foram escolhidas: Cristalia, a Globe Química, e a Nortec. 

Então o critério foi esse, o critério da qualidade, da potencialidade, da condição do parque 

fabril, da experiência, enfim, foi um critério absolutamente técnico, uma vez que foi realizada 

uma avaliação absolutamente isenta de qualquer tipo de fator que pudesse atrapalhar o 

objetivo final que era disponibilizar esse medicamento para o Ministério da Saúde.  

 

Respondente I07/F: [...] o MS desejava saber as reais possibilidades de se fazer um  

licenciamento compulsório. Da discussão com diversas pessoas, inclusive com o diretor de 

Farmanguinhos à época, foi informado ao MS que o Brasil dispunha dessa competência e 

que poderia encarar o desafio, com base em estudos, o Ministro se decidiu por fazer o L.C. 

Já havia sido feito um levantamento pela equipe técnica de Farmanguinhos, onde foram 

realizadas visitas in loco para analisar a competência de cerca de 20 empresas 

farmoquímicas instaladas no país.  A partir desse levantamento, foi elaborado um relatório 

técnico, produzido ao longo de muitos meses, começando em 2006 e terminando em 2007. 

Farmanguinhos convocou a Abifina quando a decisão da licença compulsória estava já 

bastante madura para nós da Abifina fazermos uma avaliação das possibilidades do setor 

produtivo privado no país. E eu, pela Abifina, passei a trabalhar muito próximo da equipe de 

Farmanguinhos. Foi criado um grupo de trabalho pelo diretor de Farmanguinhos onde eu 

era um dos convidados e os técnicos da própria Fiocruz e de Farmanguinhos com o objetivo 

de entrevistar e avaliar as empresas nacionais, registradas, conhecidas, com prática, com 

capacitação nessa área. E esse grupo de trabalho baseou-se em um levantamento anterior 

que havia sido feito, pela equipe técnica de Farmanguinhos. Esse grupo de trabalho com 
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base naquele relatório, passou a entrevistar os empresários das empresas com competência 

nessa área. Foram realizadas aproximadamente  dez entrevistas, com os principais dirigentes 

dessas empresas, e eu participei pessoalmente dessas entrevistas. Dessas, foram selecionadas 

três empresas privadas nacionais como tendo competência para aceitar esse desafio que o 

Ministro estava disposto a encarar de fabricar em torno de um ano esse produto aqui no país, 

a partir do licenciamento compulsório. Essas três empresas selecionadas foram a Cristalia, a 

Globe Química e a Nortec. A partir daí, tínhamos um duplo caminho a seguir: fazer uma 

licitação entre essas empresas que têm competência ou procurar agregá-las para que não 

houvesse um processo de canibalização e todas as três pudessem participar? Então a decisão 

foi nesse sentido. Uma licitação pública naquele momento representaria uma perda de tempo 

e principalmente perda de competências porque haveria certamente uma canibalização e a 

empresa vencedora teria muita dificuldade para cumprir o que foi acordado. Nesse cenário 

decidiu-se pela formação de um consórcio. O consórcio formado pelas três empresas que 

realmente tinham competência para fabricar o insumo no país. Ficou compromissado que 

cada uma delas responderia por 1/3 do atendimento na fabricação do insumo. E que no caso 

eventual de uma ou mais terem problemas as remanescentes assumiriam o compromisso de 

atender a totalidade. 

 

Respondente I05: Quando Farmanguinhos liderou o processo de fabricação do comprimido 

de EFZ 600 mg, isto já dentro da política industrial adotada hoje pelo governo federal 

representados pelos MS, MDIC, MCT que é o incentivo a nacionalização da produção de 

fármacos no Brasil, a nossa preocupação era que nós não queríamos simplesmente 

desenvolver o medicamento, pois nós entendemos na época que, se desenvolvêssemos apenas 

o medicamento, nós continuaríamos dependendo do fornecimento internacional de EFZ/ IFA, 

nós continuaríamos muito vulneráveis e dependentes do fármaco, então adotamos uma 

estratégia que também foi nova nesse processo. Nós não fizemos só o L.C. do medicamento, 

mas nós fizemos um L.C. pra desenvolver internamente também a fabricação do IFA e só que 

na época nos não tínhamos uma empresa que fabricasse o EFZ/IFA e nós precisávamos. 

Como somos um órgão público, não poderíamos escolher uma empresa, teríamos depois que 

justificar junto aos órgãos controladores porque uma empresa e não uma outra, por outro 

lado, nós também tínhamos receio de ficar dependentes de uma empresa somente... 

Resolvemos fazer um programa de pré-qualificação de empresas farmoquímicas nacionais 

que poderiam ser parceiras de Farmanguinhos e Lafepe para fabricar o EFZ/ IFA. Entramos 
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em contado com as principais associações de classe, apresentamos o interesse da Fiocruz em 

fazer uma pré-qualificação, e elas encaminharam para as suas associadas um convite para 

participar desse processo. Houve uma cobertura de 100% das empresas farmoquímicas aqui 

no Brasil, o que foi facilitado visto que são poucas empresas. Nesse processo, as 

farmoquímicas tinham que apresentar um projeto mostrando a sua capacitação técnica 

instalada, recursos humanos, equipamentos, estrutura de P&D e uma proposta de trabalho 

pra fazer o desenvolvimento da síntese e a produção do EFZ/ IFA com expectativa de preço, 

especificação, e outras informações mais inerentes à área.  Para fazer a avaliação desse 

processo, foi escolhido um grupo ad hoc multidisciplinar e multicêntrico onde havia pessoas 

de Farmanguinhos, do MS, do PN DST e Aids e da própria representante da associação de 

farmoquímicas.  Foi montada uma banca com oito profissionais de áreas e de instituições 

diversas. Cada empresa fazia sua exposição da proposta de trabalho sem que outra empresa 

pudesse assistir a apresentação. Com isso nós avaliamos as nove empresas candidatas e 

dessas nove candidatas, três foram pré-qualificadas para fazer o desenvolvimento e a 

produção do EFZ/IFA: a Nortec Química (RJ), a Globequímica e a Cristalia, ambas no 

interior de São Paulo. Isso foi no início de 2007 e eu tinha um compromisso de ter o 

medicamento pronto em produção em 2008, em um ano, então não era um trabalho que eles 

tinham muito tempo pra fazer o desenvolvimento e produção, isso também foi levado em 

consideração nessa avaliação. Então, como contratar as três empresas pré-qualificadas 

dentro dos critérios técnicos adotados ou iríamos contratar somente uma delas?  A estratégia 

que nós encontramos que atendesse as necessidades técnicas e comerciais de Farmanguinhos 

e do Lafepe e ao mesmo tempo atendesse aos preceitos jurídicos foi fomentar que estas 

empresas se organizassem na forma de um consórcio especificamente para a produção do 

EFZ/IFA. A partir daí, o laboratório responsável pela formulação passaria a comprar do 

consórcio e que a demanda seria dividida igualitariamente entre as empresas e se, 

eventualmente, alguma empresa tivesse um problema operacional e não pudesse atender 

então a demanda seria atendida pelas outras duas.  Se eventualmente duas delas não 

pudessem atender então evidentemente a demanda seria atendida pela terceira empresa.  

Assim, a gente conseguiu alavancar três empresas com valor agregado do EFZ alto, então 

mesmo compartilhando a produção por três ainda assim tem um valor de capital bastante 

elevado, uma vez que o IFA custa algo em trono de US$ 850.00 o quilo e um volume que 

chega a 18 toneladas/ ano de intermediário-final, então é um volume realmente significativo 

ao mesmo tempo em que nos garante segurança de fornecimento além de cada uma ter a 
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liberdade de desenvolver e otimizar os seus processos e aí cria-se uma tácita concorrência, 

amigável na busca de maior competição tecnológica para conseguir maiores margens. A 

nossa estratégia era que, a partir de um determinado momento poderíamos fazer uma 

licitação baseada na Portaria 128 onde você faz licitação não para a compra de produtos, 

mas para a contratação de fabricação desse produto. 

 

Respondente MC1: Quando o governo decidiu pela aquisição do IFA, ele buscou na 

sociedade quem teria condições de fornecer esse princípio ativo e abriu uma consulta pública 

aos laboratórios que julgassem ter condições de atender a essas necessidades. Apareceram 

algo em torno de dez empresas e ao final três foram qualificadas como postulantes ao 

fornecimento, passíveis de serem credenciadas: Cristalia, Nortec e Globe Química. Nesse 

momento não se levou em conta a questão de menor preço entre as três. Porque, no meu 

entendimento, o governo queria fazer um processo que fosse transparente que não desse a 

transparecer que era algo dirigido. Então, também por medida de segurança, ao invés de ter 

um fornecedor, teriam três fornecedores. Só que ele condicionou que os três iriam fornecer 

com as mesmas especificações, nas mesmas condições e dentro do cronograma a ser 

elaborado por Farmanguinhos, razão pela qual as três empresas deveriam se consorciar. Foi 

formado o Consórcio no qual, a Cristalia é a empresa-líder. 

 

5.3.3 Quais as principais dificuldades relacionadas à constituição do Consórcio? 

o A fixação do preço do IFA  

 

Respondente I03: Uma das dificuldades foi a questão do preço. Porque tudo era muito 

ajustado. Ajustado de que forma? Nós tínhamos que sair de cima para baixo. O Ministério 

fixou um valor a ser pago pelo comprimido. Então não é conforme os seus custos, e aí a gente 

vê depois quanto que nós vamos pagar para vocês. Foi exatamente o contrário: "Eu vou 

pagar x por um comprimido, para que se justifique a licença compulsória e agora vamos 

fazer uma engenharia reversa". Então, foi muito difícil essa formação do preço, essa 

discussão do preço com as empresas. Porque eles também tinham as suas dificuldades 

porque cada membro do Consórcio trabalhava numa escala um pouco diferente. Então 

aquele que podia fazer lotes maiores de certa forma levava vantagem em relação ao que 

podia fazer lotes menores. Em contrapartida esse que fazia lotes maiores não era o maior 
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comprador de intermediário no mercado internacional, então ele já tinha mais dificuldade 

para negociar o preço do intermediário com os seus fornecedores. Os outros dois já eram 

compradores em maior escala, tinham mais facilidade para conseguir negociar o valor dos 

intermediários. 

 

o Conseguir com que as empresas do consórcio fabricassem um IFA que se ajustasse às 

necessidades técnicas de Farmanguinhos. 

 

Respondente I03: Na produção do EFZ/IFA que atendesse as especificações de 

Farmanguinhos houve algumas dificuldades. Ainda que os membros do consórcio se 

sentissem preparados, não é só conseguir o efavirenz, mas conseguir um EFZ que colocado 

na formulação de Farmanguinhos se mostrasse bioequivalente e equivalente 

farmaceuticamente ao medicamento produzido pela Merck. Então, a formação do consórcio, 

da cooperação técnica, ainda que não fosse obrigatório uma empresa revelar para a outra 

qual era o seu processo, porque aí reside o segredo industrial, mas de uma certa forma se 

estipulou um preço único para o consórcio que pode ter sido mais favorável para um dos 

atores e menos favorável para outro ator, mas no fundo não prejudicou nenhum dos três e 

não os estimulou ao processo autofágico, predatório que viesse a colocar em risco o 

processo. Até porque uma das empresas, a Cristalia, já estava um pouco mais adiantada. Ela 

já tinha, por iniciativa própria, produzido uma pequena quantidade de efavirenz, as outras 

ainda íam importar, ainda iam começar a produção de lotes-piloto. A Nortec em segundo, a 

Globe um pouco mais atrás em terceiro. Então isso era um processo ainda não igualitário, 

isto é, as três empresas não partirem com matéria-prima em casa. [...] Nós tivemos que 

redirecionar as empresas em relação à nossa especificação, porque o simples tamanho de 

partícula, que pode parecer uma coisa insignificante, tem uma diferença de desempenho no 

perfil de dissolução do comprimido, a velocidade com a qual ele vai se dissolver no 

organismo e que posteriormente vai ser absorvido no sangue [...]. [...] tem que ser 

exatamente a curva sobreposta à curva que você encontra no medicamento referência, que é 

o medicamento da Merck. Foi assim um trabalho exaustivo e uma das grandes dificuldades 

foi exatamente fazer esse fechamento técnico para que o produto produzido pelas três 

farmoquímicas, fosse exatamente aquilo que Farmanguinhos precisava para conseguir o 

produto igual ao da Merck. E isso ficou caracterizado quando nós fizemos o primeiro teste de 

bioequivalência com a matéria-prima de uma das três empresas, não deu bioequivalência ao 
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do produto da Merck, então nós tivemos que fazer um ajuste [...]. [...] Da primeira 

formulação para a segunda nós trocamos um dos excipientes. Fizemos análise técnica e 

verificamos que havia necessidade de se trocar um excipiente para que a gente pudesse 

alcançar realmente o desempenho do medicamento idêntico ao medicamento da Merck. 

 

5.3.4 Qual foi a participação da Anvisa junto ao Consórcio e Farmanguinhos até o 

registro do produto? 

Respondente I08/F: Quando houve por parte do governo a decisão corajosa de adotar a 

licença compulsória, a Anvisa foi chamada pelo MS para que com a experiência do comitê 

regulatório participasse, pari passu do processo do efavirenz. A Anvisa já havia aplicado a 

experiência do comitê regulatório, em processos de transferência de tecnologia. Inclusive 

com Farmanguinhos em um processo de transferência de tecnologia da insulina da Ucrânia 

para o Brasil, para produção em Farmanguinhos. Então já havia um comitê regulatório que 

eu coordenei acompanhando e monitorando esse processo de transferência de tecnologia, já 

havia essa proximidade. Quando houve a decisão de produção do efavirenz por licença 

compulsória, nós fomos chamados a participar do grupo na qualidade de comitê regulatório 

e acompanhamos todo o delineamento do projeto, todo o processo de desenvolvimento 

farmacêutico da formulação, toda a adequação de área, acompanhamos os produtores de 

farmoquímicos no que era possível sob o ponto de vista sanitário-regulatório para garantir 

que houvesse a produção desse insumo adequadamente e tivemos uma grande receptividade 

tanto dos produtores de farmoquímicos quanto de Farmanguinhos. Atuamos no sentido de 

delinear junto com Farmanguinhos todo o protocolo para o estudo de bioequivalência, 

monitoramos o centro que realizou o estudo de bioequivalência, avaliamos pari passu todos 

os resultados, acompanhamos os testes, orientamos e acompanhamos os testes de 

estabilidade. Enfim, todo o processo.  [...] nós tínhamos já na Anvisa por aditamentos 

parciais de todas as informações ainda fragmentadas que foram sendo coletadas durante 

todo esse processo, essas informações foram se constituindo no dossiê de registro desse 

medicamento. E já foram sendo analisados com a prioridade devida, pela área de registro da 

Anvisa. A Anvisa ficou na dependência apenas da conclusão dos estudos de estabilidades 

aceleradas desse produto. Então, quando nós recebemos o último dado do estudo de 

estabilidade que era essencial para a definição do registro do medicamento, no dia seguinte o 

registro foi concedido porque todas as análises já tinham sido feitas. [...] Houve um processo 
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de cooperação, a Anvisa como autoridade regulatória sem afastar-se da sua atribuição legal, 

atuou conjuntamente com Farmanguinhos e com os produtores de IFA em todos esses 

processos que estavam envolvidos, agregou a informação através do dossiê de registro e 

concedeu o registro com base em todos os estudos cujos resultados foram satisfatórios. A 

Anvisa não interferiu nos resultados, mas participou do seu processo de planejamento. Essa é 

uma atividade importante que ”modifica o fazer na vigilância sanitária" no que diz respeito à 

ação regulatória. 

 

Sobre o Insumo Farmacêutico Ativo – do reprocesso e devoluções da MP à contratação 

de um serviço de IFA customizado - origens da Portaria 128/2008 

 

Respondente F01: Quando assumi a direção da Unidade, analisei a situação de 

Farmanguinhos e vi que compra pública é desastre público. E resolvemos mexer na compra 

pública de Farmanguinhos. Uma constatação era de que alguns produtos que comprávamos 

dos chineses e indianos, particularmente, eram de baixa qualidade. O meu menor preço era o 

maior custo de produzir. E aí eu tinha que devolver, e ao devolver a matéria-prima, 

atrasávamos, o MS me cobra a entrega do medicamento, eu perco a capacidade de 

acreditarem em um laboratório público, e mais: começo a ter perdas sistemáticas no 

processo de produção porque para não devolver e não levar meses significa eu tentar 

reaproveitar esse produto... Ficamos pensando em um processo para melhorar. Pegamos um 

produto e analisamos quatro anos de compras, pegamos um medicamento, o AZT, por 

exemplo, e descobrimos que se eu pagasse 30% a mais por um IFA de melhor qualidade, eu 

poderia aumentar o retorno financeiro para Farmanguinhos entregando ainda pelo mesmo 

preço para o MS.  Nosso retorno é pequeno, mas ele existe, pois Farmanguinhos sustenta 

pesquisa.  Então comprar mais caro, às vezes é uma opção para comprar melhor. E essa 

questão que a gente definiu: que comprar melhor não era um teste químico, mas a 

customização ao meu processo produtivo. À época, comprei mais caro e vendi mais barato. 

Dei 20% de desconto para o MS em um determinado produto. 

 

Respondente I03: Quando o diretor à época chega aqui em janeiro de 2006 e assume a 

direção, Farmanguinhos enfrentava problemas com o MS, porque a gente estava 

inadimplente com o programa de anti-retrovirais porque tínhamos que seguir a Lei 8.666, 

que era comprar o produto mais barato. Só que o mais barato, não que não tenha qualidade, 
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mas às vezes ele não se ajusta a minha formulação. E quando você faz um edital e coloca a 

especificação, muitas vezes não há condição de você fechar uma especificação perfeita, 

100% à prova de falha... E a gente enfrentou dois problemas: primeiro, a especificação que 

não conseguia pegar nuances de um IFA comprado no mercado internacional que te 

permitisse garantir o bom desempenho dele aqui na formulação. E segundo, quando a análise 

recusava o IFA, significava que a empresa tinha que tirar daqui, botar num navio, que vai 

levar uns 40 dias para voltar lá para Índia ou para China, vai embarcar um outro IFA, que 

vai levar mais 40 dias para chegar aqui, que vai levar mais não sei quanto tempo na 

alfândega para ser desembaraçado. Ou seja, nós estávamos num processo de 

desacreditamento em relação ao Ministério da Saúde porque Farmanguinhos vinha sempre 

inadimplente. Diante desse cenário o diretor à época teve a idéia de discutir com a área 

jurídica e a área técnica, qual era a saída para isso. [...] aí surgiu a idéia então de não se 

fazer mais uma licitação de compra de matéria prima, nós íamos licitar um serviço de 

produção de um IFA 'customizado'. Então a idéia foi exatamente essa, e aí que está o 

ineditismo, a contratação de um serviço e produção de IFA customizado à formulação de 

Farmanguinhos. Esse que foi o pulo do gato. Lançamos a idéia, lançamos o primeiro edital. 

