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“Nunca antes a humanidade teve um potencial
científico-técnico
tão
formidável,
uma
capacidade de geração de riqueza e bem-estar
tão extraordinária e nunca antes o mundo foi tão
desigual e a iniquidade, tão profunda.
As maravilhas tecnológicas que têm tornado
menor o planeta em termos de comunicações e
distâncias, coexistem com a enorme e cada vez
maior distância entre riqueza e pobreza, entre
desenvolvimento e subdesenvolvimento.”

(Citação retirada do discurso do Presidente
Fidel Castro, proferido na sessão de abertura da
Cimeira Sul, em Havana-Cuba, em 12 de abril
de 2000.)
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RESUMO
A aprovação da Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual (GSPOA), no âmbito da Organização Mundial
da Saúde (OMS), está baseada na percepção da necessidade de melhoria nas
condições de acesso dos países em desenvolvimento a medicamentos e outros
produtos que atendam às suas necessidades específicas de saúde pública. Para
tanto, a GSPOA está dividida em 8 elementos principais, 25 subitens,
distribuídos por 108 pontos de ação, que visam aumentar a eficácia na promoção
da inovação dentro dos países, através do desenvolvimento institucional,
investimento e coordenação de áreas relevantes para a inovação em saúde.
Nesse contexto, o escopo da presente investigação doutoral consiste em
perscrutar os desafios para a plena implementação da referida política
internacional no Brasil. Trata-se de estudo de caso – enquanto método de
investigação qualitativa – que tem sua aplicação quando o pesquisador busca
uma compreensão extensiva e com mais objetividade e validade conceitual, do
que propriamente estatística. Perquiriu-se, destarte, políticas públicas nacionais,
observando racionalmente se promoveram alguma alteração efetiva no âmbito
interno, relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento e ao acesso a
medicamentos seguros, eficazes, de qualidade, e, principalmente, a preços
acessíveis. Partindo de uma perspectiva crítica, e marcos teóricos consagrados,
buscou-se situar a GSPOA num contexto de saúde transnacional em uma era de
globalização, e os desafios para implementar mais completamente um direito à
saúde, que transcenda medicamentos e exigências individuais, e que promova
a reconsideração da relação sistêmica entre pesquisa farmacêutica, interesse
comercial e assistência à saúde pública. Observamos que, para o período de
2008-2015, houve um processo de recrudescimento das políticas de inovação
na seara da saúde, bem como êxito na promoção de iniciativas relativas à
identificação de lacunas, e na formulação de estratégias que priorizam
explicitamente a pesquisa e desenvolvimento em doenças negligenciadas de
maior incidência no país. No entanto, verificou-se que tais ferramentas ainda são
insuficientes para a efetiva superação do hiato tecnológico, e do déficit público
referente às importações de insumos para o setor saúde. Um dos principais
desafios relacionados com a inovação em saúde seria justamente colocar o
sistema universal de saúde em posição de centralidade no âmbito das políticas
do Estado. Em suma, tem-se que tais desafios têm origem orçamentáriofinanceira, normativa e institucional. Orçamentário-financeira porque o
subfinanciamento do SUS é histórico, impactando nas demandas de pesquisa e
desenvolvimento na seara sanitária. Quanto ao aspecto normativo, contata-se
que opções equivocadas, especialmente quando da promulgação da Lei de
Propriedade Industrial (nº 9.279/1996), comprometem a instrumentalização de
políticas progressistas para que a propriedade intelectual responda melhor às
reais necessidades de saúde pública. Em relação ao marco institucional,
constatou-se que o diálogo entre os órgãos da Administração Pública, envolvidos
8

na seara do acesso a medicamentos, em suas mais diversas interfaces, tem sua
ação prejudicada diante da sobreposição dos interesses econômicos frente à
segurança sanitária. A superação de tais entraves, para a plena implementação
da GSPOA no Brasil, é deveras imprescindível, numa ação positiva no contexto
do direito social à saúde e ao acesso universal a medicamentos.
Palavras-chave: Estratégia Global sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual; Organização Mundial da Saúde (OMS); Acesso a
Medicamentos; Implementação de Políticas Públicas.
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ABSTRACT
The approval of the Global Strategy and Plan of Action on Public Health,
Innovation and Intellectual Property (GSPOA) within the framework of the World
Health Organization (WHO) is based on the perception of the need to improve
the access conditions of developing countries to medicines and other products
that meet your specific public health needs. To this end, GSPOA is divided into 8
main elements, 25 sub-items, distributed by 108 action points, aimed at
increasing efficiency in promoting innovation within countries, through
institutional development, investment and coordination of areas relevant to
innovation in health. In this context, the scope of this doctoral research consists
of examining the challenges for the full implementation of this international policy
in Brazil. It is a case study - as a method of qualitative research - that has its
application when the researcher seeks an extensive understanding and with
more objectivity and conceptual validity, than properly statistical. National public
policies have been sought, rationally observing whether they have promoted any
effective changes at the internal level related to research and development and
access to safe, effective, quality and, above all, affordable medicines. From a
critical perspective, and with established theoretical frameworks, the aim was to
situate the GSPOA in a transnational health context in an era of globalization,
and the challenges to more fully implement a right to health, which transcends
medicines and individual demands, and promotes the reconsideration of the
systemic relationship between pharmaceutical research, commercial interest and
public health assistance. We note that, for the period 2008-2015, there was a
process of strengthening innovation policies in health, as well as successful
initiatives to identify gaps, and the formulation of strategies that explicitly prioritize
research and development in neglected diseases of greater incidence in the
country. However, it was verified that such tools are still insufficient for the
effective overcoming of the technological gap, and of the public deficit regarding
imports of inputs for the health sector. One of the main challenges related to
health innovation would be precisely to place the universal health system in a
position of centrality within the scope of State policies. In summary, these
challenges have a budgetary-financial, normative and institutional origin.
Budgetary-financial because SUS underfunding is historical, impacting the
demands of research and development in the sanitary seara. Regarding the
normative aspect, it is suggested that misguided options, especially when
promulgating the Industrial Property Law (No. 9.279 / 1996), compromise the use
of progressive policies so that intellectual property responds better to the real
needs of public health. In relation to the institutional framework, it was found that
10

the dialogue between the Public Administration organs, involved in the area of
access to medicines, in its most diverse interfaces, is affected by the overlapping
of economic interests in relation to health security. The overcoming of such
obstacles, for the full implementation of the GSPOA in Brazil, is indeed essential,
in a positive action in the context of the social right to health and universal access
to medicines.

Keywords: Global Strategy on Public Health, Innovation and Intellectual
Property; World Health Organization (WHO); Access to Medicines;
Implementation of Public Policies.
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APRESENTAÇÃO

"No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma
dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser
substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa
que se acha acima de todo preço, e por isso não admite
qualquer equivalência, compreende uma dignidade."1

A

necessidade

de

alinhar

os

investimentos

em

pesquisa

e

desenvolvimento (P&D) em saúde, com as demandas sanitárias dos países em
desenvolvimento, é um dos mais complexos desafios globais de saúde pública
da atualidade. O total de investimentos globais em P&D em saúde (incluindo
setor público e privado), em 2009, alcançou o montante de U$ 240 bilhões. Dos
U$ 214 bilhões investidos em países desenvolvidos, basicamente 60% dos
investimentos vieram da iniciativa privada, 30% do setor público e cerca de 10%
de outras fontes (incluindo organizações privadas sem fins lucrativos). De todos
os investimentos em P&D em saúde para o referido período, apenas 1% foram
alocados para doenças negligenciadas, sendo que enfermidades que afetam
principalmente países desenvolvidos foram investigadas em ensaios clínicos de
sete a oito vezes mais, do que as doenças cuja carga se encontra principalmente
em países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo
(RØTTINGEN et al., 2013).
A aprovação da Estratégia Global e do Plano de Ação em Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual (GSPOA), no âmbito da Organização Mundial
da Saúde (OMS), está inserida nesse contexto, baseado na percepção da
necessidade de melhoria nas condições de acesso dos países em
desenvolvimento a medicamentos e outros produtos que atendam às suas
necessidades específicas de saúde pública.