Continua sendo uma licitação, as empresas nacionais todas podem participar, quem tiver o 

melhor preço leva, mas Far acompanha a produção desse IFA na indústria farmoquímica, 

seus técnicos acompanham, podem fazer testes. Enfim, a vantagem é que sai da farmoquímica 

chega aqui, é analisado, é aprovado, você coloca na formulação. E aí, a partir de 2006 para 

frente a gente consegue virar o jogo, porque passa a não ter mais reprovações de IFA. 

Fizemos algo inovador. Não simplesmente fazer como se fazia desde o início da lei 8.666, faz-

se uma licitação, bota uma especificação, e torce para dar certo. Então esse processo não foi 

fácil, quando você lança o primeiro edital de contratação do serviço de produção do IFA 

customizado à formulação de Farmanguinhos, as empresas vão à justiça, nós somos 

chamados no Ministério Público e quando Farmanguinhos então mostra esses dados do que 

vinha acontecendo no passado recente, as intensas reprovações, inadimplência com 

Programa de DST e Aids do MS e mostra como foi feito o processo, é um processo 

transparente, que ainda pressupõe a concorrência entre as empresas nacionais, mas te dá 

governabilidade sobre o processo. Porque o reprocesso, devolver a matéria-prima tem um 

custo três vezes maior, nós conseguimos provar isso na prática, que na verdade a matéria 

prima era três vezes mais cara levando em conta esses spreads, que na verdade tinha um 

spread aí de você ter reprocesso, de você ter devolução, de você não ter a certeza do 
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abastecimento. E aí nós conseguimos derrubar em todas as instâncias, todos os recursos 

jurídicos que foram interpostos e continuamos comprando não só para os anti-retrovirais, 

mas alguns outros IFAs, de outros medicamentos que são produzidos pela indústria instalada 

aqui no país. Todos os IFAs que são produzidos aqui no país e que Farmanguinhos utiliza no 

seu portifólio de medicamentos, ele passou a comprar por esse sistema que foi a semente 

para a Portaria 128/2008. [...] entendo que essa política é uma política interessante, não só 

pela geração de empregos, mas uma política onde se tem governabilidade sobre aquilo que 

você vai comprar. 

 

5.3.5 Após quase 2,5 anos de decretada a licença compulsória, quais foram as etapas 

críticas enfrentadas pela ICT e o que foi feito para vencê-las?  

Respondente F04: Uma das dificuldades enfrentadas neste processo é o baixo desempenho 

dos laboratórios públicos, os quais possuem estrutura jurídico organizacional inadequada 

para uma unidade produtiva. Os trâmites burocráticos e legais de um laboratório público 

tiram a agilidade indispensável a um processo que exigia prazos curtos. 

 

5.4 Tecnológica 

5.4.1 Processo de aquisição de conhecimento inter-organizacional com vistas ao domínio 

do processo 

5.4.1.1 Como se deu a articulação institucional entre Farmanguinhos e o Lafepe para o 

domínio do processo? 

Respondente I05: Esse processo começou com o desenvolvimento conjunto de 

Farmanguinhos e o Lafepe e nesse desenvolvimento conjunto foi acertado entre as partes, 

entre Far, Lafepe, MS e o consórcio, que o consórcio seria o fornecedor de MP para Far e o 

Lafepe e assim foi feito. Então em um 1º momento, o desenvolvimento foi conjunto, em um 2º 

momento, para que houvesse uma maior garantia do MS no êxito do desenvolvimento foi 

adotada uma estratégia de que cada laboratório faria o seu desenvolvimento de forma 

isolada e cada um teria o seu registro, independente do processo tecnológico envolvido na 

fabricação. A partir do 4º ou 5º mês de desenvolvimento, o Lafepe seguiu a sua estratégia de 

desenvolvimento e Farmanguinhos seguiu a sua estratégia de desenvolvimento, sendo que as 



 

 

114 

duas instituições se reportavam ao MS que exercia o acompanhamento do desenvolvimento 

nas duas instituições. A partir desse momento, o nível de informações técnicas entre os 

laboratórios diminuiu e cada qual seguiu o seu caminho e Farmanguinhos teve a sorte, a 

felicidade, a competência de desenvolver no tempo pré-estabelecido. A previsão para obter o 

registro era de um ano, mas levou 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. 

 

Respondente I01: Farmanguinhos e Lafepe deveriam trabalhar conjuntamente no sentido de 

obter a formulação com base no princípio ativo gerado pelas três farmoquímicas do 

consórcio. Quando a gente viu que realmente o efavirenz era um ativo de características 

muito peculiares, que haveria uma dificuldade tecnológica talvez superior à que a gente 

imaginava, tomou-se a decisão conjuntamente com o MS de dividir esse desenvolvimento. 

Então Farmanguinhos seguiria seu próprio processo e o Lafepe por sua vez também seguiria 

um processo diferente. Isso não aconteceu no intuito de dividir os laboratórios, de criar uma 

disputa entre eles, mas no sentido de duplicar as chances de sucesso do projeto, uma vez que 

Farmanguinhos trabalharia numa vertente, o Lafepe em outra, então você teria duas chances 

de acertar no final. E a gente vê que foi uma negociação muito bem acertada porque 

realmente acabou que o Lafepe teve mais dificuldade que Farmanguinhos durante o seu 

desenvolvimento e isso atrasou o desenvolvimento do Lafepe.  Farmanguinhos por sua vez 

acabou buscando processos talvez um pouco mais acertados e acabou conseguindo terminar 

o projeto em menos tempo e aí teve condições de brindar o Ministério com o fornecimento 

que ele precisava, até para acabar com a compra de efavirenz que ele, Ministério, estava 

fazendo das empresas indianas para suprir naquele momento em que a gente ainda estava 

desenvolvendo. 

 

5.4.1.2 Cada membro do Consórcio deveria desenvolver o seu próprio IFA para 

aumentar as chances de sucesso.  Houve interação entre os membros do Consórcio para 

troca de conhecimentos para acelerar o desenvolvimento do IFA? 

Respondente MC3: [...] do ponto de vista de cooperação formal não houve.  As empresas 

trabalharam independentemente os seus processos [...]. [...] não foi um desenvolvimento 

conjunto do processo. [...] o que houve foi troca de informação em nível informal, [...] mas 

sem a gente fazer uma análise conjunta de cada etapa e de cada solvente, de cada 

especificação. Tanto é que os processos são muito semelhantes, até onde a gente consegue 
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enxergar, mas tem características próprias em função da história do desenvolvimento dentro 

de cada empresa farmoquímica. 

 

Respondente MC1: Não houve interação entre os consorciados a não ser quando surgiram 

os problemas decorrentes da solubilidade, da granulometria, em função de que os problemas 

apontados aí na matéria-prima terem sido possivelmente os mesmos que ocorreram com os 

outros consorciados. Então verificamos que os problemas eram comuns aos IFAs dos três 

consorciados. Daí houve uma troca de informações, houve uma troca de experiência e de 

auxílio de uma empresa para com a outra para se solucionar o problema. Foi isso que 

aconteceu, não foi uma coisa pré-planejada, mas que surgiu em função do desenvolvimento 

do projeto. 

 

Respondente IP05: [...] o que não existiu, não existe, e a gente de certa forma até entende, é 

uma troca de conhecimento paralelo entre elas (as farmoquímicas), elas procuram manter 

para si as suas otimizações, os seus ajustes. Uma farmoquimica ajudou muito pouco a outra, 

quando uma tinha uma dificuldade, pedia auxílio a Farmanguinhos. O auxílio se dava de 

forma indireta, uma não ajudava a outra diretamente, mas quando uma tinha um problema, 

nos comunicava o problema, e Farmanguinhos sem falar de quem era o problema, repassava 

o problema para as outras e elas davam sugestões. [...], mas espontaneamente, elas se 

ajudarem, não. 

 

5.4.1.3 Interação entre Farmanguinhos e as farmoquímicas para o domínio do processo 

Respondente I05: [...] ao mesmo tempo em que nós em Farmanguinhos estávamos 

trabalhando na especificação da formulação, nós estávamos trabalhando também a 

especificação do IFA para atender a nossa formulação. Os membros do Consórcio foram se 

adaptando e adequando o seu processo fabril às necessidades de Farmanguinhos [...]. 

 

Respondente IP05: [...] A troca de informações entre nós e cada uma das empresas do 

Consórcio sempre foi muito boa, o que não existiu, não existe e a gente de certa forma até 

entende, é uma troca de conhecimento paralelo entre elas, elas procuram manter para si as 

suas otimizações, os seus ajustes. Uma farmoquímica ajudou muito pouco a outra, quando 

uma tinha uma dificuldade, pedia auxílio a Farmanguinhos. O auxílio se dava de forma 
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indireta, uma não ajudava a outra diretamente, mas quando uma tinha um problema, nos 

comunicava o problema, e Farmanguinhos sem falar de quem era o problema, repassava o 

problema para as outras e elas davam sugestões. Como nós temos laboratório de síntese 

também, podemos fazer certas experimentações, nós buscávamos soluções e repassávamos 

para aquele membro do Consórcio que estava precisando de apoio, porque isso nos 

interessa. Não me interessava que uma só produzisse o produto com boa qualidade, tenho 

interesse que as três produzam. Então eu não queria que houvesse problema com nenhuma 

das três. Então isso ocorreu com freqüência, mas espontaneamente, elas se ajudarem, não. 

 

Sobre a dificuldade de Farmanguinhos em especificar uma matéria-prima que pudesse 

ser transformada em produto final 

 

Respondente MC1: Como esse foi o primeiro contrato dessa natureza firmado entre uma 

estatal e empresas privadas, houve um aprendizado de todo mundo.  Aprendizado em que 

sentido?  Quando se pediu efavirenz, pediu-se efavirenz pura e simplesmente.  Estava escrito 

na farmacopéia as especificações, etc., mas as especificações se mostravam insuficientes 

para que Farmanguinhos transformasse o IFA em produto terminado. Insuficiente por quê? 

Lá não se falava, em momento algum, em granulometria. Em momento nenhum se falou em 

micronização, por exemplo. Farmanguinhos enfrentou alguns problemas de natureza técnica 

até poder produzir produtos terminados que fossem bioequivalentes ao medicamento de 

referência. Para isso houve necessidade de alguns ajustes, ajustes que demoraram um pouco, 

mas acabaram saindo. E hoje nós entregamos a nossa parte dentro das especificações que 

foram aditadas ao contrato, ou seja, não só teor, contaminantes, etc., como até nível de 

micronização necessária.  

 

Respondente MC3: [...] em um processo muito inovador com esse, você não tem todas as 

variáveis mapeadas no início. Você tem uma especificação por mais rígida que ela seja, as 

especificações são em função de um processo e visando adequar produtos a outros processos. 

Na hora que tivemos o primeiro resultado negativo na bioequivalência do efavirenz tivemos  

que rediscutir toda a especificação, todo o conjunto de especificações do produto. Até se 

chegar a uma determinada noção do problema. Com isso o que valia na hora da assinatura 

do contrato em termos de especificação não valia mais na hora da entrega do produto. [...] 

as especificações foram mudando durante o processo, grandes nós tecnológicos do efavirenz. 
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A especificação da formulação foi feita em paralelo com a especificação do IFA 

 

Respondente I05: [...] ao mesmo tempo em que, nós em Farmanguinhos estávamos 

trabalhando na especificação da formulação, nós estávamos trabalhando também a 

especificação do IFA para atender a nossa formulação. Os membros do Consórcio foram se 

adaptando e adequando o seu processo fabril às necessidades de Far [...]. 

 

5.4.2 Processo de aquisição de conhecimento intra-organizacional:  

5.4.2.1 Em Farmanguinhos 

5.4.2.1.1 Explique como se deu o processo de aquisição do domínio tecnológico em 

Farmanguinhos 

Respondente I05: Foi desenvolvimento interno, tanto em Farmanguinhos76 quanto no Lafepe 

foi absolutamente interno, não houve transferência de tecnologia, não houve contratação de 

consultor internacional. Não houve formação matricial, a própria Farmanguinhos já tem 

dentro da sua estrutura um laboratório de tecnologia farmacêutica ou desenvolvimento 

galênico. O laboratório possui farmacêuticos que trabalham no desenvolvimento das 

formulações, não só do efavirenz, mas de todas as formulações, essa equipe junto com a 

equipe do desenvolvimento analítico, junto com a equipe de controle de qualidade. 

 

Respondente I01: [...] patente não é uma boa fonte para você ficar estudando formulação. 

Ela te dá algumas dicas, é bom para você criar algumas novas idéias, mas os conceitos 

técnicos e teóricos não estão nas patentes, você tem que ir para a literatura científica 

realmente. E aí a gente foi, pesquisamos em livros, artigos científicos. Não tem nada 

praticamente publicado de efavirenz. Tem algumas coisas de mecanismos de ação 

farmacológica, mas do ponto de vista de formulação, de desenvolvimento tecnológico, não 

tem nada. É uma coisa muito pontual aqui e ali, mas que não dá subsídio para a gente usar 

no nosso trabalho. Então o que a gente fez? Buscamos alternativas com outros IFAs que 

tinham características similares, parecidas com as do efavirenz. E aí isso, quer dizer, não era 

                                                 
76 Durante o estudo, Farmanguinhos pode figurar no texto como Far. 
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um pesquisador envolvido. Era toda uma equipe dando suporte, trabalhando, trabalhando 

final de semana, trabalhando à noite [...].  

 

5.4.2.1.2 Qual a qualificação e quantas pessoas foram necessárias para a determinação 

do processo? 

Respondente I01: Para a formulação do medicamento propriamente dito foram cerca de sete 

profissionais e na parte analítica mais sete profissionais, entre doutores, doutorandos, 

graduados e técnicos, fora o corpo gerencial responsável pela gestão do projeto.  

 

5.4.2.1.3 Avalie os principais gargalos enfrentados por Farmanguinhos durante o 

desenvolvimento e análise do efavirenz 

o Especificação do IFA: 

 

Respondente I03: Na produção do IFA que atendesse as especificações de Farmanguinhos 

houve algumas dificuldades. Ainda que os membros do consórcio se sentissem preparados, 

não é só conseguir o efavirenz, mas conseguir um EFZ que colocado na formulação de 

Farmanguinhos se mostrasse bioequivalente e equivalente farmaceuticamente ao 

medicamento produzido pela Merck. [...] Nós tivemos que redirecionar as empresas em 

relação à nossa especificação, porque o simples tamanho de partícula, que pode parecer uma 

coisa insignificante, tem uma diferença de desempenho no perfil de dissolução do 

comprimido, a velocidade com a qual ele vai se dissolver no organismo e posteriormente 

absorvido no sangue [...]. [...] tem que ser exatamente a curva sobreposta a curva que você 

encontra no medicamento referência, que é o medicamento da Merck. Foi assim um trabalho 

exaustivo e a grande dificuldade foi exatamente fazer esse fechamento técnico para que o 

produto produzido pelas três farmoquímicas, fosse exatamente aquilo que Farmanguinhos 

precisava para conseguir o produto igual ao da Merck. E isso ficou caracterizado quando 

nós fizemos o primeiro teste de bioequivalência com a matéria-prima de uma das três 

empresas, não deu bioequivalência ao do produto da Merck, então nós temos que fazer um 

ajuste [...]. [...] Da primeira formulação para a segunda nós trocamos um dos excipientes. 

Fizemos análise técnica e verificamos que havia necessidade de se trocar um excipiente para 
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que a gente pudesse alcançar realmente o desempenho do medicamento idêntico ao 

medicamento da Merck. 

 

Respondente I12: [...] Depois nós vimos que existia uma correlação direta entre a 

dissolução do IFA e a dissolução do medicamento. Então nós inserimos isso na 

especificação. 

 

o Desenvolvimento e validação de métodos analíticos 

 

Respondente I05: O EFZ não é uma formulação trivial, então tivemos que fazer o 

desenvolvimento e a validação de métodos analíticos como o método de dissolução para 

avaliar o perfil de dissolução do medicamento, porque não adianta fazer o comprimido, se 

você não tem ferramentas analíticas para validar o que você fez. 

 

Respondente I01: [...] houve o desenvolvimento de uma metodologia de dissolução do IFA 

que não é farmacopéica, não está citado nos compêndios e que a gente desenvolveu e que foi 

o grande diferencial para a gente dizer qual matéria-prima estava realmente boa ou não para 

a gente poder fabricar. 

 

o Importação de excipiente desagregante 

 

Respondente I05: Tivemos uma limitação, um outro gargalo importante que é que o EFZ 

utiliza um excipiente desagregante que não tinha muita disponibilidade aqui no mercado 

nacional, que teve que ser importado e a importação levava tempo, então isso atrasou um 

pouco o desenvolvimento. Atualmente esse não é mais um problema, hoje ele já é utilizado 

rotineiramente na fabricação do EFZ e a empresa representante tem estoque para nós [...]. 

 

o Identificação de um centro qualificado para fazer estudos de bioequivalência 

 

Respondente I05: Tivemos algumas dificuldades no tocante ao estudo de bioequivalência, 

achar um centro qualificado, que incorporasse a urgência desse trabalho na sua rotina, e 

atendesse no tempo que o trabalho pedia, atendesse as demandas do estudo, nós conseguimos 

um centro muito bom lá em São Paulo, em Campinas. 
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o Desenvolver o medicamento concomitantemente à produção do IFA em um prazo curto 

 

Respondente I05: [...] desenvolver o medicamento paralelamente à produção do IFA no 

prazo em que foi feito. 

 

5.4.2.1.4 Quais os principais aprendizados que o processo trouxe para Farmanguinhos? 

Respondente I01: [...] o principal aprendizado que a gente teve nesse caso não foi nem tanto 

na parte de formulação, mas na parte analítica. O efavirenz, o grande diferencial que a gente 

conseguiu chegar lá, para a gente ter o nosso produto comparado ao Stocrin®, foi o 

desenvolvimento analítico, que ele foi ao longo do tempo se aprimorando e conseguindo 

selecionar cada vez melhor as formulações que a gente estava desenvolvendo, e privar, de 

certa forma, as formulações a ponto de dizer que: "essa realmente está boa" e "essa 

realmente está ruim". [...] houve o desenvolvimento de uma metodologia de dissolução do 

IFA que não é farmacopéica, não está citado nos compêndios e que a gente desenvolveu e que 

foi o grande diferencial para a gente dizer qual matéria-prima estava realmente boa ou não 

para a gente poder fabricar. Então, o grande diferencial que a gente teve e que agora a gente 

por conta disso está realmente tentando aplicar para outros produtos foi a parte analítica. 

 

Respondente I11: O principal aprendizado foi que tínhamos que amarrar uma especificação 

na matéria prima (EFZ/IFA) para que atendesse a especificação do produto final e a gente 

não ter problema no produto.  E o que fizemos? Amarrou-se uma especificação no EFZ/IFA 

que é um teste que geralmente não existe na matéria-prima, um teste a mais que tem que ser 

feito na matéria-prima (EFZ/IFA) para que no produto ficasse dentro da especificação. Fez-

se um teste para verificar se essa matéria-prima podia ser aprovada para que o produto não 

desse problema... É um teste que foi desenvolvido internamente para poder adequar à 

matéria-prima ao que se precisava para a produção do medicamento. A gente faz a 

dissolução para o EFZ/IFA e para o produto, melhor dizendo, a dissolução do IFA está 

amarrada à dissolução do produto final. Se o teste der “o.k.” para o IFA, a gente aprova 

para fazer o teste no produto. Mas, se todos os testes derem bons e só o teste de dissolução 

der fora da especificação, a gente não aprova. 
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Respondente I05: O grande ensinamento dentro desse processo foi um aprendizado enorme 

não só para Farmanguinhos e para a equipe técnica, para a Fiocruz, para o MS e para o 

Brasil, sem fazer discurso político. Eu entendo isso dessa forma, esse processo, cada vez que 

tínhamos uma dificuldade, eu usava esse discurso para motivar a minha equipe. Eu entendo 

que o sucesso do EFZ, o L.C. não foi uma vitória isolada de qualquer um desses atores, eu 

diria que foi uma vitória da sociedade brasileira, nós mostramos ao mundo que o Brasil é 

capaz, que o Brasil tem capacitação tecnológica, tem equipe técnica qualificada para 

assumir desafios da maneira que foi imposta. Quem trabalha nesse segmento de 

desenvolvimento de medicamentos, sabe o quanto é difícil desenvolver um medicamento junto 

com a produção do IFA no prazo em que foi feito. Então isso mostrou para nós, para a 

Anvisa, para o MS, que nós somos capazes e nós mostramos ao governo, ao Estado, não 

necessariamente ao ministro Temporão ou ao presidente, seja qual for a figura que responde 

pelo Estado em um determinado momento, que ele pode contar com os profissionais aqui do 

país, seja da iniciativa privada ou do setor público, para atender determinadas demandas. 

Foi uma resposta que a sociedade brasileira deu ao mundo, que nós somos capazes, nós 

podemos, [...]. Sabemos fazer desenvolvimento tecnológico em um prazo relativamente 

rápido. 

 

5.4.2.2 Aquisição do saber tecnológico nas farmoquimicas  

5.4.2.2.1 Como se deu a aquisição do saber tecnológico para produção do IFA? 

 

Respondente MC1: [...] nós achamos que nós temos um razoável conhecimento sobre 

resoluções dos quirais. E quem não resolver quiral não faz anti-retroviral. Anti-retroviral 

implica em ter conhecimento sobre isomeria, implica ter conhecimento sobre resoluções dos 

quirais, e é isso que nós sabemos fazer. 

 

5.4.2.2.2 Qual a qualificação e quantas pessoas foram necessárias para a determinação 

do processo? 

Respondente MC2: Diretamente umas seis pessoas: dois químicos, um engenheiro químico, 

um especialista em ciência dos materiais, um técnico. 
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Respondente MC3: Dez pessoas, sendo dois técnicos, dois farmacêuticos (um mestre, um 

graduado), três químicos (um mestre, dois graduados), três engenheiros químicos (um 

doutor, um mestre, um graduado). 

 

5.4.2.2.3 Avalie os principais gargalos enfrentados pelas farmoquímicas durante o 

desenvolvimento do efavirenz/IFA 

o Especificações iniciais se mostraram insuficientes para que Farmanguinhos transformasse 

o IFA em produto.  

 

Respondente MC1: A principal dificuldade decorreu do fato de que, ao não sabermos das 

especificações adicionais envolvendo granulometria e solubilidade, sintetizamos e 

identificamos o IFA com todas as características das especificações menos granulometria e 

solubilidade, que precisou ser ajustada ao final do processo. Essa foi a dificuldade maior que 

acho que foi a dificuldade comum aos três consorciados.  

 

Respondente MC3: [...] a parte de adequação do tamanho da partícula do IFA que foi mais 

complicada, levou mais tempo e para algumas empresas pesou mais no custo final do 

material. [...] Quando nós visualizamos que o divisor de águas no final das contas ia ser a 

partícula do produto final nós compramos um micronizador nosso. Fizemos um projeto nosso 

de engenharia para ter um micronizador. Nesse micronizador nós fizemos o acabamento do 

efavirenz que acabou sendo aprovado. Fomos a primeira empresa com 100% do produto 

aprovado na dissolução. 

 

Respondente MC2: Nós ainda estamos trabalhando bastante sobre a síntese, nós tivemos 

que ajustar o processo e ainda não estamos satisfeitos com o cristal, gostaríamos de ter um 

cristal maior e mais largo. Isso vai criar as condições mais adequadas na micronização.  

 

Respondente I12: [...] gargalo para as farmoquímicas foi o tamanho da partícula porque no 

processo deles, eles depois têm que acrescentar um passo para conseguir o tamanho da 

partícula exato que a gente precisa. Então isso foi um gargalo para eles. [...] uma 

farmoquímica normalmente não faz ensaio de dissolução.  Dissolução quem faz é a empresa 

farmacêutica. [...] eles não são nem equipados para isso. Eles tiveram que adaptar, fazer 
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uma determinada adaptação na metodologia deles para atender a especificação da nossa 

matéria-prima, que é o IFA. 

 

5.4.2.3 Em que fase o Lafepe se encontra no desenvolvimento do efavirenz? 

Respondente I08/F: O processo de desenvolvimento do Lafepe teve algumas diferenças no 

processo de adaptação, de definição do processo produtivo que seria adotado, etc. No entanto, 

nesse momento (novembro de 2009) já temos depositado na Anvisa todo o dossiê para 

obtenção do registro do efavirenz do Lafepe. Todo o dossiê já está em análise na área de 

registro. 
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5.5 Produção 

5.5.1 Avalie os principais gargalos para a produção do efavirenz 

o Adequação da área de produção 

 

Respondente I02: [...] esse foi o nosso primeiro ARV cuja rota de produção é por via úmida. 

[...] Como os nossos anti-retrovirais não seguiam a rota produtiva por via úmida, nós 

tivemos que fazer toda uma adequação na área de granulação úmida para fabricar o 

efavirenz. 

 

Respondente I04: [...] Farmanguinhos teve uma dificuldade, nós precisamos adequar nossa 

área de granulação úmida para fazer efavirenz.  

 

o Estabilidade do produto 

 

Respondente I02: [...] O produto não é diretamente compressível, a cristalografia do 

material não permite que façamos uma simples mistura e logo em seguida uma compressão 

do material, por isso mesmo é que ele tem que seguir uma granulação por via úmida. Então 

tivemos que fazer uma granulação para gerarmos um granulado com alguns excipientes, 

umedecermos esse granulado, formarmos um produto granulado, para que depois da 

secagem e da mistura obtivéssemos uma compressão de uma forma estável. Fato esse que não 

conseguiríamos se fosse numa compressão direta, então isso tudo tem impacto em relação à 

estabilidade do produto. 

 

o Aquisição de ferramentas para produzir o produto de formato oblongo e ajustes na 

etapa de revestimento para que os comprimidos não descascassem  

 

Respondente I02: [...] A fase de compressão propriamente dita origina um comprimido de 

formato oblongo, para tanto compramos as ferramentas necessárias para fazermos esse tipo 

de apresentação para seguirmos para a parte de revestimento do material que a gente teve 

que fazer também alguns ajustes, pois os comprimidos batiam uns nos outros, descascavam 

saindo parte do revestimento no entorno do comprimido. 
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6. Discussão e Considerações Finais 

I. Discussão 

Neste capítulo será apresentado o DSC que é um discurso síntese composto pela 

colagem das expressões-chave que tem a mesma idéia central (as Expressões-Chave, as Idéias 

Centrais e as Categorias já foram apresentadas no Capítulo 5) de modo a formar um todo 

discursivo coerente, em que cada uma das partes se reconheça enquanto constituinte desse 

todo e que o todo seja constituído por essas partes. O que se busca fazer no DSC é reconstruir, 

com pedaços de discursos individuais, como em um “quebra-cabeça”, tantos discursos-síntese 

quanto se julgue necessários para expressar um dado pensar sobre um fenômeno. Diz-se que o 

DSC é como se uma pessoa falasse por um conjunto de pessoas, mas certamente, trata-se de 

uma construção artificial. 

O DSC ajudou a pesquisadora a responder a pergunta de pesquisa deste estudo que é:  

COMO ESTÁ SENDO A DINÂMICA DA LICENÇA COMPULSÓRIA DO 

EFAVIRENZ? 

Para a construção do DSC teve-se a preocupação de encadear narrativamente os 

discursos de modo que apresentassem uma estrutura seqüencial clara e coerente. Tentou-se 

aproveitar todas as “peças”/idéias presentes nos depoimentos para que a figura não ficasse 

incompleta; entre as “peças” repetidas ou muito semelhantes, optou-se por apenas um 

“exemplar”.  Houve um caso em que uma das respostas apresentou um discurso diferente dos 

demais em relação à mesma pergunta. Neste caso, optou-se por descartar o discurso 

antagônico tendo como base os discursos semelhantes / complementares de outros atores 

referentes à mesma pergunta e os dados secundários. 

 

6.1 Contextualização Política 

6.1.1 Cotejamento do uso efetivo da Licença Compulsória com as tentativas anteriores 

de uso do instrumento no país 

DSC A: Nas vezes anteriores havia requisitos técnicos para execução da licença, nesta 

ocasião, além dos requisitos técnicos, houve vontade política (F02, F04, F05). Desta vez, na 

etapa negociadora, a empresa detentora da patente enviou um representante para conversar 

com dois Ministros de Estado, o da Saúde e o do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
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sem que o mesmo possuísse poder de negociação (F09). O representante forneceu uma 

redução de preços mínima (F05, F07), se manteve irredutível com relação à questão de preços 

(F09). A licença compulsória foi aplicada devido a dificuldade do Ministério da Saúde de 

conseguir negociar um bom preço com a empresa detentora da patente (F03). 

 

6.1.2 Barreiras políticas à época da decisão que tiveram que ser superadas no plano 

nacional e internacional e forças do país. 

DSC B1: Sensibilização interna. No plano nacional, antes da decisão ser tomada, o MS fez 

um trabalho de sensibilização em relação a vários ministérios que estavam envolvidos de 

forma mais direta na questão da licença compulsória, além da Casa Civil e da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República, porque nem toda pasta tem uma visão que 

patente impacta no preço, que o preço impacta no acesso ao produto e isso tem efeito direto 

na saúde das pessoas. Foi feito um trabalho para mostrar os argumentos, como funcionava a 

medida para que fosse uma decisão de governo e não apenas do MS (F05). Críticas à 

medida. Depois que a decisão foi tomada, algumas associações de indústrias farmacêuticas 

criticaram a medida tomada pelo governo brasileiro (F08). 

 

DSC B2: Pressões internacionais. No âmbito internacional, o maior problema foram as 

pressões. A partir do momento que a indústria norte-americana teve a percepção de que ía sair 

a licença, eles começaram a emitir notas (F05). A Câmara Americana de Comércio também 

levantou alguns argumentos como a fuga de investimentos do país e o fato de que as empresas 

seriam desestimuladas a realizar as atividades de pesquisa no país (F08). Além disso, alguns 

escritórios de advocacia no Brasil, que trabalham com propriedade intelectual fizeram um 

movimento para mostrar que o país iria perder inovação, que poucos laboratórios iriam querer 

entrar no Brasil e que certamente iriam deixar de registrar medicamentos no Brasil (F05). 

 

DSC B3: Apoio dos países, organismos internacionais, organizações da sociedade civil e 

Organizações não-governamentais. No que diz respeito às forças, o Brasil recebeu 

aprovação dos países da região com exceção da Colômbia, México, Canadá e Estados Unidos 

que não se manifestaram nem a favor nem contra a medida, além do apoio recebido de 

organizações internacionais como UNITAIDS77, UNAIDS78, OMS79, OPAS80, UNICEF81, 

                                                 
77 Fundo Internacional para a compra de medicamentos. 
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redes da sociedade civil e várias redes de ONGs (F05). Uma outra força é o fato do país não 

ter feito nada de ilegítimo, uma vez que a medida está prevista na legislação brasileira e nos 

acordos internacionais (F09). 

 

6.2 Política de Ciência e Tecnologia 

6.2.1 Procedimentos a serem tomados no caso de ARVs entrantes, em relação àqueles 

sob proteção patentária e que causam impacto no orçamento do Programa. 

DSC C1: Para medicamentos entrantes, deve-se garantir que as patentes que estão sendo 

concedidas sejam patentes de qualidade (F05, F07, F09). A anuência prévia da Anvisa é um 

elemento interessante porque garante que existe ali uma lente de saúde (F05). 

 

DSC C4: Ainda no âmbito da vigilância tecnológica é importante monitorar as patentes para 

contestar a validade daquelas concedidas indevidamente pelo mecanismo pipeline e que estão 

impedindo o acesso (F07, I13). DSC C2: Para os medicamentos com patente concedida, deve-

se fazer um planejamento estratégico para saber quando essas patentes expiram (F07) e 

começar a desenvolver in advance (F03, I13) para propiciar uma análise (F03) e adquirir 

conhecimento. Para tal, é necessário investigar os produtores de matérias-primas (F03), 

sintetizar e fazer o scale-up do IFA e o desenvolvimento do produto acabado, ou seja, 

desenvolver in advance os IFAs e as formulações (F03, I13), fazer o estudo de 

biodisponibilidade e colocar o medicamento na "prateleira". Desta forma, tem-se toda a escala 

de desenvolvimento, o preço definido e pode-se comparar o que está sendo ofertado pelo 

laboratório detentor da patente e o que se poderia fabricar de fato. A partir daí pode-se 

negociar preço ou licença de produção sem tecnologia, pagando royalties pelo uso da licença 

de comercialização com o proprietário da patente (F03); além de nos anteciparmos para 

quando a patente expirar, já estarmos com tudo pronto para colocar o produto no mercado 

(F07).  

 

                                                                                                                                                         
78 Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids criado em 1996. Entre as responsabilidades do 
programa: oferecer tratamento e assistência para os infectados e afetados pela doença; reduzir a vulnerabilidade 
dos indivíduos e comunidades ao HIV/aids e aliviar os impactos socioeconômicos e humanos da epidemia. 
79 Organização Mundial de Saúde. 
80 Organização Pan-Americana de Saúde. 
81 É a agência da ONU que apóia técnica e financeiramente projetos e ações pela sobrevivência, 
desenvolvimento e proteção de crianças e adolescentes. 
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DSC C5: Na análise da concessão de patentes ou para aquelas patentes já concedidas, é 

fundamental fortalecer o setor de propriedade intelectual de modo que se tenham pessoas 

habilitadas em instituições capacitadas e organizadas para avaliar a concessão de uma patente 

e contestar aquelas sem consistência (F07). 

 

DSC C3: A negociação para redução de preços deve (continuar a) ser utilizada como uma 

forma de dar sustentabilidade ao Programa DST e Aids. A licença compulsória não deve ser 

utilizada como instrumento de rotina, somente quando se tratar de um item estratégico para o 

SUS e quando se chegar a um impasse na negociação de preço (I13). 

 

6.2.2 Medidas a serem tomadas para o domínio do conhecimento científico-tecnológico 

em áreas estratégicas visando à redução da vulnerabilidade do Sistema Nacional de 

Saúde. 

 

DSC D1: O país já participa de uma rede internacional de cooperação tecnológica em áreas 

prioritárias como HIV/Aids onde fazem parte países como China, Rússia, Nigéria, Ucrânia, 

Tailândia entre outros (F02, F03, F05).  Em um primeiro momento definiu-se que se 

trabalharia com ritonavir heat stable e que cada país participante dessa rede de cooperação 

tecnológica fará uma etapa do processo produtivo (F05). 

 

DSC D2: É importante que se tenham políticas governamentais claras (F07) e que se continue 

no caminho que se instituiu recentemente de ter política industrial para fármacos e 

medicamentos para que nos próximos dez anos o país volte a ter uma posição de destaque 

(I13). 

 

DSC D3: Uma das vias em curto prazo para inovação são as parcerias público-privadas, as 

parcerias para o desenvolvimento de produtos (PDPs). O país tem um parque industrial, 

academia, você tem competência para publicar um paper, mas falta competência para 

transformar a invenção em inovação e em uma associação, um ator compensa a debilidade 

tecnológica do outro (F07). Em médio e longo prazo, o país tem que pensar estrategicamente, 

em ter um parque não só industrial, mas um parque estratégico de pensar em propriedade 

intelectual, em se defender, para tanto tem que haver um investimento muito maior no parque 
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científico e industrial, a tripla hélice composta por pessoas competentes na academia, na 

indústria e no governo (F07). 

 

DSC D4: Para inovações incrementais ou radicais, só há inovação ao se saber fazer, fazendo e 

aprendendo, aprendendo e fazendo (learning by doing, aprendendo ao fazer). Desta forma, há 

possibilidade de se fazer inovações incrementais (novas formulações, novas indicações, 

associações em doses fixas) e inovações radicais que são medicamentos totalmente 

inovadores (F03). 

 

DSC D5: Para medicamentos sob patente, os laboratórios oficiais, as universidades e o setor 

farmoquímico podem se unir para desenvolver in advance (F03, I13). É importante fazer cada 

vez mais parcerias para ampliar a competência em síntese para verticalizar a produção de 

ARVs modernos (I13). Quando as patentes forem vencendo (F03, I13) ou no caso de qualquer 

outra atitude que o governo venha a tomar (F03), já se saberia de todos os gaps, por exemplo, 

quem fornece a matéria-prima, já se estaria com o saber tecnológico e com o desenvolvimento 

pronto (F03). 