1

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Outros Escritos. Trad. Leopoldo
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004.

21

Nesse contexto, o escopo da presente investigação doutoral consiste em
perscrutar os desafios para a plena implementação da referida política
internacional no Brasil. Espera-se perquirir, deste modo, de maneira efetiva e
circunspecta, as políticas públicas nacionais, observando racionalmente se a luta
do Brasil nas arenas internacionais, no propósito de alterar as políticas de
propriedade intelectual para que respondam melhor às reais necessidades de
saúde pública, promoveram alguma alteração efetiva no âmbito interno,
relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento e ao acesso a medicamentos
seguros, eficazes, de qualidade, e, principalmente, a preços acessíveis.
Nesse sentido, nos propomos, num primeiro momento, a situar tal
problemática, introduzindo o intricado conflito entre saúde e comércio. Far-se-á,
assim, uma abordagem do contexto histórico nacional, perscrutando a tríade
saúde pública, inovação e propriedade intelectual, e sua associação no
desenvolvimento da indústria farmacêutica no país, e nas políticas públicas de
acesso a medicamentos, desde os primórdios da constituição do referido setor
no país, nos idos do século XIX, até os dias atuais, incluindo a composição dos
marcos normativos que orientaram a consolidação do hodierno panorama das
patentes farmacêuticas e do Direito à Saúde no Brasil. Em seguida, abordar-seá a lógica que levou à adoção dos dois principais regimes de proteção à
propriedade intelectual, a saber, a Convenção da União de Paris para a Proteção
da Propriedade Industrial (CUP) e o Acordo sobre Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) da Organização Mundial do
Comércio (OMC), seus efeitos no acesso a medicamentos, e como essa questão
reverberou no nível internacional. Logo após, analisaremos como a OMS foi se
apropriando desse conflito ao longo dos anos, até chegar à pactuação da
Estratégia Global sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual.
No segundo capítulo faremos algumas ponderações teóricas e
metodológicas que orientaram a confecção do presente estudo, partindo de uma
perspectiva crítica, buscando situar a Estratégia Global sobre Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual num contexto de saúde transnacional em
uma era de globalização (BROWN; CUETO; FEE, 2006), e os desafios para
implementar mais completamente um direito à saúde, que transcenda
medicamentos e exigências individuais, e garantir que a assistência médica e a
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prevenção primárias sejam robustas o suficiente para reduzir a vulnerabilidade
à doença (BIEHL, 2011). Da mesma forma, perscrutar-se-á a natureza elementar
da GSPOA, no contexto da crescente conexão entre as políticas domésticas e
internacionais, o que requer que os processos decisórios nacionais passem a
considerar, de forma mais explícita, dimensões e tendências internacionais –
cada vez mais as políticas internas se tornam internacionalizadas e a política
internacional é progressivamente internalizada (SILVA, SPÉCIE & VITALE,
2010). Não podemos, nesse âmbito, desconsiderar que a GSPOA possui o
status que vem sendo conhecido no âmbito do Direito Internacional como soft
law, ou conforme assevera o professor Mazzuoli (2018) “regras cujo valor
normativo é menos constringente que o das normas jurídicas tradicionais, seja
porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de ‘norma jurídica’,
seja porque os seus dispositivos, ainda que insertos no quadro dos instrumentos
vinculantes, não criam obrigações de direito positivo aos Estados, ou não criam
senão obrigações pouco constringentes”.
Em seguida, refletiremos acerca dos marcos metodológicos que
utilizamos na pesquisa, e os objetivos que esperamos alcançar. Para tanto,
considera-se a presente investigação como um Estudo de Caso – enquanto
método de investigação qualitativa – que tem sua aplicação quando o
pesquisador busca uma compreensão extensiva e com mais objetividade e
validade conceitual, do que propriamente estatística, acerca da visão de mundo
de setores populares. Interessa ainda as perspectivas que apontem para um
projeto de civilização identificado com a história desses grupos, mas também
fruto de sonhos e utopias (ROCHA,2008).
Por fim, no terceiro capítulo, promover-se-á uma investigação rigorosa
dos dispositivos legais ou infralegais, e de políticas públicas implementadas pelo
governo brasileiro, bem como programas temáticos, ações específicas ou
através da cooperação internacional, que porventura contemplem os elementos
previstos no âmbito da GSPOA. Ao promover esse cruzamento de dados, entre
as ações efetivadas pelo Brasil, no período de 2008 a 2015, e os mandamentos
positivados da Resolução WHA61.21, que por sua vez contempla 8 elementos
principais, 25 subitens, distribuídos por 108 pontos de ação, espera-se defrontarse com situações que entravam a implementação no Brasil de um novo
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pensamento sobre a inovação e o acesso a medicamentos, bem como a
efetivação de uma base sólida e sustentável para a P&D em saúde, guiada pelas
necessidades e centradas em doenças que afetam desproporcionalmente
países em desenvolvimento, e também o fomento de mecanismos de
financiamento sustentáveis que garantam a realização de tais fins.
Ao aprofundar a pesquisa científica no âmbito dos desafios para a plena
implementação da Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual pelo governo brasileiro, esperamos oferecer
uma contribuição original à ciência e ao patrimônio acadêmico nacional, uma vez
que a literatura sobre a referida estratégia é parca e modesta. Acerca de sua
implementação pelo governo brasileiro, é importante frisar que existe relativo
ineditismo em sua análise, sendo que a presente investigação poderá clarificar
se ações implementadas, em âmbito doméstico, estão condizentes com a
necessidade de se superar a ideia do processo saúde-doença como resultado
de ações biológicas e não sociais, e que insiste em rotular a saúde como uma
mercadoria, e não como um direito, na contramão dos pressupostos basilares
que fundamentam a ética kantiana, cuja epígrafe inaugura estas considerações
preliminares.
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CAPÍTULO I

Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual: Apreciação
do contexto nacional e internacional
“(...) há um reconhecimento crescente de que o sistema de
patentes, como atualmente concebido, não só impõe
custos sociais incalculáveis, mas também tem falhado em
maximizar a inovação (...)” (Joseph Stiglitz, “Lives versus
Profits”, in Project Syndicate, 06.05.2013)

A epígrafe acima faz referência a Joseph Eugene Stiglitz, laureado com o
Prêmio Nobel de Economia de 2001, para o qual é necessário que os Estados
adotem medidas voltadas à criação de políticas de desenvolvimento
internacional que facilitem e consolidem a plena realização do direito a uma
repartição equitativa referente ao bem estar social e econômico mundial.
Segundo ele, o “desenvolvimento significa transformação social, com a melhoria
das condições de vida das populações mais pobres, assegurando a todos uma
oportunidade de sucesso e acesso à saúde e à educação” 2.
A imbricada relação entre o direito de propriedade intelectual3, a inovação4
e o direito à saúde5, e por consequência ao acesso a medicamentos essenciais,
2

STIGLITZ, Joseph Eugene. Globalization and its Discontents. Londres: WW Norton Company, 2003,
p.252.
3
Para todos os fins adotamos o conceito clássico de Propriedade Intelectual como sendo um gênero, da
qual a propriedade industrial é uma espécie. No magistério de Luiz Otávio Pimentel observa-se, in verbis:
“As diversas produções da inteligência humana e alguns institutos afins são denominadas genericamente
de propriedade imaterial ou intelectual, dividida em dois grandes grupos, no domínio das artes e das
ciências: a propriedade literária, científica e artística, abrangendo os direitos relativos às produções
intelectuais na literatura, ciência e artes; e no campo da indústria: a propriedade industrial, abrangendo
os direitos que têm por objeto as invenções e os desenhos e modelos industriais, pertencentes ao campo
industrial” (PIMENTEL, 1999, p. 278).
4
Schumpeter (1961) alicerça sua Teoria de Crescimento Econômico no investimento em inovação
tecnológica, segundo a qual a maior diferencial nas balanças econômicas dos países não se dará pela
competição baseada em preços, mas sim na diferenciação tecnológica. A indústria farmacêutica,
historicamente, possui uma prática de investimentos massivos em P&D, desenvolvendo um ritmo
acelerado de inovações, ainda que direcionada para mercados de maior rentabilidade (BUSS; CHAMAS,
2012).
5
A Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública, Propriedade Intelectual e Inovação (GSPOA)
tem por objetivo principal "promover um novo pensamento sobre a inovação e o acesso a medicamentos,
assim, como (...), um quadro de médio prazo para que garanta uma base sólida e sustentável para a P&D
em saúde guiada pelas necessidades e centradas em doenças que afetam desproporcionalmente países
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ambos positivados no ordenamento jurídico pátrio e internacional, tem sido tema
de debates atrozes tanto no âmbito interno, quanto na esfera global. A aprovação
da Estratégia Global e do Plano de Ação em Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual, no âmbito da Organização Mundial da Saúde, está
inserida no contexto enunciado por Stiglitz, baseado na percepção da
necessidade de melhoria nas condições de acesso dos países em
desenvolvimento a medicamentos e outros produtos que atendam às suas
necessidades específicas de saúde pública.
Por conseguinte, antes de abordarmos com maior profundidade a gênese
da referida Estratégia Global, bem como os desafios postos para sua plena
implementação no Brasil, no período de 2008 a 2015, é oportuno aprofundarmos
no pano de fundo dessa discussão.
Far-se-á, assim, primeiramente, uma abordagem do contexto histórico
nacional, perscrutando a tríade saúde pública, inovação e propriedade
intelectual, e sua associação no desenvolvimento da indústria farmacêutica no
país, e nas políticas públicas de acesso a medicamentos, desde os primórdios
da constituição do referido setor no país, nos idos do século XIX, até os dias
atuais, incluindo a composição dos marcos normativos que orientaram a
consolidação do hodierno panorama das patentes farmacêuticas e do Direito à
Saúde no Brasil.
Num segundo momento, abordar-se-á a lógica que levou à adoção dos
dois principais regimes de proteção à propriedade intelectual, a saber, a
Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP)
e o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio
(TRIPS) da Organização Mundial do Comércio (OMC), seus efeitos no acesso a
em desenvolvimento, propondo objetivos e prioridades claras para a P&D, e estimando as necessidades
de financiamento nesta área" (OMS, 2008). Assim, no presente trabalho, serão analisadas as
desigualdades no âmbito da saúde global relacionadas ao acesso a medicamentos, bem como a escassez
de financiamento em pesquisa e desenvolvimento para as enfermidades que afetam mais os países em
desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo. Mas é pertinente observar que o conflito entre
a saúde pública e propriedade intelectual não se dá apenas no que se refere às patentes farmacêuticas,
mas também nas políticas de enfretamento ao tabagismo, mais precisamente no empacotamento
genérico (plain packaging) dos invólucros de produtos derivados do tabaco. Nesse contexto, a Ucrânia
acionou a Austrália perante o Painel de Solução de Controvérsias da OMC (Caso DS434) por suposta
violação de direitos de propriedade intelectual, por privar empresas do seguimento fumígero do uso da
imagem da marca.
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medicamentos, e como essa questão reverberou no nível internacional. Logo
após, analisaremos como a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi se
apropriando desse conflito ao longo dos anos, até chegar à pactuação da
Estratégia Global sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual.

1.1 – O Ordenamento Jurídico Brasileiro, o Acesso a Medicamentos e a
Propriedade Intelectual: Uma perspectiva histórica

Historicamente, a legislação brasileira sobre propriedade industrial nunca
instituiu privilégios de patentes6 para medicamentos (BUSS; MOREL; ALCAZAR,
2008).
No entanto, o Brasil está entre os primeiros países do mundo a criar uma
lei que definia regras de proteção intelectual, considerando os inventos em geral,
logo após a Inglaterra, Estados Unidos e França. O Alvará de 28 de abril de
18097, de Dom João VI, estabelecia, em seu capítulo VI, princípios que que
orientavam o pedido de patentes:
"Sendo muito conveniente que os inventores e
introdutores de alguma nova máquina e invenção nas
artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que
possam ter ao favor pecuniário, que sou servido
estabelecerem beneficio da indústria e das artes, ordeno
que todas as pessoas que estiverem neste caso
apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do
Comércio, e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e
fundamento dele, lhes conceda privilégio exclusivo por
quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, para
que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa

6

Historicamente, a patente é compreendida como um título de propriedade temporário, outorgado pelo
Estado, e amparado pela Justiça, que autoriza o inventor ou autor a impedir terceiros, sem sua prévia
autorização, de executar quaisquer atos relativos à matéria protegida, tal como fabricação,
comercialização ou importação (INPI, 2002). Para sua concessão, deve-se observar requisitos legais
específicos, que serão melhor abordados ao longo do trabalho.
7
Naquele momento histórico, o Brasil exibia uma necessidade de reforma patrimonial do Estado,
juntamente com a chegada da Corte. Os privilégios existentes, monopólios de exploração de indústrias
tradicionais, tinham que ser reformulados, de forma a propiciar o desenvolvimento econômico e,
principalmente, industrial. Nesse sentido, conforme assevera o INPI (2002), “o libelo introduzido por Dom
João VI no Alvará de 1809 legou ao país um modelo sobre o qual toda a legislação posterior deveria se
espelhar. Naquelas poucas linhas do capitulo VI estavam, entre outros ingredientes, a novidade, a
necessidade de descrever a invenção – o que se pode chamar hoje de memorial descritivo-, a aplicação
industrial e até mesmo a revisão técnica.”
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invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata
revisão dos que se acham atualmente concedidos,
fazendo-se público na forma acima determinada e
revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem
bem
fundadas
razões
obtiveram
semelhantes
concessões" (INPI, 2002).