 

6.2.3 Barreiras para que o país faça inovação incremental ou radical. 

DSC E1: Farmanguinhos está trabalhando em algumas inovações incrementais como 

lamivudina + zidovudina + nevirapina adulto e pediátrico e lamivudina + zidovudina + 

efavirenz está em fase de desenvolvimento, que são novas combinações em doses fixas. 

 

DSC E2: O que falta para as ICTs82 é que se estipule uma meta, determinar quais doenças são 

prioritárias, se é necessário desenvolver um novo medicamento ou fazer melhorias em um 

medicamento já existente e que parcerias precisam ser feitas para atingir essa meta.  

 

DSC E3: Os pesquisadores que tem formação e que poderiam contribuir com o 

desenvolvimento de fármacos e medicamentos estão envolvidos em uma série de 

compromissos impostos pelas agências oficiais de fomento e pela própria ICT na captação de 

recursos para suas pesquisas, fazendo com que boa parte do tempo desses pesquisadores seja 

dedicada à produção de papers e não especificamente ao desenvolvimento tecnológico (I05). 

                                                 
82 Instituição de Ciência e Tecnologia. 
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Na própria ponderação do currículo, publicação pesa mais do que patente, então é preciso que 

se valorize também o tecnólogo e a patente (F02).  

 

DSC E4: Além de metas e estímulo ao desenvolvimento tecnológico, faltam investimentos em 

P&D. 

 

6.2.4 No âmbito do Complexo Industrial da Saúde, a indústria da saúde é um 

componente da Política de Saúde, o MS está tomando as seguintes medidas e ações para 

consolidar no país uma indústria pública e privada para a produção de IFAs e 

medicamentos. 

DSC F1: O governo acabou estendendo a experiência da parceria público-privada iniciada a 

partir da licença compulsória na produção do EFZ para outros medicamentos estratégicos para 

o SUS (F08, F09).  

DSC F2: As parcerias visam o fortalecimento dos laboratórios farmacêuticos públicos e 

ampliação de seu papel de regulação de mercado, o estímulo à produção local de produtos de 

alto custo e/ou de grande impacto sanitário e social e fomentar o desenvolvimento da 

capacidade produtiva da indústria farmoquímica nacional. Até novembro de 2009 já haviam 

sido assinados nove projetos de parceria envolvendo sete laboratórios públicos e sete 

parceiros privados. Essas parcerias vão gerar uma economia média por ano para o SUS da 

ordem de R$ 130 milhões (F08).  

DSC F3: Outra medida que está sendo tomada para consolidar no país uma indústria pública e 

privada para a produção de IFAs e medicamentos é o uso efetivo do poder de compra do 

Estado por meio do MS, como ferramenta de política tecnológica, de estímulo a produção 

local e à inovação de insumos farmacêuticos de modo que os produtores privados tenham 

garantia de mercado e os produtores públicos ganhem com a elevação do patamar 

tecnológico. Além disso, foram estabelecidos alvos estratégicos para investimentos no CIS 

com destaque para a implantação de ICT/plantas voltadas para a verticalização da produção 

de anti-retrovirais modernos (F08).  

Com essas ações e medidas, cumpre-se parte da estratégia do Complexo Industrial da Saúde 

que é romper com a dependência estrangeira e incentivar a produção nacional (F08). 
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DSC F4: No que se refere aos recursos, os laboratórios públicos que produzem medicamentos 

recebem investimentos do MS (F09). O MS tem ação de articulação essencial junto ao 

BNDES, FINEP e as farmoquímicas no sentido de fornecer garantias por meio de sua 

capacidade de compra (F09). 

 

6.2.5 Ações a serem tomadas com vistas a estimular a produção de fármacos e 

medicamentos e diminuir a dependência internacional. 

DSC G1: O intermediário-chave representa algo em torno de 60-70% do preço do EFZ, então 

é um intermediário caro, tem um valor agregado elevado. Esse intermediário está na faixa de 

US$ 400-500/kg e existem centenas de fármacos que não custam esse valor. Então ter uma 

produção nacional de um produto químico desse valor, é extremamente atrativo do ponto de 

vista econômico. Para eu fazer a demanda de comprimidos do MS em 2008 que foi de 30 

milhões de comprimidos de 600 mg, é preciso 18 toneladas de EFZ, e de pelo menos mais 25 

toneladas do intermediário-chave (I05). Então, o valor do negócio é extremamente 

significativo (I05). Neste momento Farmanguinhos está buscando uma farmoquímica para 

verticalizar a produção do EFZ/IFA (voltar uma etapa para trás) e produzir o intermediário-

chave que atualmente é importado (I12). 

 

DSC G2: Para estimular a produção de fármacos e medicamentos com vistas a diminuir a 

dependência internacional, têm-se algumas opções: a) fazer um acordo com a Petrobrás que 

atuaria como fornecedora de MP para a produção de intermediários (F03, I06), b) construir 

uma farmoquímica estatal (F03), c) continuar fortalecendo e melhorar a capacidade de 

instalação das ICTs para colocá-las em um padrão internacional (F03), d) desoneração 

tributária: colocando taxa zero na importação de intermediários de síntese (F03, MC2), e) uso 

efetivo do poder de compra do Estado como indutor do desenvolvimento da indústria 

farmoquímica (MC2) porque as farmoquímicas precisam de encomendas (MC1). 
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6.2.6 Etapas críticas que tiveram que ser superadas pelo governo brasileiro após a 

tomada de decisão da licença compulsória 

DSC H1: Em um primeiro momento foi a questão do pagamento dos royalties que a Merck 

não queria receber, porque ela dizia que como não reconhecia a licença, não se justificava 

receber esse pagamento. Depois eles acabaram aceitando (F05).  

 

DSC H2: Uma outra etapa crítica foi conseguir que o medicamento fosse aprovado no teste de 

biodisponibilidade e bioequivalência, essencial para a fabricação do genérico (F09). 

 

6.2.7 Avaliação da licença compulsória do ponto de vista da assistência farmacêutica 

DSC I: O principal impacto da licença compulsória foi a recolocação na pauta da Política de 

assistência farmacêutica sobre a importância estratégica dos Laboratórios Oficiais. Os 

Laboratórios Oficiais foram a base para a experiência exitosa da Ceme, após sua discutível 

extinção, os laboratórios públicos foram tendo seu papel desgastado. As dificuldades 

provocadas pelas estruturas organizacionais inadequadas, a falta de investimento contínuo, a 

gestão pouco profissional e muitas vezes o excessivo uso político partidário dos laboratórios 

públicos, somados à crescente competitividade do mercado farmacêutico, vinham apontando 

para o fim da produção pública no Brasil ou o fechamento da grande maioria dos Laboratórios 

(F04).  

 

O evento da L.C. demonstra que, se a vocação de produção de medicamentos da 

assistência básica está se esgotando, existe um papel estratégico em que a atuação dos 

Laboratórios Oficiais é determinante. Fica patente a importância do investimento tecnológico 

neste parque público existente no país, não só pela questão da sustentabilidade econômica de 

políticas do MS, mas também pela redução da dependência tecnológica. A Política industrial 

brasileira indicou o setor farmacêutico e farmoquímico como um dos setores prioritários 

principalmente pelo grande desequilíbrio da balança comercial deste setor, mas o caso do 

efavirenz também demonstrou como é importante a garantia da possibilidade tecnológica. 

Para os Laboratórios Oficiais, se houver decisão política, existe um espaço claro a ser 
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ocupado: pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos ditos negligenciados, de 

medicamentos de programas estratégicos da Política Nacional de Saúde e de medicamentos de 

alto custo que comprometem o orçamento e a sustentabilidade do SUS (F04). 

 

6.2.8 Lições apreendidas pelo governo brasileiro. 

DSC J1: Gostaria que o governo tivesse aprendido que para que possa exercer totalmente os 

seus direitos e fazer frente aos enfrentamentos que os mercados impõem é preciso investir nos 

laboratórios públicos brasileiros (F04). 

 

DSC J2: Outra lição que acredito ter sido dada por este episódio foi a importância das 

parcerias público-privadas, que na área da Política da Saúde só foram colocadas em prática 

pela ação de Farmanguinhos no processo da licença compulsória do efavirenz (F04).   

 

DSC J3: Todas as etapas do processo foram pensadas de forma estratégica: a decisão de 

Farmanguinhos de verticalizar a produção no país, do IFA ao medicamento; a criação do 

consórcio de produtores de farmoquímicos; o desenvolvimento farmacotécnico com discussão 

parceira entre os atores deste processo foi uma boa lição de sucesso. Na esteira deste processo 

Farmanguinhos possui outros projetos que também vão trazer muitos avanços para todo o 

Complexo Econômico-Industrial da Saúde (F04).  

 

DSC J4: Mostramos ao mundo que o Brasil é capaz, que o Brasil tem capacitação tecnológica, 

tem equipe técnica qualificada para assumir desafios da maneira que foi imposta. Quem 

trabalha nesse segmento de desenvolvimento de medicamentos, sabe o quanto é difícil 

desenvolver um medicamento junto com a produção do IFA no prazo em que foi feito. Então, 

foi uma resposta que a sociedade brasileira deu ao mundo, que nós somos capazes, nós 

podemos (I05).  
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6.2.9  Sobre a resolução 61.21 da OMS, que trata da Estratégia Global e o Plano de Ação 

em Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual: possibilidade de se ter um 

ambiente mais amigável para implementar as flexibilidades dos direitos de Propriedade 

Intelectual.  

DSC K1: A resolução 61.21 sobre a Estratégia Global sobre Saúde, Inovação e Propriedade 

Intelectual, é um documento-marco depois da Declaração de Doha (F05). A resolução 

reafirma os direitos estabelecidos em Doha em relação ao uso das flexibilidades contidas no 

Acordo TRIPS para proteger a Saúde Pública e o acesso a medicamentos (F09) e reforça a 

idéia do pool de patentes para que haja uma utilização mais compartilhada das patentes, 

visando principalmente à ampliação de acesso aos medicamentos (I13). Historicamente a 

resolução foi a principal intervenção da OMS no sentido de ampliar o acesso de populações 

de países pobres e de renda média a medicamentos (F08). 

 

DSC K2: No que diz respeito à implementação das flexibilidades dos direitos de Propriedade 

Intelectual, a resolução já está fazendo uma diferença no nível sub-regional nas Américas, 

América do Sul, América Latina e Caribe, ou seja, já existe uma receptividade muito maior 

em relação ao uso das flexibilidades, de como utilizar a Propriedade Industrial para garantir o 

acesso, os países estão trabalhando de forma mais articulada, também existe receptividade na 

OPAS (F05).  

 

DSC K4: Um dos pontos fracos da resolução da OMS é o fato dela ainda não estar finalizada, 

é necessário que ela se desdobre em ações concretas.  O que significa que o avanço 

conseguido até agora pode ser esterilizado de várias maneiras ou pode ir adiante dependendo 

do que se faça. Por exemplo, a OMS tem que ter uma posição muito firme com relação à 

questão de Propriedade Intelectual protegida por patentes. Se a OMS conciliar com medidas 

TRIPS-plus que vão além das medidas “TRIPS de proteção” a decisão da Assembléia 

Mundial de Saúde vai virar “letra morta”, um “retrato na parede” (F08). 

 

DSC K3: Ainda há uma segunda fragilidade. Se do ponto de vista político, de diretrizes, a 

OMS tem um papel fundamental, do ponto de vista de governança, ainda é preciso que se 
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busquem instrumentos mais coordenados em termos globais, com apoio político e 

mobilização de diferentes atores envolvidos (governos, organizações internacionais, 

organizações não-governamentais e sociedade civil) posto que a questão da propriedade 

intelectual dos medicamentos está no âmbito do comércio (OMC) e os bens relacionados à 

Saúde Pública não podem mais ficar sujeitos às mesmas regras do Regime de Propriedade 

Intelectual que os outros produtos no mercado global (F02). Permitiram que a saúde fosse 

para a OMC onde há uma relação de tratados econômicos, onde o que você discute são taxas, 

exportações, importações (F03). Existem regras que estão no âmbito da OMC e que precisam 

ser mudadas (F02). Uma das alternativas para reverter essa situação seria se as organizações 

não-governamentais conseguissem convencer, por movimentos bastante fortes, a retirar as 

patentes da OMC e recolocá-las no âmbito da OMPI (F03).  

 

6.3 Institucional 

6.3.1 Fatores que motivaram a adoção da estrutura do Consórcio. 

A rationale da formação do Consórcio 

 

DSC L: A princípio, nos pareceu a mesma lógica que o Ministério usa para comprar os anti-

retrovirais no mercado nacional, o MS nunca coloca 100% da demanda em um único 

produtor. Utilizando essa mesma lógica para o IFA, Farmanguinhos achou que seria 

interessante a formação de um consórcio (I03), primeiro porque haveria três empresas 

trabalhando em paralelo, diminuindo o risco de uma empresa não conseguir chegar ao 

efavirenz/IFA (MC3), ou seja, que realmente atendesse aquilo que Farmanguinhos desejava 

para a formulação que foi desenvolvida (I03), segundo porque se faria uma divisão equânime, 

evitando que se perdesse tempo discutindo condições de licitação (Lei 8.666) a cada compra 

que fosse ser feita (MC3). Uma licitação pública naquele momento representaria uma perda 

de tempo e principalmente perda de competências porque haveria certamente uma 

canibalização e a empresa vencedora teria muita dificuldade para cumprir o que foi acordado 

(I07/F). 
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6.3.2 Critérios de escolha das farmoquímicas que compõem o Consórcio.  

DSC M: Quando Farmanguinhos liderou o processo de fabricação do comprimido de EFZ 600 

mg, isto já dentro da política industrial adotada hoje pelo governo federal representados pelos 

MS, MDIC, MCT que é o incentivo a nacionalização da produção de fármacos no Brasil, a 

nossa preocupação era que nós não queríamos simplesmente desenvolver o medicamento, 

pois nós entendemos na época que, se desenvolvêssemos apenas o medicamento, nós 

continuaríamos dependendo do fornecimento internacional de EFZ/IFA, então adotamos uma 

estratégia que também foi nova nesse processo. Nós não fizemos só a L.C. do medicamento, 

mas nós fizemos um licenciamento compulsório para desenvolver internamente também a 

fabricação do IFA e só que na época nós não tínhamos uma empresa que fabricasse o EFZ 

IFA e nós precisávamos. Como somos um órgão público não poderíamos escolher uma 

empresa, teríamos depois que justificar junto aos órgãos controladores porque uma empresa e 

não uma outra, por outro lado, nós também tínhamos receio de ficar dependentes de uma 

empresa somente. Resolvemos fazer um programa de pré-qualificação de empresas 

farmoquímicas nacionais que poderiam ser parceiras de Farmanguinhos e Lafepe para fabricar 

o EFZ/IFA. Entramos em contato com as principais associações de classe, apresentamos o 

interesse da Fiocruz em fazer uma pré-qualificação, e elas encaminharam para as suas 

associadas um convite para participar desse processo. Houve uma cobertura de 100% das 

empresas farmoquímicas aqui no Brasil, o que foi facilitado visto que são poucas empresas. 

Nesse processo as farmoquímicas tinham que apresentar um projeto mostrando a sua 

capacitação técnica instalada, recursos humanos, equipamentos, estrutura de P&D e uma 

proposta de trabalho pra fazer o desenvolvimento da síntese e a produção do EFZ/IFA com 

expectativa de preço, especificação, e outras informações mais inerentes à área.  Para fazer a 

avaliação desse processo, foi escolhido um grupo ad hoc multidisciplinar e multicêntrico onde 

havia pessoas de Farmanguinhos, do MS, do PN DST Aids e da própria representante da 

associação de farmoquímicas.  Foi montada uma banca com oito profissionais de áreas e de 

instituições diversas. Cada empresa fazia sua exposição da proposta de trabalho sem que outra 

empresa pudesse assistir a apresentação. Com isso nós avaliamos as nove empresas candidatas 

e dessas nove candidatas, três foram pré qualificadas para fazer o desenvolvimento e a 

produção do EFZ/IFA: a Nortec Química (RJ), a Globequímica e a Cristalia, ambas no 

interior de São Paulo. Isso foi no início de 2007 e tínhamos o compromisso de ter o 
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medicamento pronto em produção em 2008, em um ano, então não era um trabalho em que as 

farmoquímicas tinham muito tempo pra fazer o desenvolvimento e produção, isso também foi 

levado em consideração nessa avaliação. Então, como contratar as três empresas pré-

qualificadas dentro dos critérios técnicos adotados?  Ou iríamos contratar somente uma delas?  

A estratégia que nós encontramos que atendesse as necessidades técnicas e comerciais de 

Farmanguinhos e do Lafepe e ao mesmo tempo atendesse aos preceitos jurídicos foi fomentar 

que estas empresas se organizassem na forma de um consórcio especificamente para a 

produção do EFZ/ IFA. A partir daí, o laboratório responsável pela formulação passaria a 

comprar do consórcio e a demanda seria dividida igualitariamente entre as empresas 

consorciadas. Se eventualmente alguma empresa tivesse um problema operacional e não 

pudesse atender, então a demanda seria atendida pelas outras duas.  Se eventualmente duas 

delas não pudessem atender, então evidentemente a demanda seria atendida pela terceira 

empresa (I05). Então, o critério foi esse, da competência (I07/F), da qualidade, da 

potencialidade, da condição do parque fabril, da experiência, enfim, foi um critério 

absolutamente técnico, uma vez que foi realizada uma avaliação absolutamente isenta de 

qualquer tipo de fator que pudesse atrapalhar o objetivo final que era disponibilizar esse 

medicamento para o Ministério da Saúde (I03). 
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6.3.3 Principais dificuldades relacionadas à constituição do Consórcio. 

DSC N1: Uma das dificuldades foi a questão do preço, porque tudo era muito ajustado. 

Farmanguinhos teve que sair de cima para baixo. O Ministério fixou um valor a ser pago pelo 

comprimido (R$ 1,3583). Então não foi de acordo com os custos, foi exatamente o contrário. O 

MS disse que iria pagar “x” por comprimido para que se justificasse a licença compulsória e 

completou: agora “vocês têm que fazer uma engenharia reversa”. A formação de preço foi 

difícil, mas se estipulou um preço único para o consórcio (R$ 1.547,10/kg de EFZ/IFA) que 

pode ter sido mais favorável para um dos atores e menos favorável para outro ator, visto que 

cada membro do consórcio trabalhava em uma escala um pouco diferente. Aquele que podia 

fazer lotes maiores e de certa forma levava vantagem em relação ao que só podia fazer lotes 

menores, não era o maior comprador de intermediário no mercado internacional, então ele já 

tinha mais dificuldade para negociar o preço do intermediário com os seus fornecedores. Os 

outros dois que faziam lotes menores, já eram compradores em maior escala e tinham mais 

facilidade para conseguir negociar o preço dos intermediários, do que o consorciado que 

podia fazer lotes maiores (I03).  