Desde o Alvará de 1809, até meados de 1945, um enorme número de leis
extravagantes8 regulou a disciplina de marcas, patentes e também de
concorrência desleal, momento em que foi promulgado o primeiro Código de
Propriedade Industrial brasileiro – Decreto-Lei 7.903/45.
O referido Decreto-Lei excluía produtos farmacêuticos do rol de matérias
patenteáveis, mas previa o patenteamento de processos farmacêuticos (art.8º,
parágrafo único, alínea a), visando estimular a capacitação tecnológica e
industrial mediante busca de rotas de síntese não patenteadas para chegar a um
determinado produto (CASTRO, 2013). Conforme CHAVES et al. (2016), tratavase de salvaguarda que favorecia a produção local por empresas nacionais. Para
a autora, pelo menos quatro dispositivos direcionados à proteção dos interesses
da indústria nacional estavam positivados no referido diploma legal: a)
interpretação do requisito de patenteabilidade da “novidade”; b) hipótese de
licenciamento compulsório pela falta de exploração efetiva no território nacional;
c) possibilidade de caducidade da patente por falta de uso efetivo da invenção
pelo seu titular; d) possibilidade de desapropriação da patente em casos de
“interesse para a defesa nacional”.
O surgimento de um dispositivo legal que impedia expressamente a
concessão de patentes para produtos farmacêuticos, nos idos da década de 40,
acompanhava a demanda de um seguimento produtivo ainda incipiente, com

8

Dom Pedro I baixou uma lei, em 28 de agosto de 1830, que se debruçava sobre aspectos da concessão
de patentes. Dom Pedro II regulou a matéria pela lei 3.129, de 14 de outubro de 1882. Tem-se, ainda, o
Decreto n° 16.554, de 19 de dezembro de 1923, que criava a Diretoria Geral de Propriedade Industrial.
Por força do Decreto n° 14.667, de 4 de fevereiro de 1931, a Diretoria Geral da Propriedade Industrial foi
extinta e suas atribuições passadas ao Departamento Nacional da Indústria, do Ministério do Trabalho.
Teve vida curta como guardião de patentes este departamento. Em 1933, foi criado o Departamento
Nacional da Propriedade Industrial (DNPI), com estrutura e competência já muito próximos do atual INPI
(INPI, 2002).
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pouca infraestrutura de indústria química, e dependente da importação de
matérias-primas9 (BERMUDEZ, 1995).
Observa-se, nesse contexto, que a despeito do fato de Decreto-Lei
7.903/45, primeiro a tratar expressamente de questões relacionadas ao não
patenteamento de produtos farmacêuticos, e a possibilidade de proteção de
processos farmacêuticos, o seguimento produtivo relacionado à produção e
comercialização de medicamentos no Brasil já existia desde o final do século
XIX, a partir de boticas10 de cunho familiar que evoluíram para pequenos
laboratórios farmacêuticos11 (RADAELLI, 2012).
Em 1889, no mesmo ano da Proclamação da República no Brasil, foi
realizado o primeiro recenseamento da indústria farmacêutica, que identificou a
existência de 35 empresas, em grande parte caracterizadas por pequenos
empreendimentos familiares (BERMUDEZ, 1995). Em 1907, já existiam 60
laboratórios em funcionamento no Brasil, e no recenseamento de 1920 já havia
a identificação de 186 empresas farmacêuticas atuando no país (ARISTAQUE,
2010).
A partir da década de 30, a indústria farmacêutica de síntese química se
estabelece internacionalmente, e irá se consolidar nas duas décadas
subsequentes, a partir de um novo ciclo de produtos antibióticos. Marcada por
grandes investimentos, inclusive governamentais, pavimentou-se o caminho da
“era de ouro da indústria farmacêutica”, na década de 1950, e marcou a

9

CHAVES et al. (2016) observa que o termo “matéria-prima” é pouco preciso, pois pode abranger tanto o
Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), seus intermediários de síntese, e os excipientes que compõem o
medicamento. Mas como a referida autora observa, grande parte da literatura de referência, bem como
as legislações pertinentes ao tema, utilizam-se dessa expressão “genérica” que, por conseguinte, também
será empregada no âmbito do presente trabalho.
10
Também chamadas de apotecas, podem ser consideradas como “precursoras” das farmácias atuais.
Desde o século X, a figura dos Boticários passou a ganhar certo destaque no contexto medieval, uma vez
que eram os responsáveis por detectar e curar doenças a partir de preparados e infusões caseiras. Com a
apropriação de um conhecimento que remonta aos primórdios da humanidade, sua atuação era vista com
ares “misteriosos”, e que suas poções medicamentosas possuíam “poderes mágicos” (BELLODI, 2001).
11
As bases da farmácia industrial são lançadas em 1835 por Ezequiel Correia dos Santos (1801-1854), o
mais notável farmacêutico brasileiro do século 19, com o seu Xarope do Bosque, a Salsaparilha Sands, e
o Bálsamo de Garbosa. Em 1860, a pomada Boro borácica (retirada do mercado em 2001) é lançada pelo
farmacêutico gaúcho João Daudt Filho (1858 – 1948), sendo considerado o primeiro produto da indústria
farmacêutica nacional (laboratório Daudt Freitas & Cia, 1882) e o mais antigo medicamento registrado no
Brasil (CRF/PR, 2015).
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expansão das multinacionais para os mercados dos países em desenvolvimento
(ACHILLADELIS et al., 2000).
No Brasil, a ascensão da indústria farmacêutica, na década de 1930, foi
caracterizada para pela ausência de infraestrutura da indústria de química fina 12,
e dependência da importação de matérias-primas. A necessidade de inclusão
sistemática de P&D em novos produtos farmoquímicos foi amplamente exercida
na Europa e nos EUA, porém negligenciada no Brasil. Dessa forma, a indústria
farmacêutica já nasce dependente no Brasil, na medida que se especializou na
produção de medicamentos, e especialmente focada no combate às doenças
endêmicas, que representavam um grande problema de saúde pública
(BERMUDEZ, 1995).
Em 1938, haviam 432 laboratórios farmacêuticos nacionais e 44
estrangeiros. Entre as décadas de 1920 e 1950, as multinacionais chegaram em
peso no Brasil, seja por instalação, associação a empresas nacionais ou até
mesmo na transferência de capital acionário. No entanto, observa-se que o Brasil
não foi beneficiado com a transferência de tecnologia, pois os investimentos em
P&D e as produções farmoquímicas continuaram sendo desenvolvidas nas
sedes dessas empresas (GIOVANNI, 1980).

12

Para se pensar em um parque industrial farmacêutico, é necessária a existência de uma indústria
farmoquímica, que é responsável pela produção de princípios ativos, imprescindíveis na produção dos
medicamentos. Ou seja, os princípios ativos constituem as matérias-primas da indústria farmacêutica, que
atua como “instrumento de transformação”, produzindo medicamentos para o consumidor final. Apesar
de já existirem, internacionalmente, diversas indústrias atuando na síntese química de princípios ativos,
entre as décadas de 1930 e 1950, no Brasil não se desenvolveu uma planta farmoquímica, que evidenciou
uma vulnerabilidade externa, diante da necessidade de importação desses insumos (LEMOS, 2008).
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Fonte: LEMOS apud FERST, 2013.

Nesse ínterim, ainda na década de 1930, foram consolidados os Institutos
de Aposentadoria e Pensões (IAPs)13, que sucederam as Caixas de
Aposentadoria e Pensões (CAPs), instituídas pela chamada Lei Elói Chaves, de
janeiro de 1923, mas beneficiavam poucas categorias profissionais. As IAPs
expandiram gradualmente suas áreas de atuação, que passaram a incluir
serviços na área de alimentação, habitação e saúde. Criou-se, ainda, o Ministério
da Educação e Saúde Pública (MESP) e o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio (FONSECA, 2007). Com as IAPs, observa-se que a assistência
farmacêutica aparece pela primeira vez enquanto política pública de saúde,
mediante a venda de medicamentos a preços acessíveis (BERMUDEZ apud
CHAVES et al., 2016).