 

DSC N2: A segunda complexidade foi conseguir um EFZ que colocado na formulação de 

Farmanguinhos se mostrasse bioequivalente e equivalente farmaceuticamente ao 

medicamento produzido pela Merck. Até porque uma das empresas, a Cristalia, já estava um 

pouco mais adiantada. Ela já tinha produzido por iniciativa própria uma pequena quantidade 

de efavirenz, enquanto as outras duas ainda iam importar, ainda iam começar a produção de 

lotes-piloto. A Nortec em segundo, a Globe um pouco mais atrás, em terceiro. Isso significava 

que era um processo ainda não-igualitário, isto é, as três empresas não partirem com matéria-

prima em casa. Nós tivemos que redirecionar as empresas em relação à nossa especificação, 

porque o simples tamanho de partícula, que pode parecer uma coisa insignificante, tem uma 

diferença de desempenho no perfil de dissolução do comprimido, que é a velocidade com a 

qual o comprimido vai se dissolver no organismo e posteriormente ser absorvido no sangue, 

                                                 
83 O EFZ/IFA representa cerca de 70-80% do custo do medicamento e o intermediário-chave representa algo em 
torno de 60-70% do preço do medicamento. O intermediário-chave está na faixa de US$ 400-500/kg e o IFA 
US$ 750-850/kg. Para fazer a demanda de comprimidos do MS em 2008, ou seja, 30 milhões de comprimidos de 
600 mg consome-se 18 toneladas de EFZ/IFA e pelo menos 25 toneladas do intermediário-chave (I05). 
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tem que ser exatamente a curva sobreposta à curva que você encontra no medicamento 

referência, que é o medicamento da Merck. Foi um trabalho exaustivo e uma das grandes 

dificuldades foi fazer esse fechamento técnico para que o produto produzido pelas três 

farmoquímicas, fosse exatamente aquilo que Farmanguinhos precisava para conseguir o 

produto igual ao da Merck (I03). 

 

6.3.4 Participação da Anvisa junto ao Consórcio e Farmanguinhos até o registro do 

produto.  

DSC O: Quando houve a decisão de produção do efavirenz por L.C., a Anvisa foi chamada a 

participar do grupo na qualidade de comitê regulatório e acompanhou todo o delineamento do 

projeto, o processo de desenvolvimento farmacêutico da formulação, a adequação de área, 

acompanhou os produtores de EFZ/IFA sob o ponto de vista sanitário-regulatório para 

garantir que houvesse a produção desse insumo adequadamente. Atuou junto com 

Farmanguinhos no protocolo para o estudo de bioequivalência, monitorou o centro que 

realizou o estudo de bioequivalência, avaliou pari passu todos os resultados, acompanhou os 

testes, orientou e acompanhou os testes de estabilidade. A Anvisa já tinha todas as 

informações ainda que fragmentadas que foram sendo coletadas por aditamentos parciais 

durante todo esse processo. Tais informações foram se constituindo no dossiê de registro 

desse medicamento e já foram sendo analisados com a prioridade devida, pela área de registro 

da Anvisa. A Anvisa ficou na dependência apenas da conclusão dos estudos de estabilidade 

acelerada desse produto. Quando a Anvisa recebeu o último dado do estudo de estabilidade 

que era essencial para a definição do registro do medicamento, no dia seguinte o registro foi 

concedido porque todas as análises já tinham sido feitas. Houve um processo de cooperação, a 

Anvisa, como autoridade regulatória sem afastar-se da sua atribuição legal, atuou 

conjuntamente com Farmanguinhos e com os produtores de IFA em todos esses processos que 

estavam envolvidos, agregou a informação através do dossiê de registro e concedeu o registro 

com base em todos os estudos cujos resultados foram satisfatórios. A Anvisa não interferiu 

nos resultados, mas participou do seu processo de planejamento. Essa é uma atividade 

importante que “modifica o fazer na vigilância sanitária" no que diz respeito à ação 

regulatória. 
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Sobre o Insumo Farmacêutico Ativo – do reprocesso e devoluções da MP à contratação 

de um serviço de IFA customizado - origens da Portaria 128/2008 

 

DSC P: Em 2006, Farmanguinhos já enfrentava problemas com o MS pelo fato de estar  

inadimplente com o PN DST e Aids, porquanto tinha que seguir a Lei 8.666, que era comprar 

o produto mais barato. Só que o mais barato às vezes não se ajusta à formulação. E quando 

você faz um edital e coloca a especificação, muitas vezes não há condição de você fechar uma 

especificação perfeita, 100% à prova de falha... Enfrentaram-se dois problemas: primeiro, a 

especificação que não conseguia captar nuances de um IFA comprado no mercado 

internacional que nos permitisse garantir o bom desempenho desse IFA aqui na formulação. E 

segundo, quando a análise recusava um IFA, significava que esse IFA tinha que ser devolvido 

ocasionando longos períodos de espera até receber uma nova remessa. Ou seja, 

Farmanguinhos estava em um processo de “desacreditamento” em relação ao Ministério da 

Saúde porque vinha sempre inadimplente. Diante desse cenário o diretor à época, teve a idéia 

de discutir com a área jurídica e a área técnica, qual era a saída para esse imbróglio.  Surgiu a 

idéia de não se fazer mais uma licitação de compra de matéria-prima, mas de licitar/contratar 

um serviço de produção de um IFA “customizado” que se ajustasse à formulação de 

Farmanguinhos. Esse que foi o pulo do gato. Lançada a idéia, fez-se o primeiro edital. 

Continuava sendo uma licitação, as empresas nacionais, todas podem participar, quem tiver o 

melhor preço leva, mas os técnicos de Farmanguinhos acompanham a produção desse IFA na 

indústria farmoquímica, podem fazer testes. A vantagem é que o IFA que sai da farmoquímica 

e chega em Farmanguinhos é analisado, e se aprovado, é colocado na formulação. E aí, a 

partir de 2006, conseguimos virar o jogo, porque passamos a não ter mais reprovações de 

IFA. Continuamos comprando não só IFAs para os anti-retrovirais, mas alguns outros IFAs de 

outros medicamentos que são produzidos pela indústria instalada aqui no país. Todos os IFAs 

que são produzidos aqui no país e que Farmanguinhos utiliza no seu portifólio de 

medicamento, passaram a ser comprados por esse sistema que foi a semente que deu origem à 

Portaria 128/2008 (I03). 
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6.3.5 Dificuldades enfrentadas pela ICT durante a implementação da licença 

compulsória 

DSC Q: Uma das dificuldades enfrentadas neste processo é o baixo desempenho dos 

laboratórios públicos os quais possuem estrutura jurídica organizacional inadequada para uma 

unidade produtiva. Os trâmites burocráticos e legais de um laboratório público tiram a 

agilidade indispensável a um processo que exigia prazos curtos (F04). 

 

6.4 Tecnológica 

6.4.1 Processo de aquisição de conhecimento inter-organizacional com vistas ao domínio 

do processo: 

6.4.1.1 Articulação institucional entre Farmanguinhos e o Lafepe para o domínio do 

processo. 

DSC R: O processo começou com o desenvolvimento conjunto de Farmanguinhos e o Lafepe 

e nesse desenvolvimento conjunto foi acertado entre as partes, Farmanguinhos, Lafepe, MS e 

o consórcio, que o consórcio seria o fornecedor de matéria-prima para Farmanguinhos e o 

Lafepe (I05). Quando se percebeu que o efavirenz era um ativo com características muito 

peculiares e que haveria uma dificuldade tecnológica superior ao que se imaginava, tomou-se 

a decisão em conjunto com o MS de dividir o desenvolvimento (I01). Então, se em um 1º 

momento o desenvolvimento foi conjunto, em um 2º momento, para que houvesse uma maior 

garantia do MS no êxito do desenvolvimento, foi adotada uma estratégia de que cada 

laboratório, Farmanguinhos e o Lafepe, cada qual faria o seu desenvolvimento de forma 

isolada, cada um teria o seu registro, independente do processo tecnológico envolvido na 

fabricação (I05). Isso não aconteceu no intuito de dividir os laboratórios, de criar uma disputa 

entre eles, mas no sentido de duplicar as chances de sucesso do projeto, uma vez que 

Farmanguinhos trabalharia em uma vertente, o Lafepe em outra, então você teria duas chances 

de acertar no final (I01). A partir do 4º ou 5º mês de desenvolvimento, Farmanguinhos seguiu 

a sua estratégia de desenvolvimento e o Lafepe seguiu a sua, sendo que as duas instituições se 

reportavam ao MS que exercia o acompanhamento do desenvolvimento nas duas instituições. 

A partir desse momento, o nível de informações técnicas entre os laboratórios diminuiu e cada 
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qual seguiu o seu caminho (I05). A estratégia de desenvolvimento em separado foi muito bem 

acertada porque acabou que o Lafepe teve mais dificuldade que Farmanguinhos durante a fase 

de desenvolvimento e isso atrasou o desenvolvimento do Lafepe.  Farmanguinhos por sua fez 

buscou processos mais acertados (I01), Farmanguinhos desenvolveu uma formulação winner 

(I03) e terminou o projeto em menos tempo (I01). A previsão para obter o registro era de um 

ano, mas levou 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses (I05). Farmanguinhos acabou brindando o 

MS com o fornecimento que ele precisava, encerrando assim a compra de efavirenz indiano 

que estava sendo importada enquanto Farmanguinhos ainda estava desenvolvendo o 

medicamento (I01). 

 

6.4.1.2 Em relação à interação entre membros do Consórcio para troca de 

conhecimentos para acelerar o desenvolvimento do IFA. 

DSC S: Não houve cooperação formal entre as farmoquímicas, as empresas trabalharam 

independentemente os seus processos (MC1, MC3), a não ser quando surgiram os problemas 

decorrentes da solubilidade, da granulometria em função de que os problemas apontados na 

matéria-prima terem sido possivelmente os mesmos que ocorreram com os outros 

consorciados (MC1). (Cada farmoquímica imagina ter ajudado uma outra muito menos do que 

realmente ajudou, porque) quando uma farmoquímica tinha uma dificuldade, pedia auxílio à 

Farmanguinhos e esse auxílio inter-farmoquímicas se dava de forma indireta via 

Farmanguinhos que repassava o problema para as outras consorciadas sem falar de quem era 

o problema e elas davam sugestões para solver a questão (I05). 

 

6.4.1.3 Interação entre Farmanguinhos e as farmoquímicas para o domínio do processo.  

DSC T: Farmanguinhos estava trabalhando simultaneamente na especificação da formulação 

e do IFA para que o mesmo atendesse à formulação de Farmanguinhos. Farmanguinhos 

ajudou as farmoquímicas de forma direta e indireta. Direta pois como ela possui laboratório 

de síntese podia fazer certas experimentações para ajudar a solucionar problemas enfrentados 

pelas farmoquímicas, ao mesmo tempo em que servia de intermediário para solucionar 

problemas de uma farmoquímica repassando a questão para as outras duas sem mencionar de 

quem era o problema. As farmoquímicas contribuíam com sugestões para sanar o problema 
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daquela farmoquímica que estava precisando de apoio. O interesse de Farmanguinhos era que 

as três consorciadas produzissem um produto com boa qualidade (I05). 

 

Sobre a dificuldade de Farmanguinhos em especificar uma matéria-prima que pudesse 

ser transformada em produto final 

 

DSC U: Como esse foi o primeiro contrato dessa natureza (contratação de um serviço e 

produção de um IFA customizado) firmado entre uma estatal e empresas privadas, houve um 

aprendizado de todo mundo, porque ao se pedir EFZ/IFA, pediu-se efavirenz pura e 

simplesmente.  As especificações estavam escritas na farmacopéia, mas elas se mostravam 

insuficientes para que Farmanguinhos transformasse o IFA em produto terminado. O ponto 

central era que a especificação não mencionava granulometria ou micronização (MC1). Na 

hora que saiu o primeiro resultado negativo na bioequivalência do efavirenz houve 

necessidade de se rediscutir toda a especificação, todo o conjunto de especificações do 

produto. Até se chegar a uma determinada noção do problema (MC3).  Farmanguinhos 

enfrentou alguns problemas de natureza técnica até poder produzir produtos terminados que 

fossem bioequivalentes ao medicamento de referência (MC1). O que valia na hora da 

assinatura do contrato em termos de especificação não valia mais na hora da entrega do 

produto. As especificações foram mudando durante o processo (MC3). Atualmente o IFA é 

entregue dentro das especificações que foram aditadas ao contrato, ou seja, não só teor, 

contaminantes, mas o nível de micronização necessária (MC1).  

 

 

6.4.2 Processo de aquisição de conhecimento intra-organizacional:  

6.4.2.1 Em Farmanguinhos 

6.4.2.1.1 Processo de aquisição do domínio tecnológico em Farmanguinhos 

DSC V1: O desenvolvimento do EFZ tanto em Far quanto no Lafepe deu-se em nível 

organizacional, não houve transferência de tecnologia nem contratação de consultor 

internacional. Não houve formação matricial. Quanto ao conhecimento tácito, Farmanguinhos 

já tem dentro da sua estrutura um laboratório de tecnologia farmacêutica ou desenvolvimento 
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galênico, onde os farmacêuticos trabalham no desenvolvimento das formulações, incluindo o 

EFZ, juntamente com a equipe do desenvolvimento analítico e com a equipe de controle de 

qualidade (I05). 

O conhecimento codificado para desenvolver o EFZ, foi proveniente da pesquisa em livros e 

artigos científicos. As patentes não fornecem muitos subsídios para formulação e como há 

muito pouca informação publicada sobre o efavirenz do ponto de vista de formulação, de 

desenvolvimento tecnológico, a alternativa foi pesquisar outros IFAs que tinham 

características similares às do efavirenz (I01). 

 

6.4.2.1.2 Quantificação e qualificação das pessoas para a determinação do processo. 

DSC X: Para a formulação do medicamento propriamente dito foram cerca de 7 profissionais 

e na parte analítica mais 7 profissionais, entre doutores, doutorandos, graduados e técnicos, 

fora o corpo gerencial responsável pela gestão do projeto (I01). 

 

6.4.2.1.3 Principais gargalos enfrentados por Farmanguinhos durante o 

desenvolvimento e análise do efavirenz. 

DSC U: Como esse foi o primeiro contrato dessa natureza (contratação de um serviço e 

produção de um IFA customizado) firmado entre uma estatal e empresas privadas, houve um 

aprendizado de todo mundo, porque ao se pedir EFZ/IFA, pediu-se efavirenz pura e 

simplesmente.  As especificações estavam escritas na farmacopéia, mas elas se mostravam 

insuficientes para que Farmanguinhos transformasse o IFA em produto terminado. O ponto 

central era que a especificação não mencionava granulometria ou micronização (MC1). Na 

hora que saiu o primeiro resultado negativo na bioequivalência do efavirenz houve 

necessidade de se rediscutir toda a especificação, todo o conjunto de especificações do 

produto, até se chegar a uma determinada noção do problema (MC3). Farmanguinhos 

enfrentou alguns problemas de natureza técnica até poder produzir produtos terminados que 

fossem bioequivalentes ao medicamento de referência (MC1). O que valia na hora da 

assinatura do contrato em termos de especificação não valia mais na hora da entrega do 

produto. As especificações foram mudando durante o processo (MC3). Atualmente o IFA é 

entregue dentro das especificações que foram aditadas ao contrato, ou seja, não só teor, 

contaminantes, mas o nível de micronização necessária (MC1).  
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DSC Y1: Uma das principais dificuldades enfrentadas por Farmanguinhos foi a dificuldade 

em especificar o IFA e ter que redirecionar as empresas em relação à (nova) especificação, 

porque o simples tamanho de partícula, que pode parecer uma coisa insignificante, tem uma 

diferença de desempenho no perfil de dissolução do comprimido, a velocidade com a qual ele 

vai se dissolver no organismo e que posteriormente vai ser absorvido no sangue tem que ser 

exatamente a curva sobreposta à curva que você encontra no medicamento referência, que é o 

medicamento da Merck. Foi um trabalho exaustivo e uma das grandes complexidades foi 

fazer o fechamento técnico para que o produto produzido pelas três farmoquímicas fosse 

exatamente aquilo que Farmanguinhos precisava para conseguir o produto igual ao da Merck. 

Isso ficou caracterizado quando foi feito o primeiro teste de bioequivalência com a matéria-

prima de uma das três empresas e não deu bioequivalência ao do produto da Merck e teve que 

ser feito um ajuste (I03). 

 

DSC Y2: A segunda grande dificuldade foi o desenvolvimento e a validação de métodos 

analíticos. Como o EFZ não é uma formulação trivial, Farmanguinhos teve que fazer o 

desenvolvimento e a validação de métodos analíticos como o método de dissolução para 

avaliar o perfil de dissolução do medicamento e do IFA porque não basta apenas fazer o 

comprimido, é preciso desenvolver ferramentas analíticas para validar o que você fez (I05), 

essa metodologia não está citada nos compêndios e nós tivemos que desenvolver. Descobriu-

se que existia uma correlação direta entre a dissolução do IFA e a dissolução do 

medicamento. Então inserimos isso na especificação (I12).  

 

DSC Y3: No que se refere à formulação, da primeira formulação para a segunda tivemos que  

trocar um dos excipientes para alcançar o desempenho do medicamento idêntico ao 

medicamento da Merck (I03). 

 

DSC Y4: O terceiro gargalo foi importar um excipiente desagregante para a produção do EFZ 

uma vez que não tinha muita disponibilidade no mercado nacional. A importação levava 

tempo, o que atrasou um pouco o desenvolvimento. Atualmente esse não é mais um problema, 

hoje esse desagregante já é utilizado rotineiramente na fabricação do EFZ e a empresa 

representante tem estoque para Farmanguinhos (I05). 
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DSC Y5: A identificação de um centro qualificado para fazer estudos de bioequivalência e 

que incorporasse a urgência daquele trabalho na sua rotina também foi uma barreira (I05). 

 

DSC Y6: E por fim, a missão de ter que desenvolver o medicamento concomitantemente à 

produção do IFA em um prazo bastante curto (I05). 