13

Primeiramente, criou-se o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM), em junho de
1933, ao qual se seguiram o dos Comerciários (IAPC), em maio de 1934, o dos Bancários (IAPB), em julho
de 1934, o dos Industriários (IAPI), em dezembro de 1936, e os de outras categorias profissionais nos anos
seguintes. Em fevereiro de 1938, foi criado o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do
Estado (IPASE).
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Nas décadas seguintes, de 1940 e 1950, em decorrência da chegada das
multinacionais, houve um intenso processo de desnacionalização do setor
farmacêutico no Brasil, em função da ausência de políticas governamentais de
proteção à indústria nacional. Apenas o já mencionado Decreto-Lei 7.903/45 foi
deveras insuficiente para que o setor farmacêutico nacional pudesse competir
com as multinacionais, em função dos avanços tecnológicos já providos por
estas, e das medidas de incentivo14 à entrada de capital estrangeiro no país,
como

parte

das

políticas

desenvolvidas

implementadas

no

período

(BERMUDEZ, 1995; RIBEIRO, 2001).
Ainda que tenha se observado a redução da importação de medicamentos
entre os anos 1953 a 1960, a produção local era em grande parte desenvolvida
pelas empresas estrangeiras, que já possuíam tradição em investimentos em
P&D. Esses efeitos da competição do mercado externo vai marcar o
padecimento dos laboratórios nacionais diante da ausência de investimentos em
inovação e na pesquisa científica. De toda forma, CHAVES et al. (2016)
reconhece que a instalação de plantas de produção no país, além de gerar
empregos, também contribuiu para a capacitação de recursos humanos
especializados na área farmacêutica.
Nesse contexto, cumpre observar que em 1952 foi criado o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico que, inicialmente, focou seus
investimentos em infraestrutura, mas posteriormente também empregou seus
ativos na iniciativa privada, incluindo a indústria (SAVIANI FILHO, 2013). Com a
criação do Ministério da Saúde como pasta autônoma, em 1953, e de seu
Departamento de Endemias Rurais em 195615, observa-se uma necessidade de

14

A Instrução da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) nº 70 (1953), estabelecia sobretaxas
variáveis a diferentes bens de capitas e intermediários importantes para desenvolvimento industrial,
incluindo insumos e produtos farmacêuticos (BERMUDEZ, 1995). Já a Instrução SUMOC nº 113 (1955)
estabeleceu condições para investimentos em equipamentos a serem instalados no país, contribuindo
para a entrada de capital estrangeiro na área de medicamentos (CAMPOS, 2017).
15
A Lei 2.743/56, que cria o Departamento de Endemias Rurais, não evidencia se a produção local de
insumos, para o devido combate às endemias mencionadas no diploma normativo, referia-se aos
laboratórios públicos e/ou empresas privadas nacionais. No entanto, CHAVES et al. (2016), a partir de
análises da documentação da III Conferência Nacional de Saúde (1963), observou uma relação entre as
ações do Ministério da Saúde e a produção pública de produtos biológicos, uma vez que não havia
concorrência clara com as farmacêuticas multinacionais na área de vacinas e soros. O mesmo não vale
para produtos químico-farmacêuticos, uma vez que a Lei 2.743/56 impactou no aumento da fabricação
de medicamentos (20 milhões de comprimidos em 1962), mas não é possível precisar se a produção se
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expandir a produção industrial de insumos necessários para o combate de
doenças como a malária, leishmaniose, Chagas, brucelose, bócio endêmico,
hoje reconhecidas como doenças tropicais negligenciadas16 pela OMS, entre
outras pústulas que subsistiam na realidade sanitária do país (CHAVES et al.,
2016).
Salvo algumas exceções17, observa-se que apenas a criação do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico não foi suficiente para o fortalecimento
da incipiente indústria nacional, especialmente diante dos padrões competitivos
e tecnológicos dos grandes conglomerados multinacionais, que suscitou um
processo de desmantelamento inventivo

de natureza

schumpeteriana,

fulminando as manufaturas farmacêuticas nacionais, ou simplesmente
relegando-as um papel simplesmente acessório (GADELHA; MALDONADO,
2008).
Já no idos da década de 1960, na esteira de um movimento nacionalista
que despontou no contexto sócio-político brasileiro, e que defendia a soberania
nacional e o petróleo, houve a proposta de criação de uma sociedade por ações
– Farmoquímica Brasileira S.A. (Farmobrás), que teria o monopólio da União
para importação de matérias-primas, e um Conselho Nacional de Indústria
Farmacêutica vinculado à Presidência da República. Ainda que não tenha saído
do papel18, tratou-se de reivindicação da seara sanitária brasileira, diante da

dava por laboratórios públicos e/ou privados nacionais, ou estrangeiros, uma vez que havia concorrência
instaurada nessa seara específica.
16
Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também
contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao
desenvolvimento dos países. O emprego do termo “doenças negligenciadas” é relativamente recente. Foi
originalmente proposto, na década de 1970, por um programa da Fundação Rockefeller como “The Great
Neglected Diseases”, coordenado por Kenneth Warren. Em 2001, a Organização não governamental
Médicos Sem Fronteiras (MSF) em seu documento “Fatal Imbalance” propôs dividir o mercado segundo
doenças em Globais, Negligenciadas e Mais Negligenciadas (MSF, 2001). Neste mesmo ano o Relatório da
Comissão sobre Macroeconomia e Saúde (OMS, 2001) introduziu uma classificação similar, dividindo as
doenças em Tipo I (equivalente às doenças globais dos MSF), Tipo II (Negligenciadas/MSF) e Tipo III (Mais
Negligenciadas/MSF).
(http://www.cdts.fiocruz.br/inctidn/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=112&Itemid=61)
17
Institutos públicos de pesquisa, como o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, se destacaram,
desde as primeiras décadas do século XX, como pólos geradores de conhecimentos científicos e
tecnológicos na produção local de imunobiológicos. A partir da emulação de experiências internacionais,
avançou-se na pesquisa de produtos biológicos, notadamente soros e vacinas (GADELHA, 1990).
18
Em 1979 houve uma nova tentativa de se criar a Farmobrás, através da apresentação do Projeto de Lei
1125/1979, do então Deputado Waldimir Belinati, que “institui o monopólio estatal da importação de
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necessidade de se conter a vulnerabilidade externa do setor, especialmente em
relação às matérias-primas, promovendo o controle de preços desses insumos,
e conclamando pela supressão da patenteabilidade de processos farmacêuticos
(PIOVESAN; CARVALHO, 2008; BERMUDEZ, 1995).
Nessa mesma conjuntura foi assinado o Decreto nº 52.471/6319, pelo
presidente João Goulart, que estabeleceu as diretrizes para expansão da
indústria químico-farmacêutica nacional, baseada na política de substituição de
importação e redução dos gastos em moedas estrangeiras; ampliação da
produção nacional por meio de incentivos à aquisição de matéria-prima de difícil
produção no curto prazo; e, redução dos custos de medicamentos. Entre outras
medidas instituídas pelo referido decreto, destaca-se a criação do Grupo
Executivo de Indústria Químico-Farmacêutica (GEIFAR), sob a presidência do
Ministro da Saúde, e a proposta de medidas para a reforma do Código de
propriedade Industrial20, vedando a concessão de patentes para processos
farmacêuticos, possibilitando, assim, a fabricação no país de qualquer produto
químico-farmacêutico, e evitando, por consequência, o monopólio no processo
de fabricação (CHAVES et al., 2016).
Em abril de 1964, com o início do regime ditatorial no país, terá início uma
série de iniciativas governamentais com propósito de estimular o parque
farmacêutico nacional, inseridas num contexto maior de expansão do parque
industrial no país. Assim, com o Decreto 53.898, de 29 de abril de 1964, foi criada
a “Comissão de Desenvolvimento Industrial”, vinculada ao Ministério da Indústria
e do Comércio. Já com o Decreto 53.975, de 19 de junho do mesmo ano, foram
criados grupos executivos setoriais subordinados à CDI. O GEIFAR, criados em
1963, e o Grupo Executivo da Indústria de Fertilizantes e Corretivos do Solo,
matéria-prima destinada à indústria farmacêutica, autoriza a criação da Farmobrás, mediante a absorção
da CEME, e dá outras providências.” No entanto, o projeto foi arquivado em 27/06/1980.
19
Uma consequência direta da implementação do Decreto 52.471/63 foi a publicação do Decreto
53.612/64, que elencou a primeira relação de medicamentos essenciais no Brasil. Conforme expresso em
seu art. 2º, teve o objetivo de atender às necessidades e saúde da população, orientar a produção nacional
de medicamentos por empresas públicas e privadas, e selecionar os produtos que seriam adquiridos pela
administração pública federal. Como o próprio nome indica, o Decreto visava à oferta de medicamentos
básicos, que até então não eram enumerados em protocolos específicos, e o incentivo à produção local,
através do uso do poder de compra do Estado (TAMURA, 2014; CHAVES et al., 2016).
20
Tal reforma ocorreria através do Decreto-Lei 1.005/1969, posteriormente substituído pela Lei
5.772/1971, que excluiu do rol de matérias patenteáveis os processos para produtos farmacêuticos
(CHAVES et al., 2016; Di BLASI, 2005).
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também criado previamente, foram incorporados ao Grupo Executivo da
Indústria Química (GEIQUIM) (FERNANDES, 2003; CHAVES et al., 2016).
A partir de então a condução das políticas de saúde no país foi marcada
por momentos distintos. No primeiro momento, de 1964 até meados da década
de 70, houve uma progressão do modelo de organização do sistema de atenção
à saúde que privilegiava os interesses econômicos das empresas privadas que
atuavam nessa área. No segundo momento, de meados da década de 70 até o
fim da ditadura militar, instalou-se uma crise política financeira do modelo
assistencial que havia sido estabelecido no primeiro momento (OLIVEIRA,
2009).
Assim, com o propósito de promover e organizar o fornecimento, por
preços acessíveis, de medicamentos de uso humano àqueles que, por suas
condições econômicas, não puderam adquiri-los por preços comuns no
mercado21, foi criada, em 1971, a Central de Medicamentos (CEME), órgão
vinculado à Presidência da República. Além disso, deveria “funcionar como
reguladora da produção e distribuição de medicamentos dos laboratórios
farmacêuticos subordinados ou vinculados aos Ministérios da Marinha, do
Exército, da Aeronáutica, da Saúde, do Trabalho e Previdência Social e da
Saúde”. Em 1975 passa para o âmbito da Previdência Social22, fato que marca
uma certa perda de importância do órgão, e dez anos depois para o Ministério
da Saúde23.
Ainda que grande parte das iniciativas propostas pela CEME não tenha
logrado êxito ao longo dos anos, observa-se que a homologação da primeira
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), proposta pelo órgão
em 1975, constituiu em importante avanço na racionalização da política de
medicamentos. Nos primórdios de sua institucionalização, a CEME empenhouse em priorizar os laboratórios oficiais em suas aquisições, concorrendo para o
estabelecimento dessa planta produtiva estatal (PORTELA et al., 2010). No
entanto, como observa o professor Barjas Negri (2002), ao longo dos anos a cota
21

Art. 01 do Decreto 68.806/71 (BRASIL, 1971a), posteriormente alterado pelo Decreto 69.451/71
(BRASIL, 1971b).
22
Decreto nº 75.985/75 (BRASIL, 1975).
23
Decreto nº 91.439/85 (BRASIL, 1985).
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destes laboratórios em suas compras sobre o decréscimo de 70% entre 1972 e
1976, para 60% entre 1977 e 1985, e 50% a partir daí, sendo que entre 1990 e
1995 desvelando consideráveis oscilações nessa percentagem. Em 1997, a
CEME teve suas atividades encerradas, envolta a uma série de censuras,
críticas e escândalos, especialmente diante da inoperância e desperdício, e seus
programas foram diluídos no âmbito do Ministério da Saúde, e pelos Estados e
Munícipios (COSENDEY et al, 2000).
O transviamento de seus propósitos originários, especialmente em
relação à atenção farmacêutica, ao converter-se em mera distribuidora de
medicamentos, bem como a ausência de contribuição dos profissionais de
saúde, incluindo os farmacêuticos, que incentivavam a venda dos medicamentos
similares das farmacêuticas multinacionais, e de medicamentos bonificados, são
elementos aludidos que sentenciaram a ruína e o colapso da então CEME
(PORTELA et al., 2010).
Observa-se que o período transcorrido entre a criação da CEME, em
1971, e sua extinção, em 1997, diversas iniciativas foram empreendidas pelo
setor público, tendo em vista a dependência e a vulnerabilidade do setor
farmacêutico nacional frente às tecnologias externas.
Entre as décadas de 1970 e 1980, o modelo de substituição de
importações foi a política utilizada para desenvolver o setor farmacêutico, que
deveria ser impulsionado pelo crescimento da indústria petroquímica, pelo não
reconhecimento de patentes, e fronteiras fechadas para a importação (FERST,
2013; LIMA; CAVALCANTI FILHO, 2007), caracterizando a visão dirigista que
vigorava naquele momento, não apenas no Brasil, mas nos países em
desenvolvimento como um todo (CHANG, 2004).
No entanto, tais proteções não foram suficientes para se criar uma
plataforma suficientemente sólida para resguardar o referido setor no futuro
próximo. Segundo Lima & Cavalcanti Filho (2007), tais políticas deram origem à
figura do “medicamento similar nacional”, obtidos por imitação (copycat), à época
em que o país não reconhecia patentes farmoquímicas, e que eram
comercializados com marcas próprias, submetidas a proteção tarifária e nãotarifária. No entanto, não observou-se, nas empresas locais, a necessidade de
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se investir em inovação, uma vez que tinham acesso às multinacionais24
produtoras de matéria-prima, restringindo sua atuação ao supracitado mercado
de medicamentos similares.
Nos anos 1990, o país fez uma radical mudança para um regime de livre
mercado, impulsionado pela crise do Estado de bem-estar social, promovendo o
advento de políticas neoliberais, implementadas por um conjunto de países,
liderados por Margareth Thatcher no Reino no Unido, e por Ronald Reagan nos
Estados Unidos, que propagavam, inter alia, a abertura comercial, o investimento
estrangeiro direto, com eliminação de restrições tarifárias, privatização das
estatais, a desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e
trabalhistas), desnacionalização do setor produtivo (incluindo o farmacêutico), e
o direito à propriedade intelectual (CAVALCANTI FILHO, 2007).
A Constituição Federal, promulgada em 198825, criou o Sistema Único de
Saúde (SUS), resguardando a saúde como direito de todos, e um dever do
Estado, devendo o último garantir a população, através de políticas sociais e
econômicas, o pleno acesso universal e equitativo às ações e serviços de saúde
(BRASIL, 1988). A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e
o funcionamento dos serviços correspondentes, enfatiza, em seu art. 6º, que está
incluída, no campo de atuação do SUS, a execução de ações de assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica26 (BRASIL, 1990).