 

6.4.2.1.4 Principais aprendizados que o processo trouxe para Farmanguinhos. 

DSC Z1: Um dos principais aprendizados para Farmanguinhos é que tínhamos que amarrar 

uma especificação na matéria-prima (EFZ/IFA) para que atendesse a especificação do produto 

final e não termos problemas no produto.  Amarrou-se uma especificação no EFZ/IFA que é 

um teste que geralmente não existe na matéria-prima para que o produto desse dentro da 

especificação. Fez-se um teste para verificar se essa matéria-prima podia ser aprovada para 

que o produto final não desse problema, em outras palavras, um teste para poder adequar à 

matéria-prima ao que se precisava para a produção do medicamento (I11). 

 

DSC Z2: Um outro grande aprendizado foi na parte analítica. Houve o desenvolvimento de 

uma metodologia de dissolução do IFA que não é farmacopéica, não está citado nos 

compêndios e que Farmanguinhos desenvolveu e que foi o grande diferencial para 

Farmanguinhos dizer qual matéria-prima estava realmente boa e qual não estava boa para  

podermos fabricar. Farmanguinhos está tentando aplicar este procedimento para outros 

produtos (I01). 

 

DSC Z3: Fora a parte analítica, a grande lição foi que Farmanguinhos mostrou ao mundo que 

o Brasil é capaz, que o Brasil tem capacitação tecnológica, tem equipe técnica qualificada 

para assumir desafios da maneira que foi imposta, porque é difícil desenvolver um 

medicamento junto com a produção do IFA no prazo em que foi feito. Então o ensinamento é 

que o Brasil pode contar com os profissionais do país seja da iniciativa privada ou do setor 

público para atender a determinadas demandas. Sabemos fazer desenvolvimento tecnológico 

em um prazo relativamente rápido (I05). 
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6.4.2.2 Aquisição do saber tecnológico nas farmoquimicas.  

6.4.2.2.1 Aquisição do saber tecnológico para produção do IFA. 

DSC ZA: Temos um razoável conhecimento sobre resoluções dos quirais84, quem não 

resolver quiral não faz anti-retroviral. Produzir anti-retroviral implica em ter conhecimento 

sobre isomeria, implica ter conhecimento sobre resoluções dos quirais, e é isso que nós 

sabemos fazer (MC1).  

 

6.4.2.2.2 Qualificação e quantificação das pessoas para a determinação do processo 

DSC ZB: Em uma das farmoquímicas pelo menos seis pessoas estavam diretamente 

envolvidas, dois químicos, um engenheiro químico, um especialista em ciência dos materiais, 

um técnico (MC2). Na outra, dez pessoas, sendo dois técnicos, dois farmacêuticos, um deles 

com mestrado, três químicos, um deles com mestrado e três engenheiros químicos, dentre os 

quais, um mestre e um doutor. 

 

6.4.2.2.3 Principais gargalos para o desenvolvimento do efavirenz/IFA 

DSC ZC: A principal dificuldade decorreu do fato de que, ao não sabermos das especificações 

adicionais envolvendo granulometria e solubilidade, sintetizamos e identificamos o IFA com 

todas as características das especificações, exceto granulometria e solubilidade que precisou 

ser ajustada ao final do processo (MC1). A parte de adequação do tamanho da partícula do 

IFA levou mais tempo e para algumas empresas pesou mais no custo final do material. 

Quando nós visualizamos que o divisor de águas no final das contas ia ser a partícula do 

                                                 
84 Estereoisômeros são divididos em duas categorias. Uma categoria compreende os enantiômeros, nos quais a 
molécula apresenta a geometria e a disposição espacial de seus átomos igual à imagem especular do seu par 
complementar. Somente os compostos ditos quirais, ou seja, que não possuem elemento de simetria, apresentam 
essa característica. Na outra categoria estão os chamados diastereoisômeros, cujas moléculas possuem diferentes 
arranjos espaciais de seus ligantes, porém não são imagens especulares sobreponíveis umas das outras 
(SOLOMONS e FRYHLE, 2000; ELIEL e WILEN, 1994 conforme visto em ORLANDO et al, 2007). Fármacos 
enantioméricos recebem maior atenção em estudos farmacológicos, pois as vias sintéticas de fármacos quirais, 
em sua maioria, não são estéreo-seletivas levando à formação de ambos os enantiômeros e também devido às 
dificuldades técnicas e econômicas em separar os mesmos, o que é possível somente em ambientes quirais 
(ORLANDO et al, 2007). 
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produto final nós compramos um micronizador nosso. Fizemos um projeto nosso de 

engenharia para ter um micronizador. Nesse micronizador nós fizemos o acabamento do 

efavirenz que acabou sendo aprovado. Fomos a primeira empresa com 100% do produto 

aprovado na dissolução (MC3). (Se dois membros do Consórcio já se encontram capacitados 

para entregar o produto dentro das especificações, o terceiro membro revela que) ainda 

estamos trabalhando bastante sobre a síntese, tivemos que ajustar o processo, ainda não 

estamos satisfeitos com o cristal, gostaríamos de ter um cristal maior e mais largo e isso vai 

criar as condições mais adequadas na micronização (MC2).  

Quanto ao ensaio de dissolução quem (geralmente) faz é a empresa farmacêutica, as 

farmoquímicas não são nem equipadas para isso. Elas tiveram que fazer uma determinada 

adaptação na metodologia para atender a especificação da nossa matéria-prima, que é o 

EFZ/IFA (I12). 

 

6.4.2.3 Fase em que o Lafepe se encontra no desenvolvimento do efavirenz. 

DSC ZD: O processo de desenvolvimento do medicamento adotado pelo Lafepe teve algumas 

diferenças (em relação ao processo de Farmanguinhos), foi preciso fazer algumas adaptações.  

Em novembro de 2009 a Anvisa já havia recebido todo o dossiê do Lafepe para obtenção do 

registro do efavirenz (I08/F).  

 

6.5 Produção 

6.6.1 Principais gargalos para a produção do efavirenz 

DSC ZE1: A primeira dificuldade foi não termos uma área de granulação úmida. O EFZ foi o 

nosso primeiro ARV que seguiu a rota de produção por via úmida e como os anti-retrovirais 

que já eram produzidos em Farmanguinhos não seguiam a rota produtiva por via úmida (I02), 

tivemos que fazer toda uma adequação na área de granulação úmida para fabricar o efavirenz 

(I02, I04). A necessidade de utilização da área de granulação úmida deve-se ao fato do 

produto não ser diretamente compressível, a cristalografia do material não nos permite que 

façamos uma simples mistura e logo em seguida uma compressão do material (I02). 

Caso fizéssemos uma compressão direta obteríamos um produto instável, daí a necessidade de 

seguir uma granulação por via úmida. Feita a granulação, obtém-se um granulado o qual é 
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misturado com alguns excipientes, umedecido, depois formado um produto granulado, que 

depois de seco e misturado, permite obter uma compressão de uma forma estável (I02). 

 

DSC ZE2: A segunda dificuldade foi não possuirmos ferramentas para produzir um 

comprimido de formato oblongo. A fase de compressão origina um comprimido de formato 

alongado e para tanto foi preciso adquirir ferramentas para fazermos esse tipo de apresentação 

(I02). 

 

DSC ZE3: Por último, na fase de revestimento do material teve-se que fazer alguns ajustes, 

pois os comprimidos poderiam sofrer desgaste excessivo em virtude de seu formato, o que 

poderia acarretar aspecto não-uniforme no entorno do comprimido (I02). 

 

A segunda parte deste capítulo, que vem a seguir, ajudou a atingir o objetivo final 

desta pesquisa que era avaliar a implementação da Licença Compulsória no caso do anti-

retroviral efavirenz no Brasil sob o ângulo do conhecimento, da economia e do impacto na 

política. 

 

II. Considerações finais: breve avaliação das estratégias adotadas, resultados obtidos e 

principais desafios a serem enfrentados 

O Acordo TRIPS, de 1995, concedeu um período de dez anos para os países em 

desenvolvimento ajustarem as suas legislações de propriedade intelectual às novas leis 

internacionais. Portanto, os países em desenvolvimento tiveram até 2005 para incorporar em 

suas legislações nacionais, novas leis proibindo cópias e a comercialização de medicamentos 

patenteados. 

O Brasil também teve essa opção, mas surpreendentemente, devido ao forte lobby da 

indústria farmacêutica transnacional no Congresso brasileiro e ameaças de retaliação na 

exportação de seus produtos agrícolas, o Brasil fez a opção por uma adesão prematura das 

novas leis internacionais do Sistema de Propriedade Intelectual e implementou uma lei de 

propriedade intelectual em muitos aspectos mais restritiva que o Acordo TRIPS. Com essa 

decisão, o Brasil optou por não se beneficiar da possibilidade fornecida pelo TRIPS de 

aguardar até 2005 para cumprir com o Acordo e, diferentemente da Índia e China perdeu a 

oportunidade de construir capacidade industrial nacional no setor farmacêutico. 
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Adicionalmente, a nova lei brasileira de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) 

introduziu um mecanismo que reconhece patentes retroativas de medicamentos, e isto não era 

obrigatório no Acordo. Com a inclusão deste mecanismo conhecido como pipeline, a nova 

legislação permitiu o depósito de pedidos de patente e a obtenção do registro de patentes 

relacionadas a produtos definidos como não-patenteáveis pela lei anterior de Propriedade 

Industrial (POSSAS, 2008b). A decisão prematura feita pelo governo brasileiro de fornecer 

proteção patentária e medidas pipeline foi fortemente criticada por especialistas brasileiros em 

Saúde Pública (ABBOTT, REICHMAN, 2007). 

Ainda para Possas, a bem-sucedida política brasileira de medicamentos genéricos 

para medicamentos e anti-retrovirais pode ser levada a cabo até 2005, apesar das restrições da 

Lei brasileira de Propriedade Industrial, uma vez que os produtores brasileiros de genéricos se 

beneficiaram da importação de insumos não-patenteados da Índia e China, países que fizeram 

a opção de se beneficiar do período de conformidade de dez anos concedido pelo TRIPS para 

adaptar suas legislações nacionais. Depois de terminado o período de adesão ao TRIPS em 

2005, o cenário do Sistema Internacional de Propriedade Intelectual mudou completamente, 

causando sérias conseqüências para a produção farmacêutica local nos países em 

desenvolvimento. A possibilidade de importar insumos baratos da Índia e China para a 

produção de genéricos foi encerrada para o Brasil e para outros países em desenvolvimento, 

fazendo com que os mesmos ficassem altamente dependentes da licença compulsória que foi 

concebida no TRIPS como uma exceção e não como um instrumento de rotina. 

O Acordo vêm reduzindo a produção mundial de genéricos e, portanto a 

disponibilidade de medicamentos mais acessíveis, o que influencia o preço dos medicamentos 

e conseqüentemente o acesso. No caso dos medicamentos patenteados usados nos esquemas 

terapêuticos de 2ª e 3ª linha de tratamento da Aids, estes alcançam preços dez vezes maiores 

do que os de 1ª linha, que na maioria das vezes são produtos não-patenteados (OLIVEIRA, 

BERMUDEZ, OSORIO-DE-CASTRO, 2007). Além disso, quando o Brasil reconheceu 

patentes retroativas, ou seja, aquelas requeridas no exterior até cinco anos antes da vigência 

da lei brasileira, dispositivo conhecido como pipeline85, alguns medicamentos perderam a 

                                                 
85 Efavirenz, lopinavir/r, abacavir, nelfinavir e amprenavir são exemplos de patentes pipeline. A introdução 
deste dispositivo na lei brasileira autorizava o depósito do pedido de patente e a concessão de patentes de 
produtos previamente definidos pela lei como não patenteáveis. Patentes submetidas por meio deste dispositivo 
não foram sujeitas à avaliação de requerimentos de patenteabilidade como novidade, inventividade e aplicação 
industrial pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Isto criou uma distorção, fazendo com que a 
nova LPI (Lei 9.279/96) por meio do dispositivo de pipeline, concedesse patentes de produtos que já estavam em 
domínio público (POSSAS, 2008a). As patentes não atendiam ao requesito de novidade, pois a informação já 
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oportunidade de ser produzidos localmente, o que permitiria tanto o desenvolvimento do setor 

no país, como também a produção de versões genéricas mais baratas.  

Desde que o país foi obrigado a reconhecer patentes farmacêuticas, o Estado vem 

tentando equilibrar o direito dos pacientes aos medicamentos com o dever do Estado de 

fornecê-los. Para continuar fornecendo os medicamentos anti-retrovirais de forma universal e 

gratuita, o país utiliza determinadas estratégias como produção de versões genéricas de 

medicamentos e tem como praxe realizar negociações para redução de preços de 

medicamentos patenteados com os laboratórios transnacionais. Na última década o país fez 

várias ameaças de uso do instrumento da licença compulsória, mas sempre chegou a um 

acordo. Quando não é possível se chegar a um acordo aceitável em relação a um medicamento 

estratégico e de interesse para o SUS e houver possibilidade técnica para execução da licença 

compulsória, nesses casos a licença compulsória pode ser considerada. O instrumento legal da 

licença compulsória foi utilizado recentemente pelo governo brasileiro para um anti-retroviral, 

o efavirenz. 

Antes de o governo brasileiro tomar a decisão de emitir a licença compulsória, o 

Ministério da Saúde fez um trabalho de convencimento interno para sensibilizar outros 

ministérios que estavam mais diretamente envolvidos com a questão da licença, além da Casa 

Civil e da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, no sentido de 

mostrar que as patentes impactam no preço, que por sua vez influencia o acesso e isso tem 

efeito na saúde das pessoas. Esse trabalho de convencimento do MS teve como propósito 

mostrar uma posição unificada do governo brasileiro. 

A licença compulsória foi decretada no início de maio de 2007. Alguns dias após o 

governo brasileiro ter decretado a licença, o país defendeu o licenciamento compulsório 

perante outros países na abertura da 60ª Assembléia Mundial de Saúde86. O país recebeu 

apoio de diversos países da região das Américas, de várias organismos internacionais, 

organizações da sociedade civil e redes de ONGs que se manifestaram favoráveis à medida da 

L.C., ao mesmo tempo que houve muita pressão na mídia contra a licença, como a exercida 

por associações da indústria farmacêutica nacional, indústria farmacêutica norte-americana, 

Câmara Americana de Comércio e pelos escritórios de advocacia que trabalham com 

propriedade intelectual no país. Os críticos da medida alegaram que as indústrias 

                                                                                                                                                         
havia sido publicada no exterior cinco anos antes. As patentes pipeline foram incluídas artigos 230 e 231 da LPI 
brasileira. Os depositantes tiveram um ano, pela nova lei para depositar os seus pedidos no Brasil. 
86 O ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Celso Amorim, defendeu o licenciamento 
compulsório do medicamento anti-retroviral efavirenz em 15 de maio de 2007, na abertura da 60ª Assembléia 
Mundial de Saúde, em Genebra, Suíça (BRASIL, 2007c). 
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farmacêuticas ficariam desestimuladas de realizar atividades de pesquisa voltadas para novos 

avanços tecnológicos; que iriam deixar de registrar os medicamentos; que haveria fuga de 

investimentos do país. 

No que se refere aos efeitos da medida da licença compulsória na inovação e em 

investimentos realizados pelo setor farmacêutico, um estudo feito por Chien (2003) comparou 

as taxas de patenteamento de medicamentos antes e depois de seis licenças compulsórias nos 

E.U.A entre 1980 e 1990 e demonstrou que o licenciamento compulsório não modificou 

sensivelmente o nível de inovação das empresas afetadas, em outras palavras não há uma 

evidência sistemática que as empresas de forma individual reduziram os seus investimentos 

em P&D após decretada uma licença compulsória.  

A autora argumenta que as conseqüências de uma licença compulsória nos níveis de 

P&D dependem de dois fatores: da importância relativa do mercado objeto da licença 

compulsória e a previsibilidade da licença87. 

No que se refere às doenças globais, onde existe um mercado nos países 

desenvolvidos (por ex. HIV/Aids, câncer), os mercados representados pelos países em 

desenvolvimento geralmente não são aqueles nos quais as empresas obtêm seus lucros88. 

Portanto é improvável que a licença compulsória nesses países irá servir de obstáculo à P&D 

global para essas doenças (ABBOTT, 2002). Para doenças que são prevalentes apenas nos 

países em desenvolvimento, é provável que a licença compulsória cubra a totalidade do 

mercado e, portanto seja um problema para a inovação. Entretanto, esse problema é em 

grande medida ilusório uma vez que existe muito pouco financiamento privado para a P&D 

das doenças prevalentes nos países em desenvolvimento (WHO, 2006b). 

A afirmação que “as licenças compulsórias prejudicam categoricamente a inovação”, 

provavelmente é incorreta. Para os medicamentos globais, licenças compulsórias seletivas em 

países em desenvolvimento devem ter pouco impacto no investimento global de P&D, 

contanto que o mercado-alvo da licença seja limitado aos países em desenvolvimento 

(CHIEN, 2003). 

Como uma conclusão mais geral, parece que o uso sistemático e previsível de 

licenças compulsórias para produtos importantes em grandes mercados pode ter 

conseqüências para o investimento e inovação. 

                                                 
87 O nível no qual uma empresa pode prever que uma licença compulsória será aplicada em uma patente. 
88 O mercado global de medicamentos é de US$ 773.1 bilhão. Apesar de o Brasil ser um grande mercado 
consumidor de medicamentos, os grandes compradores são a América do Norte (40,33%); Europa (32,01%), 
Ásia/África/Austrália (11,74%), Japão (9,91%) e América Latina com 6,01% (IMSHEALTH, 2009). 
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Se fizermos uma análise do tamanho do mercado, conforme sugere Chien (2003), a 

América Latina responde por 6% do mercado consumidor global de medicamentos (IMS 

HEALTH, 2009); o Brasil é o 12º maior mercado da Merck e essa foi a primeira licença 

compulsória da América Latina. Á época havia 75.000 pacientes que faziam uso do efavirenz, 

supondo que a Merck tenha gasto o discutível valor de US$ 802 milhões (para maiores 

detalhes, veja o Quadro 3) para desenvolver o efavirenz. Somente com as vendas de efavirenz 

600mg para o Brasil, a empresa faturou US$ 34,7 milhões em 2006, isto em um único ano e 

país (BRASIL, 2009b). Em 2007 o efavirenz de marca atingiu a cifra de US$ 956 milhões em 

vendas mundiais (MSF, 2008).  De posse desses números, conclui-se que o investimento feito 

pela MSD já se pagou. 

Então quanto à asserção de que as indústrias farmacêuticas ficariam desestimuladas 

de realizar atividades de pesquisa voltadas para novos avanços tecnológicos, tudo leva a crer 

que a L.C. brasileira ocasionará muito pouco ou nenhum impacto no investimento de P&D da 

empresa, muito menos na subsidiária brasileira, uma vez que os laboratórios transnacionais 

mantêm suas atividades de P&D nos países de origem ou nas subsidiárias localizadas nos 

países em desenvolvimento (LOYOLA, 2008).  

É bom lembrar que a Merck comercializa diversos outros produtos no país além do 

efavirenz. A receita anual da empresa no Brasil é de R$ 480 milhões e eles têm planos de 

dobrar o faturamento até 2014. Como já foi dito, o Brasil é o 12º maior mercado89 da Merck e 

de acordo com a empresa, tem potencial para ser o 5º (EXAME, 2009). 

No que se refere à implementação da medida, a decisão do Ministério da Saúde de 

dividir o desenvolvimento do efavirenz entre Farmanguinhos e o Lafepe, de modo que cada 

um dos laboratórios fizesse o seu desenvolvimento tecnológico e obtivesse um registro de 

forma isolada, mostrou-se acertada, pois garantiu ao MS uma maior agilidade. Farmanguinhos 

acabou buscando processos mais acertados e conseguiu terminar o projeto em menos tempo, 

brindando o MS com o fornecimento de efavirenz que ele precisava. 

Os laboratórios farmacêuticos oficiais poderiam ter feito apenas a etapa final que é a 

formulação do medicamento, entretanto o país continuaria dependendo do fornecimento 

internacional do efavirenz/IFA. Com vistas a diminuir a dependência internacional de IFA 

decidiu-se estabelecer uma parceria com um consórcio formado por três empresas 

farmoquímicas nacionais para o desenvolvimento e produção (PDP) do efavirenz/IFA. 

                                                 
89 O Brasil possui um mercado bastante grande, situa-se entre os dez maiores mercados consumidores de 
produtos farmacêuticos do mundo, com faturamento anual que gira em torno de 10 bilhões de dólares 
(BERMUDEZ ET AL, 2000). 
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A experiência da parceria para o desenvolvimento de produtos utilizados durante a 

implantação da licença compulsória foi tão bem sucedida que foi estendida para outros 

medicamentos estratégicos como os da Portaria GM/MS 978/0890, cumprindo parte da 

estratégia do Complexo Industrial da Saúde que é romper com a dependência estrangeira e 

incentivar a produção nacional. As parcerias são uma via de se consolidar no país uma 

indústria pública e privada para a produção de IFAs e medicamentos.  Nessas parcerias, o MS 

utiliza o seu poder de compra como ferramenta de política tecnológica, estimulando a 

produção local e a inovação de insumos farmacêuticos de modo que os produtores privados 

tenham garantia de mercado e os produtores públicos ganhem com a elevação do patamar 

tecnológico. Até novembro de 2009 já haviam sido assinados nove projetos de parceria 

envolvendo laboratórios públicos e parceiros privados para a produção de quatorze produtos 

para o tratamento de HIV/Aids (tenofovir), osteoporose, psicoses, mal de Alzheimer, 

hemofilia, asma, tuberculose e aquelas doenças que levem a imunodepressão e a expectativa 

é que a economia média por ano para o SUS seja da ordem de R$ 130 milhões. 

A dificuldade de Farmanguinhos em especificar uma matéria-prima que colocada em 

sua formulação se mostrasse bioequivalente e equivalente farmaceuticamente ao medicamento 

de referência levou à contratação de um serviço de produção de EFZ/IFA customizado. A 

contratação desse tipo de serviço garante uma maior governabilidade sobre a compra de 

matérias-primas, evita reprocessamentos e devoluções e conseqüentemente atrasos na entrega 

de produtos para o MS além evitar o desperdício de dinheiro público. Atualmente, todos os 

IFAs utilizados por Farmanguinhos e que são produzidos no país passaram a ser comprados 

por esse sistema que foi a semente que deu origem à Portaria 128/0891. 

Uma outra estratégia utilizada no processo de implementação da licença compulsória 

que se mostrou bem-sucedida foi a estruturação de um consórcio com a finalidade específica 

de produzir efavirenz/IFA. Optou-se por qualificar três empresas nacionais em função do alto 

valor agregado do IFA, do volume alto de produção e da complexidade tecnológica do IFA. 

Essa conformação atendeu às necessidades técnicas, comerciais e ao mesmo tempo em que 

respeitou os preceitos jurídicos dos laboratórios oficiais. Houve atendimento dos preceitos 

técnicos porque o fato de ter três farmoquímicas trabalhando em paralelo diminuiria o risco de 
                                                 
90 A Portaria GM/MS 978/08 estabelece a lista de produtos estratégicos para o CIS e para o SUS (BRASIL, 
2008d). 
91 A Portaria 128/08 estabelece diretrizes para a contratação pública de Medicamentos e Fármacos pelo SUS 
(qualidade de insumos utilizados nos laboratórios públicos). Exige que a empresa contratada para a fabricação de 
produtos requeridos para a área da saúde pública possua unidade industrial estabelecida em território nacional, o 
que possibilita o rastreamento da cadeia produtiva e promove uma interação permanente entre os agentes 
públicos e privados estimulando o desenvolvimento tecnológico e industrial no setor farmoquímico. 
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uma empresa não conseguir chegar ao efavirenz/IFA customizado que atendesse às 

necessidades dos laboratórios. Também foram levadas em consideração as necessidades 

comerciais porque ao se dividir de forma igualitária a produção do IFA entre as empresas 

consorciadas evitar-se-ia de ficar na dependência de apenas uma farmoquímica e se 

estabeleceria uma “concorrência salutar”92 de preços. Os preceitos jurídico-comerciais foram 

levados em conta porque se respeitou a Lei 8.666/9393 e com o consórcio se evitou perder 

tempo discutindo condições de licitação a cada compra. 

O laboratório oficial demonstrou possuir capacidade científica e tecnológica para 

fazer desenvolvimento por meio de engenharia-reversa, obter registro do produto e produzir 

em escala em um prazo relativamente curto. 

No processo de aprendizagem intra-organizacional os laboratórios públicos e as 

farmoquímicas, cada qual contou com as habilidades e qualificações formais de seus 

profissionais. Como existe muito pouca coisa publicada sobre o efavirenz sob o ponto de vista  

de desenvolvimento tecnológico e a patente do EFZ não possui informação que propicie sua a 

reprodutibilidade, a única saída para os profissionais foi recorrer a livros e artigos científicos 

para buscar outros IFAs que possuem características similares ao do EFZ.  

A aquisição de conhecimentos inter-organizacional, ou seja, entre Farmanguinhos e 

as farmoquímicas deu-se de forma direta e indireta. Direta porque Farmanguinhos possui 

laboratórios quaificados de síntese o que lhe permitiu realizar certos experimentos para ajudar 

a solucionar problemas enfrentados pelas farmoquímicas e indireta, pois Farmanguinhos 

servia de articulador entre as farmoquímicas repassando as questões que eventualmente 

surgissem em uma farmoquímica para que as outras solucionassem. 

No que se refere à obtenção de registro, Farmanguinhos conseguiu desenvolver o 

efavirenz em um prazo relativamente curto, pois a Anvisa acompanhou pari passu todas as 

etapas de desenvolvimento realizadas por Farmanguinhos e pelas consorciadas. A 

metodologia de trabalho adotada pela agência “modifica o fazer na vigilância sanitária” no 

que diz respeito à ação regulatória. 

Um estudo comparou os preços pagos pelo governo brasileiro, entre 2001 e 2007, 

para os cinco medicamentos anti-retrovirais patenteados via pipeline, efavirenz, 

lopinavir/ritonavir, abacavir, nelfinavir e lopinavir com os preços dos mesmos 

comercializados internacionalmente. O resultado foi que o governo brasileiro gastou US$ 420 

                                                 
92 O preço acordado foi único. 
93 Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
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milhões a mais, a partir da comparação com os preços mínimos fixados pela Organização 

Mundial da Saúde, e US$ 519 milhões a mais, comparando com preços mínimos da 

organização Médicos Sem Fronteiras (HASENCLEVER; MINEIRO, 2007). 

Se o país não tivesse reconhecido patentes retroativas como aconteceu, o efavirenz 

poderia ter sido fabricado no Brasil como versão genérica e o país não precisaria ter 

desembolsado desnecessariamente US$ 148,6 milhões com EFZ 600mg94, US$ 96,8 milhões 

com EFZ 200mg95 e US$ 29,6 milhões com EFZ solução oral96.  

Em 200797, adquiriu-se o medicamento dos laboratórios indianos a um preço médio 

de US$ 0.435, ou seja, com redução de cerca de 70% em relação ao preço inicial cobrado pela 

Merck. Em 200898, com 32% de internalização da produção realizada por Farmanguinhos, o 

custo com o efavirenz foi de 30% se comparado com aquele cobrado pela Merck99. Naquele 

ano, o país teve a opção de produzir o efavirenz de 600mg por meio de Farmanguinhos a US$ 

0.675, o que equivale a uma redução de 57% no preço inicial oferecido pela Merck. No 

primeiro ano, com a aquisição do genérico indiano100, a economia obtida pelo MS foi de US$ 

31,3 milhões; no 2º ano, com a nacionalização de parte da produção101, a economia foi de 

US$ 52,2 milhões, totalizando US$ 83,5 milhões102 no biênio. Se o país teve que desembolsar 

em quatro anos US$ 148,71 milhões exclusivamente com a compra do efavirenz 600mg, 

desde que a licença compulsória foi decretada já foi possível obter uma economia nesses dois 

anos no valor de US$ 83,5 milhões. 

O país possui uma rede de laboratórios públicos que dentre outras atribuições 

subsidia o MS na regulação de preços e no estabelecimento de preços aceitáveis que o MS 

deve pagar para os medicamentos estratégicos adquiridos junto aos laboratórios 

transnacionais. Isto se deve a capacidade tecnológica para fazer engenharia reversa, uma vez 

que isto aumenta o poder de negociação do MS para discutir reduções de preços com os 

laboratórios transnacionais (BERMUDEZ; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2004). A versão 

genérica produzida no país é mais cara que a versão genérica indiana, mas com a produção 

                                                 
94 De 2003 a 2006: US$ 30,9 milhões em 2003; US$ 35,8 milhões em 2004, US$ 47,2 milhões em 2005, US$ 
34,7 milhões em 2006. 
95 De 1999 a 2006. 
96 De 2001 a 2008. 
97 Aquisição feita em 2007, entrega feita em 2008. 
98 Aquisição realizada em 2008, entrega feita em 2009. 
99 US$ 22,6 milhões efetivamente gastos com o efavirenz contra US$ 74,8 milhões que teriam sido gastos se o 
medicamento fosse adquirido com a Merck. 
100 1º ano: 13.515.000 u.f. EFZ 600mg x US$ 0,4270 (Aurobindo) + 13.515.000 u.f. x US$ 0,4430 (Ranbaxy). 
101 2º ano: 15.959.000 u.f. EFZ 600mg x US$ 0,4426 (Aurobindo) + 16.000.000 u.f. x US$ 0,3360 (Aurobindo) 
+ 15.000.000 u.f. x US$ 0,6750 (Fiocruz) 
102 Sem descontar o pagamento dos royalties. 
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nacional, o país fortalece o parque farmoquímico nacional, propicia up grade tecnológico para 

os laboratórios públicos, gera empregos e movimenta a economia. Além disso, a capacidade 

dos laboratórios oficiais de realizar engenharia reversa permite que o governo pressione os 

laboratórios detentores de patente com o instrumento da licença compulsória e com isso eles 

obtêm reduções de preço. Um estudo de Nunn et al. (2007) revela que apesar das versões 

genéricas de ARVs produzidas no Brasil serem na maior parte das vezes mais caras que os 

medicamentos similares produzidos em outro local, ao negociar redução de preços, o país 

obtém preços mais baixos para medicamentos anti-retrovirais patenteados do que muitos 

outros países em desenvolvimento. Segundo esses mesmos autores, a estratégia brasileira de 

negociar preços dos medicamentos ARVs e produzir localmente versões genéricas de ARVs 

fez com que o PN DST e Aids economizasse aproximadamente US$ 1 bilhão entre 2001 e 

2005. 

Atualmente o Brasil paga R$ 1.547,10 por kg de EFZ/IFA. De acordo com o 

relatório da OMS (WHO, 2007), o menor preço do EFZ/IFA em 2006 no mercado 

internacional era de US$ 800,00/kg, mas este valor está defasado, o custo do IFA está caindo. 

É importante tentar reduzir os custos de produção do efavirenz. Uma forma de diminuir os 

custos na cadeia produtiva, é pesquisar processos alternativos mais econômicos para a 

produção de IFAs estratégicos, inclusive para o efavirenz (ver PINHEIRO et al, 2008). Uma 

outra forma de reduzir os custos e diminuir a dependência com intermediários é verticalizar a 

rota. Atualmente Farmanguinhos está buscando empresas com capacidade de realizar a etapa 

anterior para verticalizar a rota do efavirenz (intermediário-chave). 

No final de 2009, o Lafepe havia solicitado o registro do efavirenz junto à Anvisa. A 

previsão é que em 2010 a produção seja compartilhada entre Farmanguinhos e o Lafepe. A 

expectativa é que Farmanguinhos entregue 24 milhões de comprimidos de efavirenz de 

600mg e o Lafepe 12 milhões de u.f. do medicamento (I09).  

Não se pode afirmar que os descontos que o PN DST e Aids vêm obtendo sejam em 

decorrência da licença compulsória. O fato é que muitos laboratórios farmacêuticos 

transnacionais vêem o MS como um grande comprador, têm interesse em manter um bom 

relacionamento e têm demonstrado boa vontade em dar descontos como é o caso da Roche 

que concedeu uma redução de R$ 5 milhões na aquisição do anti-retroviral enfuvirtida (T-20) 

na última negociação com o Programa apesar da redução de consumo. Já com o atazanavir 

cuja patente está longe de expirar, o laboratório Bristol manteve-se irredutível, possivelmente, 

porque no momento não se tem um laboratório pré-qualificado pela OMS para o suprimento 
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do genérico, mas a previsão é isto ocorra em 2010 (I09) e com isto o Programa passa a ter 

mais força para negociar com o laboratório. 

A licença compulsória possibilitou ao país produzir exclusivamente o comprimido de 

efavirenz de 600 mg, em 2012, quando expira a patente será possível produzir inovações 

incrementais como a dose fixa combinada (“3 em 1”) de lamivudina + zidovovudina + 

efavirenz. 

A licença compulsória ajudou a refrear os gastos crescentes com ARVs, entretanto, a 

incorporação de novos ARVs de 2ª e 3ª linha patenteados e caros ao consenso terapêutico  

continuará a pressionar o orçamento do Programa. Para tentar reduzir o impacto causado 

pelos ARVs entrantes que estão sendo adotados no consenso e para aqueles sob proteção 

patentária e que causam impacto financeiro no Programa é importante tomar/continuar 

tomando as seguintes medidas e ações: (i) para medicamentos entrantes deve-se garantir que 

as patentes que sejam concedidas sejam patentes de qualidade e para que isso ocorra, a 

anuência prévia da Anvisa é importante pois tem uma “lente da saúde”; (ii) no âmbito da 

vigilância tecnológica cabe monitorar as patentes que foram concedidas indevidamente pelo 

mecanismo pipeline e que estão impedindo o acesso e contestar a validade destas patentes, 

como foi o caso do efavirenz e outros; (iii) para os ARVs com patente concedida, é 

importante que os laboratórios públicos, universidades e farmoquímicas façam o 

desenvolvimento in advance103, isto propiciará avaliar o preço que está sendo cobrado, quais 

são os fornecedores de matérias-primas, a escala de desenvolvimento para quando a patente 

expirar o país poder produzir versões genéricas desses medicamentos; (iv) ampliar a 

competência em síntese para verticalizar a produção desses ARVs e reduzir a dependência em 

intermediários; (v) fortalecer o setor de PI de forma que se tenham pessoas capacitadas nas 

instituições para analisar pedidos de patente ou a pertinência daquelas já concedidas, no caso 

específico do efavirenz, como já foi dito, como a patente não apresenta suficiência 

descritiva104, sua patente poderia ter sido/ser anulada; (vi) a negociação para a redução de 

preços deve continuar a ser utilizada, a L.C. não pode ser utilizada como instrumento de 

rotina; só deve ser utilizada no caso de o governo brasileiro não se chegar a um acordo 

                                                 
103 Cabe ressaltar que no caso de medicamentos patenteados de segunda linha, esses medicamentos também estão 
sob patente em outros países em desenvolvimento produtores de genéricos como a Índia, por exemplo. Para 
esses ARVs não haverá qualquer oferta no mercado para fornecimento da versão genérica, como ocorreu com o 
efavirenz e a única alternativa será a produção local. 
104 O requisito de suficiência descritiva obriga que a invenção ou criação deva ser descrita de forma 
perfeitamente clara e completa de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto. Ver art.50 da LPI, 
que se refere ao fato do relatório descritivo e as reivindicações não atenderem aos arts. 24 e 25 (BRASIL, 
1996a). 
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aceitável, em casos de impasse; (vii) participar de redes de cooperação entre países em 

desenvolvimento. O Brasil já participa de uma rede internacional de cooperação tecnológica 

em áreas prioritárias como HIV/Aids, desta rede fazem parte países como China, Rússia, 

Tailândia, Ucrânia, entre outros países. Dentre os produtos que estão sendo desenvolvido 

nesta rede está ritonavir termoestável105. 

Algumas medidas precisam ser tomadas para que o país domine o conhecimento 

científico-tecnológico em fármacos e medicamentos: É preciso ter políticas governamentais 

claras e que continue no caminho que se instituiu recentemente de ter política industrial para 

fármacos e medicamentos. Em curto prazo uma das vias para se inovar é a troca de 

conhecimento inter-organizacional por meio de parcerias para o desenvolvimento de produtos 

onde um ator compensa a debilidade tecnológica do outro. Em médio e longo prazo, o país 

precisa pensar em propriedade intelectual e para isso são necessários mais investimentos no 

parque científico e industrial, em ter pessoas competentes na academia, indústria e governo. O  

fortalecimento de redes internacionais de cooperação tecnológica entre os países em 

desenvolvimento também é uma saída. 

O desenvolvimento e a produção do efavirenz foram grandes conquistas. O próximo 

passo é pensar em inovação radical. Para que as ICTs inovem é preciso que se estipule uma 

meta, determinar quais são as doenças prioritárias, verificar se é preciso desenvolver um novo 

medicamento ou fazer melhorias em um medicamento existente. É preciso que se viabilize a 

transformação da invenção em inovação; que se incentive os pesquisadores a se engajar em 

atividades ligadas ao desenvolvimento tecnológico; que se valorize o tecnólogo e a patente e; 

finalmente que se tenha mais investimentos em P&D. 