24

A política de congelamento de preços no Brasil, em voga nos anos 1980, acabou afastando diversas
empresas multinacionais do mercado brasileiro. Se em 1967 havia cerca de 600 empresas, de capital
nacional e estrangeiro, atuando no setor farmacêutico no Brasil, em 1982 esse número foi reduzido a 400,
e as empresas estrangeiras que permaneceram focaram sua atuação no fornecimento de matériasprimas, e na importação de seus produtos, cujo custo de produção era mais baixo no exterior (FERST,
2013; SINDUSFARMA, 2003).
25
Na contramão das políticas neoliberais que se seguiriam nos anos seguintes, a CEME, influenciada pelas
discussões que culminariam no reconhecimento da saúde como um direito de todos, no bojo da Carta
Magna de 1988, organizou, nesse mesmo ano, o I Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e Política
de Medicamentos, que apresentou um diagnóstico da situação do setor, reforçando a necessidade de
apoiar a nacionalização, preservar o não reconhecimento de patentes farmacêuticas, maior investimento
em P&D, bem como ampliação e inclusão da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Não obstante o
diagnóstico, entre 1991 e 1992, a cobertura de medicamentos para o SUS foi reduzida em 20% (NEGRI,
2002).
26
Para todos os fins, entende-se a assistência farmacêutica como “o conjunto de ações destinadas a
propiciar o acesso da população aos medicamentos necessários ao tratamento de sua saúde” (SANTOS,
1996).
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Assim, o início da década de 1990 foi marcado por alterações nos marcos
normativos que regulamentavam o direito à saúde no país, bem como pela
liberação dos preços e pela abertura comercial, que trouxe mudanças
consideráveis na gênese das companhias que atuavam no segmento
farmacêutico, bem como na estrutura do mercado como um todo. As facilidades
para importação de medicamentos e insumos farmacêuticos, acaba promovendo
um grande número de fusões e aquisições no setor, marcando o retorno dos
grandes laboratórios multinacionais ao mercado brasileiro (FERST, 2013).
A implantação do Plano Real em 1994, que objetivava promover a
estabilidade monetária, teve como consequência o recrudescimento das
importações no setor farmacêutico, bem como as articulações das companhias
do referido segmento com o exterior. No entanto, a maioria dos brasileiros, com
baixo poder aquisitivo, continuou excluída do acesso a medicamentos e,
portanto, ao direito à saúde e a um maior bem estar social (PRADO, 2008).
Logo após foi aprovada no país a nova Lei de Propriedade Industrial (Lei
9.279/96), que modificaria amplamente o cenário que se tinha construído até
então, com a restrição na concessão de patentes na seara farmacêutica. A
obrigatoriedade de se conceder proteção patentária para o setor farmacêutico imposta por acordos internacionais27 - mudaria completamente este cenário,
dificultando muito a política de acesso universal vigente no Brasil (CHAVES et
al., 2008). Renata Reis (2015), em tese de doutoramento, se debruçou sobre a
atuação de grupos de pressão na Câmara dos Deputados durante o processo
de aprovação da referida lei, concluindo que esta somente perdeu em números
de emendas parlamentares para o próprio processo constituinte. Constatou,
porquanto, que houve um lobby atroz e impetuoso, por representantes da
indústria farmacêutica multinacional, que em larga medida se beneficiaram do
desconhecimento técnico do assunto pelos parlamentares e seus assessores.
No ano seguinte, em 1997, a partir da extinção da CEME, iniciou-se o
debate acerca do acesso a medicamentos entre diversos interessados (governo,
27

Maiores detalhes das negociações da Rodada do Uruguai, que culminaram no Tratado de Marraqueche
e seus respectivos anexos, e a inserção dos respectivos dispositivos no ordenamento brasileiro, e o
impacto no acesso universal a medicamentos no Brasil, e nos países em desenvolvimento e menor
desenvolvimento relativo, serão expostos no próximo tópico do presente capítulo.
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iniciativa privada e sociedade civil organizada), com recognição das
adversidades enfrentadas pelo setor farmacêutico nacional. Como produto de tal
discussão surgiu a publicação da Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998,
que aprova a Política Nacional de Medicamentos (PNM), integrada à Política
Nacional de Saúde (OPAS; OMS, 2005).
A PNM28, formulada com base nas diretrizes da Organização Mundial da
Saúde (OMS), possui como diretrizes: i) Adoção da Relação Nacional de
Medicamentos (RENAME); ii) Regulamentação sanitária de medicamentos; iii)
Reorientação da Assistência Farmacêutica; iv) Promoção do Uso Racional de
Medicamentos; v) Desenvolvimento científico e tecnológico; vi) Promoção da
produção de medicamentos; vii) Garantia da segurança, eficácia e qualidade de
medicamentos; viii) Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos
(PORTELA et al., 2010).
A partir dessa política, em janeiro de 1999, foi criada a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), através da Lei nº. 9.782, que substituiu a
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com o objetivo de
coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)29, o Programa
Nacional de Sangue e Hemoderivados30 e do Programa Nacional de Prevenção
28