Existe uma grande preocupação particularmente nos países em desenvolvimento, que 

o Sistema Internacional de Propriedade intelectual deve ser revisado urgentemente de modo a 

tornar-se mais flexível106, criando novos mecanismos de incentivo para compensar 

investimentos em P&D feitos por empresas e governos. 

Fundos de P&D têm sido propostos no caso de licença compulsória com um 

pagamento direto para o detentor da patente e uma percentagem para o Fundo de P&D e uma 

participação do titular da patente no fundo (LOVE, 2005). 

                                                 
105 A formulação termoestável apresenta uma série de vantagens para regiões em situação precária, a mais 
importante é o fato de que esta nova versão não precisa de refrigeração.  
106 Levando em conta as especificidades econômicas e sociais dos países em desenvolvimento, permitindo que 
eles tenham mais autonomia para construir capacitação local e escolher as respostas apropriadas às necessidades 
locais. 
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A Resolução 61.21 sobre Saúde, Inovação e Propriedade Intelectual107 da OMS 

propõe a criação de um pool de patentes para licenciamento que podem ser criados como 

entidades sem fins-lucrativos, como uma forma de colaboração para a gestão coletiva de 

direitos de patente (LOVE, 2005b). O pool seria uma espécie de comunidade, uma 

organização independente que atuaria como um caixa único onde todas as empresas e 

pesquisadores podem ter acesso às patentes em troca de pagamento aos titulares. Esse 

mecanismo além de estimular a inovação, favorece a queda de preços nos países em 

desenvolvimento através da produção de genéricos. Não se trata de uma doação, uma vez que 

as empresas receberão royalties de todos aqueles que utilizarem suas respectivas patentes.  

Além do pool, um novo sistema de remuneração foi considerado para apoiar a 

inovação, os Prêmios de Incentivo à Inovação, nesse sistema o “mercado de produtos” é 

separado do “mercado de inovações”.  O resultado é que os produtos podem ficar disponíveis 

para o público a preço de genéricos, enquanto os inovadores se beneficiariam de um sistema 

distinto (LOVE, 2005a).  

A Resolução 61.21 ainda está em andamento. É preciso acompanhar até que se 

desdobre em ações concretas, que forneça soluções para o atual sistema de patentes e não 

incorpore medidas TRIPS-plus.  

Se o cenário legal pós-2005, restringiu a possibilidade de produção de genéricos e 

fez com que os países em desenvolvimento como o Brasil e de menor desenvolvimento 

ficassem altamente dependentes do instrumento da Licença Compulsória na tentativa de 

garantir o acesso dos pacientes a medicamentos anti-retrovirais mais baratos, a Resolução 

61.21 reafirmou os direitos estabelecidos em Doha em relação ao uso das flexibilidades 

contidas no Acordo TRIPS para proteger a Saúde Pública e o acesso aos medicamentos. 

Apesar da resolução sobre Saúde, Inovação e Propriedade Intelectual não estar 

finalizada, ela é um instrumento político importante, uma vez que ratifica o uso do da licença 

compulsória. Os países em desenvolvimento não devem se intimidar com as pressões dos 

países desenvolvidos, uma vez que o interesse público permanece consistente com a 

Convenção de Paris e com o Acordo TRIPS. Exatamente porque os países em 

desenvolvimento precisam estar empenhados em equilibrar os direitos de propriedade 

intelectual com a necessidade de garantir medicamentos é que eles podem e devem manter o 

                                                 
107 A Resolução da OMS ainda não está finalizada é preciso aguardar até que ela se desdobre em ações concretas. 
Espera-se que essas ações minimizem as barreiras impostas pelas patentes e não contemplem medidas TRIPS-
plus. É fundamental que o país monitore modelos e alternativas ao sistema atual de patentes, como por exemplo, 
o pool de patentes e estabeleça/fortaleça a cooperação entre países em desenvolvimento uma vez que eles 
enfrentarão os mesmos problemas para os mesmos medicamentos. 
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poder de impor licenças compulsórias no interesse público. É preciso que os países menos 

desenvolvidos usem a L.C. de forma seletiva, para não banalizar o instrumento. Além do 

mais, as empresas do primeiro mundo não podem questionar os países em desenvolvimento 

quanto ao uso desse instrumento visto que os Estados Unidos constituem a nação que 

apresenta a mais rica experiência em licenciamento compulsório de patentes para corrigir 

práticas comerciais anticompetitivas e para uso governamental.  

Muitas das lições apresentadas nessa pesquisa não se aplicam diretamente a todos os 

países em desenvolvimento uma vez que a maioria deles não possui capacidade farmacêutica 

adequada. 

O governo brasileiro mostrou que a licença compulsória que outrora vinha sendo 

utilizada como discurso, é factível. Em uma próxima vez (se houver uma próxima vez) é 

importante que se desenvolva o produto antecipadamente, para evitar atrasos na entrega. 

Afinal, se tivesse sido feito o desenvolvimento do EFZ in advance o país poderia ter lançado a 

versão genérica em menos tempo e já se detectaria que tal patente possui insuficiência 

descritiva o que permitiria requerer sua nulidade. 

O país mostrou estar preparado para implementar a licença compulsória. Demonstrou 

possuir capacidade tecnológica, institucional e política para fazer uso do instrumento. A 

experiência da L.C. pode ser aplicada para outros anti-retrovirais para dar continuidade à 

política brasileira de acesso universal aos anti-retrovirais caso se chegue a um novo impasse 

nas negociações para reduções de preço dos ARVs. Sem dúvida alguma, a licença 

compulsória é uma opção política para aumentar o acesso a medicamentos e o país mostrou 

saber fazer uso desse instrumento. 
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ANEXO A - GLOSSÁRIO 

AIDS (SÍNDROME DA 
IMUNODEFICIÊNCIA 
ADQUIRIDA) 

A Aids é uma síndrome, que se manifesta após a infecção do 
organismo humano pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência 
Humana). 
 

INIBIDORES DA 
TRANSCRIPTASE 
REVERSA ANÁLOGOS 
DE NUCLEOSÍDEOS 

Classe de medicamentos anti-retrovirais usados no tratamento 
da infecção pelo HIV. Pertencem a esta classe o ddI, o ddC, o 
3TC, o d4T e o AZT. 

ANTI-RETROVIRAL 
Medicamentos usados contra a infecção pelo HIV, que é um 
retrovírus. 

ASSINTOMÁTICO 
Diz-se do indivíduo infectado pelo HIV, mas que não 
apresenta sintomas de Aids. No caso, a pessoa é considerada 
um portador assintomático do HIV. 

COQUETEL (OU 
TERAPIA 
COMBINADA) 

Termo utilizado para o uso de dois ou mais medicamentos 
anti-retrovirais associados, que se caracteriza pela tomada de 
um grande número de cápsulas ou comprimidos por dia. O 
coquetel triplo combina diferentes classes terapêuticas de 
ARVs. 

DST 
Sigla que designa as doenças sexualmente transmissíveis, isto 
é, as doenças infecciosas causadas por microorganismos 
transmitidos por contato sexual. 

FORMULAÇÃO 
(ETAPA DE) 

A etapa de formulação tem como produto final comprimidos, 
cápsulas, suspensões, etc. 

GASTO 
Entidade econômico-contábil que está relacionada com a 
aquisição de bens e serviços durante um período de tempo. 

EPIDEMIA 
Doença infecciosa ou agravo à saúde que surge de forma 
súbita e se desenvolve rapidamente, atingindo grande número 
de pessoas, numa mesma localidade ou região. 

HIV 
Sigla do Human Immuno Deficiency Virus (vírus da 
imounodeficiência humana), o causador da Aids. 
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FEMINIZAÇÃO DA 
AIDS 

Este termo aplica-se ao perfil da infecção pelo HIV no qual se 
observa tendência de aumento do número de mulheres 
infectadas e/ou doentes. Hoje, no Brasil, as mulheres 
representam 25% do total dos casos notificados. Esta 
tendência pode ser medida pela razão de sexo, que nos últimos 
anos tem sido 3:1, isto é, 3 casos masculinos para 1 feminino. 

IMUNODEFICIÊNCIA 
Estado em que o sistema imunológico fica enfraquecido e não 
protege o organismo. 

INCIDÊNCIA 
O número de casos novos de um determinado agravo à saúde, 
diagnosticado em determinado período de tempo, população e 
em área geográfica definida. 

INFECÇÃO 

Desenvolvimento e multipicação de micro-organismos no 
corpo humano, o que pode trazer conseqüências variadas. No 
caso da Aids, trata-se de penetração, desenvolvimento e 
multiplicação do HIV. 

INIBIDOR DE FUSÃO 
(IF) 

Impedem a entrada do vírus na célula. Pertence a esta classe a 
EFV.  

INIBIDOR DE 
PROTEASE (IP) 

Impedem a produção de novas cópias de células infectadas 
com HIV. Pertencem a esta classe o ritonavir, SQV, IDV, 
NFV, APV, lopinavir/r, ATV, DRV. 

INIBIDORES DA 
TRANSCRIPTASE 
REVERSA ANÁLOGOS 
DE NUCLEOSÍDEOS 
(ITRN) 

Classe de medicamentos anti-retrovirais usados no tratamento 
da infecção pelo HIV.  

Atuam na enzima transcriptase reversa, incorporando-se à 
cadeia de DNA que o vírus cria. Tornam essa cadeia 
defeituosa, impedindo que o vírus se reproduza. Pertencem a 
esta classe o ABC, AZT, ddI, ddC, 3TC, d4T. 

INIBIDORES DA 
TRANSCRIPTASE 
REVERSA NÃO 
ANÁLOGOS DE 
NUCLEOSÍDEOS 
(ITRNN) 

Bloqueiam diretamente a ação da enzima, sua multiplicação e 
o desenvolvimento da infestação no organismo. Pertencem a 
esta classe a NVP e o EFZ. 
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INIBIDORES DA 
TRANSCRIPTASE 
REVERSA ANÁLOGOS 
DE NUCLEOTÍDEOS 
(ITRNt) 

Pertence a esta classe o TDF.  

INTERIORIZAÇÃO DA 
AIDS 

Tendência de ocorrência de casos em municípios de médio e 
pequeno porte. 

LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL (LOA) 

Lei que define recursos, para o próximo exercício financeiro, 
por meio da estimativa de receitas e da fixação de despesas 
relativas aos três poderes.  

MEDICAMENTO 
Produto farmacêutico, obtido ou elaborado com finalidade 
profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 

MONOTERAPIA 
É tratamento dos doentes de Aids por meio de anti-retroviral. 
Hoje, tal prática é desaconselhada, preferindo-se a terapia 
combinada (coquetel). 

MORBIDADE 
Número de portadores de determinada doença em relação ao 
número de habitantes sãos em um determinado período de 
tempo e área geográfica. 

MORTALIDADE 
Número de óbitos causados por determinado agravo, dividido 
pela população em um determinado período de tempo e área 
geográfica. 

PREVALÊNCIA 
O número de casos existentes de um determinado agravo em 
área geográfica definida em determinado período de tempo. 

RETROVÍRUS 

Tipo de vírus que, para reproduzir-se, usa processo de 
conversão reversa de seu material genético, usando enzima 
específica (transcriptase reversa) e outras enzimas das células 
do indivíduo infectado. O HIV é um retrovírus. 

SÍNDROME 
Conjunto de sinais ou sintomas e que pode ser produzido por 
mais de uma causa. 

SUSTENTABILIDADE 
Capacidade de sustentar as ações ao longo do tempo, em vista 
das dificuldades e dos problemas habitualmente enfrentados. 



 

 

179 

 

TRANSCRIPTASE 
REVERSA 

Enzima viral específica dos retrovírus, responsável pela 
conversão de seu RNA genômico em DNA. Esta enzima é 
fundamental no processo de replicação dos retrovírus e um 
dos principais alvos terapêuticos utilizados no tratamento da 
infecção pelo HIV. 

VÍRUS 
Agentes microscópicos que podem causar doenças 
infecciosas. Os vírus só se reproduzem dentro das células. No 
caso do HIV, sua reprodução se dá dentro da célula T4. 
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ANEXO B – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DE ENTREVISTAS 

Roteiro para Formuladores de Políticas Públicas 
 
1) Como V.Sa. compararia o uso efetivo da licença compulsória com as tentativas anteriores 
de uso do instrumento no Brasil?  
 
2) Quais as barreiras políticas à época da decisão que tiveram que ser superadas no plano 
nacional e internacional à época da medida. E quais as forças?  
 
3) Como se deve proceder no caso de anti-retrovirais entrantes e os que ainda estão sob 
proteção patentária e que impactam fortemente o orçamento do PN DST e Aids?  
 
4) Como dominar o conhecimento científico-tecnológico em áreas estratégicas visando à 
redução da vulnerabilidade do Sistema Nacional de Saúde?  
 
5) Quais as barreiras para que o Brasil faça inovação incremental ou radical?  
 
6) No âmbito do Complexo Industrial da Saúde e a indústria da saúde é um componente da 
Política de Saúde, que medidas estão sendo tomadas para consolidar no país uma indústria 
pública e privada para a produção de IFAs e medicamentos?  
 
7) Como estimular a produção de fármacos e medicamentos com vistas a diminuir a 
dependência internacional?   
 
8) Qual foi a participação da Anvisa junto ao Consórcio e Farmanguinhos até o registro do 
produto?  
 
9) Após quase 2,5 anos de decretada a licença compulsória, quais foram as etapas críticas para 
a sua implementação e o que foi feito para vencê-las?  
 
10) Que lições foram apreendidas pelo governo brasileiro?  
 
11) Em sua opinião, a resolução 61.21 da OMS sobre a Estratégia Global e o Plano de Ação 
em Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual irá propiciar um ambiente mais 
amigável para implementar as flexibilidades dos direitos de Propriedade Intelectual? 
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Roteiro para Implementadores de Políticas Públicas 
 
1) A estruturação do Consórcio foi algo inovador. Que fatores motivaram a adoção dessa 
estrutura? 
 
2) Quais foram os critérios de escolha das farmoquímicas que compõem o Consórcio?  
 
3) Quais as principais dificuldades relacionadas à constituição do Consórcio? 
 
4) Como se deu a articulação institucional entre Farmanguinhos e o Lafepe para o domínio do 
processo? 
 
5) Houve interação entre Farmanguinhos e as farmoquímicas para o domínio do processo?  
 
6) Explique como se deu o processo de aquisição do domínio tecnológico em Farmanguinhos. 
 
7) Qual a qualificação e quantas pessoas foram necessárias para a determinação do processo? 
 
8) Avalie os principais gargalos enfrentados por Farmanguinhos durante o desenvolvimento e 
análise do efavirenz 
 
9) Quais os principais aprendizados que o processo trouxe para Farmanguinhos? 
 
10) Avalie os principais gargalos enfrentados pelas farmoquímicas durante o desenvolvimento 
do efavirenz/IFA 
 
11) Avalie os principais gargalos para a produção do efavirenz 
 
12) A última etapa que é a formulação do medicamento parte do IFA e vai até o efavirenz, já 
está solucionada. Farmanguinhos já começou a pensar em alguma farmoquímica que possua 
capacidade tecnológica para desenvolver esse intermediário final, com vistas à diminuir a 
dependência tecnológica e minimizar os custos do produto final? 
 
13) Como se deve proceder no caso de anti-retrovirais entrantes e os que ainda estão sob 
proteção patentária e que impactam fortemente o orçamento do PN DST e Aids? 
 
14) Como dominar o conhecimento científico-tecnológico em áreas estratégicas visando à 
redução da vulnerabilidade do Sistema Nacional de Saúde? 
 
15) Quais as barreiras para que o Brasil faça inovação incremental ou radical? 
 
16) Como estimular a produção de fármacos e medicamentos com vistas a diminuir a 
dependência internacional? 
 
17) Qual foi a participação da Anvisa junto ao Consórcio e Farmanguinhos até o registro do 
produto? 
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18) Em sua opinião, a resolução 61.21 da OMS sobre a Estratégia Global e o Plano de Ação 
em Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual irá propiciar um ambiente mais 
amigável para implementar as flexibilidades dos direitos de Propriedade Intelectual? 
 
Roteiro para os Membros do Consórcio 
 
1) Quais foram os critérios de escolha das farmoquímicas que compõem o Consórcio?  
 
2) Cada membro do Consórcio deveria desenvolver o seu próprio EFZ/IFA para aumentar as 
chances de sucesso.  Houve interação entre os membros do Consórcio para troca de 
conhecimentos para acelerar o desenvolvimento do EFZ/IFA? 
 
3) Como se deu a aquisição do saber tecnológico para produção do EFZ/IFA?  
 
4) Qual a qualificação e quantificação das pessoas para a determinação do processo? 
 
5) Avalie os principais gargalos enfrentados pelas farmoquímicas durante o desenvolvimento 
do EFZ/IFA 
 
6) Que investimentos estão sendo feitos pela sua empresa para o atendimento da Portaria 
128/08? 
 
7) Como estimular a produção de fármacos e medicamentos com vistas a diminuir a 
dependência internacional? 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO E CONFIDENCIALIDADE 

 
 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS 
CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 
 
 
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2009. 
 
Tenho a satisfação de apresentar a aluna Cláudia Hoirisch do curso de mestrado em 
Administração Pública e de Empresas desta Escola, orientanda do prof. Enrique Saravia. A 
referida aluna atualmente está desenvolvendo uma pesquisa para dissertação de mestrado que 
visa avaliar a implementação do licenciamento compulsório do medicamento anti-retroviral 
efavirenz. 
 
Neste contexto, vimos respeitosamente contactar V. Sa., pois avaliamos que sua experiência 
no tema em tela é de grande relevância. Posto isso, gostaríamos de saber se é possível agendar 
uma entrevista com V. Sa. para esclarecer certos aspectos referentes ao objeto de pesquisa. 
 
Ressaltamos que todas as informações extraídas da entrevista serão utilizadas estritamente 
para fins acadêmicos e vale esclarecer que na configuração metodológica serão preservadas as 
identidades dos entrevistados quanto ao uso das opiniões na construção do texto. 
 
Desde já, agradeço a colaboração de V. Sa. e aproveito a oportunidade para enviar meus 
protestos de estima e consideração. 
 
Atenciosamente, 
 
______________________ 
Deborah Moraes Zouain 
Vice-Diretora da EBAPE/FGV 
 