Sobre a política de medicamentos e assistência farmacêutica, cita-se, ainda, os seguintes marcos
normativos infralegais: i) Portaria nº 1.869, de 04 de setembro de 2008, retificada em 21/10/2008: Altera
o Anexo II da Portaria nº 2.577/GM de 27 de outubro de 2006, que aprova o Componente de
Medicamentos de Dispensação Excepcional (BRASIL, 2008a); ii) Portaria nº 2.577, de 27 de outubro de
2006: Aprova o Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional como parte da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde, conforme termos constantes do Anexo
I a esta Portaria (BRASIL, 2006a); iii) Portaria nº 2.982, de 26 de novembro de 2009, que aprova as normas
de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (BRASIL, 2009a); iv)
Portaria nº 816, de 31 de maio de 2005: Constitui o Comitê Gestor Nacional de Protocolos de Assistência,
Diretrizes Terapêuticas e incorporação Tecnológica em Saúde, e dá outras providências (BRASIL, 2005a);
v) Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004: Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica
(BRASIL, 2004a).
29
O SNVS atua de maneira integrada e descentralizada em todo o território nacional. As responsabilidades
são compartilhadas entre as três esferas de governo – União, estados e municípios–, sem relação de
subordinação entre elas. Teve sua criação definida na lei 9782/99, e encontra sustentabilidade em
diversas Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa, como por exemplo a de nº 34, de 8 de julho
de 2013, que institui os procedimentos, programas e documentos padronizados, a serem adotados no
âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), para padronização das atividades de inspeção
em empresas de medicamentos, produtos para a saúde e insumos farmacêuticos e envio dos relatórios
pelo sistema CANAIS (ANVISA, 2013a). Cita-se, também, nesse contexto, a RDC n° 51, de 29 de setembro
de 2014, que dispõe sobre a Rede Sentinela para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA,
2014a).
30
O Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados (Pro-Sangue) teve início com a Portaria Ministerial
nº 07, de 30 de abril de 1980 (BRASIL, 1980a). Posteriormente, diante de expressa previsão na Carta
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e Controle de Infecções Hospitalares31, além de monitorar os preços dos
medicamentos32 e de produtos para a saúde33. Em síntese, a missão da referida
autarquia concentra-se em “proteger e promover a saúde, garantindo a
segurança sanitária dos produtos e serviços submetidos à Vigilância Sanitária,
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles
relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e fronteiras”
(TEIXEIRA, 2014).
No mês seguinte, em 10 de fevereiro de 1999, houve a promulgação da
Lei 9.787 (BRASIL, 1999a), mais conhecida como a Lei de Genéricos, que
passou a autorizar indústria farmacêutica a produzir medicamentos com princípio
ativos, dosagem, indicação terapêutica e apresentação farmacêutica igual aos
dos inovadores ou de marca, mediante a apresentação dos testes de
bioequivalência e biodisponibilidade34, após a expiração ou renúncia da proteção
Magna de 1988, é publicada a Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, que regulamenta o § 4o do art. 199
da Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue,
seus componentes e derivados, e estabelece o ordenamento institucional indispensável à execução
adequada dessas atividades (BRASIL, 2001a). O Decreto nº 3990, de 30 de outubro de 2001, por sua vez,
regulamenta o art. 26 da Lei no 10.205, de 21 de março de 2001 (BRASIL, 2001b).
31
A Lei nº 9.431, de 6 de janeiro de 1997, dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa
de controle de infecções hospitalares pelos hospitais do País (BRASIL, 1997a).
32
A Lei nº 6.360/1976 (BRASIL, 1976a) dispõe sobre a vigilância sanitária a quem ficam sujeitos os
medicamentos, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes, entre outros. Já a Lei nº
5991/1973 (BRASIL, 1973a), dispõe sobre o controle sanitário do comércio de medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos. Ainda hoje, são os marcos normativos que regulam o setor de medicamentos
no Brasil.
33
A Anvisa monitora os preços dos medicamentos que estão no mercado e auxilia tecnicamente no
estabelecimento do preço de novos medicamentos. Uma de suas atribuições é exercer a função de
Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão
interministerial responsável por regular o mercado e estabelecer critérios para a definição e o ajuste de
preços. Surgiu, inicialmente, como Câmara de Medicamentos (CAMED), a partir da Medida Provisória nº
2.138-4/2001 (BRASIL, 2001c). Posteriormente, adveio no ordenamento jurídico a Medida Provisória nº
123, de 26 de junho de 2003 (BRASIL, 2003a), convertida na Lei nº 10.742, de 6 de outubro de 2003
(BRASIL, 2003b), e regulamentada pelo Decreto nº 4.766, de 26 de junho de 2003 (BRASIL, 2003c).
Resultou em considerável alteração no marco regulatório do setor farmacêutico, ao promover
mecanismos de controle de preços, dissociados de políticas industriais. No caso pontual dos
medicamentos, tais políticas surgiram com o viés orçamentário, com o propósito de reduzir os custos da
compra de tais insumos pelo setor governamental, e não propriamente como incentivo à indústria
(MIZIARA, 2013).
34
Diferentemente dos medicamentos similares, que já existiam no Brasil, desde antes a promulgação do
novo Código de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), os medicamentos genéricos já surgem tendo
como obrigatoriedade a apresentação dos testes de bioequivalência e biodisponibilidade, enquanto a
obrigatoriedade de tais testes para medicamentos similares surge a partir de 2003, com a RDC nº
133/2003 (ANVISA, 2003a), e RDC nº 134/2003 (ANVISA, 2003b). Além disso, os medicamentos similares
possuem nome comercial ou marca, enquanto o medicamento genérico possui a denominação genérica
do princípio ativo, não possuindo nome comercial. Em 2007, foi publicada a Resolução RDC 17/2007
(ANVISA, 2007a) com todos os pré-requisitos necessários para o registro do medicamento similar.
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patentária ou de outros direitos de exclusividade (PRADO, 2008). Como os
gastos na produção e as barreiras à entrada neste segmento são menores,
muitas empresas nacionais cresceram especializando-se nele (FERST, 2013).
No período de 1998 a 2002, as seccionais das representantes da Big
Pharma, instaladas no Brasil, promoveram o desmonte de suas produções locais
de farmoquímicos, passando a importá-los das matrizes. Com isso, passaram a
importar medicamentos prontos, e se concentraram apenas nas atividades
comerciais ligadas ao consumidor final. Atingiu-se, destarte, de forma
considerável, o setor produtivo nacional de farmoquímicos (TEIXEIRA, 2014).
Já nos idos de 2003, o Ministério da Saúde e o CNS realizam a 1ª
Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, que tinha como tema central
“Acesso, Qualidade e Humanização da Assistência Farmacêutica com Controle
Social”. Desta conferência, algumas propostas foram aprovadas como garantia
ao acesso aos medicamentos, através da organização dos serviços
farmacêuticos,

capacitação

de

profissionais,

educação

do

usuário

e

desenvolvimento tecnológico; elaboração de normas e diretrizes para a
assistência farmacêutica; organização e estruturação dos serviços de
assistência farmacêutica em todos os Municípios; construção de uma política
pública de assistência farmacêutica, englobando todo o financiamento e os
recursos voltados a ela (BRASIL, 2005b).
Ainda em 2003, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), criou o Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva
Farmacêutica, ambicionando fomentar a produção de medicamentos, e a
acessibilidade a eles. O Ministério da Saúde (MS), e o MDIC, foram designados
como coordenadores da iniciativa, que também era composta por representantes
da ANVISA, FINEP, Banco do Brasil, BNDES, INPI e por associações do setor
farmacêutico (BRASIL, 2007a; VIEIRA & OHAYON, 2006).
Posteriormente, já nos idos de 2004, o MDIC lançou a nova Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), alavancando o mercado
farmacêutico

como

setor

estratégico.

A

referida

iniciativa

relaciona

desenvolvimento da indústria (aumento de eficiência) com inovação tecnológica
(transformação da estrutura), bem como ampliação da competitividade dos
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produtos brasileiros no mercado internacional, através da diferenciação e
inovação de produtos (SALERNO; DAHER, 2006).
A PITCE focava setores dinâmicos, intensivos em conhecimento e
inovação, o que incluía a farmacêutica, oferecendo uma oferta de crédito
diferenciada a estes setores, principalmente através de aportes feitos pelo
BNDES, através do Programa de Apoio à Cadeia Farmacêutica (PROFARMA).
O PROFARMA foi lançado também no ano de 2004, com o foco primordial
de (i) incentivar o aumento da produção de medicamentos para uso humano e
de matéria-prima para sua produção, no país; (ii) melhorar a qualidade dos
medicamentos produzidos e adequá-los às exigências da ANVISA; (iii) reduzir o
déficit comercial da cadeia produtiva farmacêutica; (iv) estimular a realização de
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país; (v) fortalecer a
posição econômica, financeira, comercial e tecnológica da empresa nacional
(CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2007).
O Conselho Nacional de Saúde, por sua vez, através da Resolução nº
338, de 06 de maio de 200435, aprovou a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica (PNAF). Esta política faz parte da Política Nacional de Saúde e
deve ser entendida como uma política pública que possui capacidade para
orientar a formulação de políticas específicas relacionadas com a Assistência
Farmacêutica, como a “política de medicamentos, de ciência e tecnologia, de
desenvolvimento industrial, de formação de recursos humanos”.
Ainda em 2004, é instituído o Programa Farmácia Popular do Brasil,
através do Decreto nº 5.090, de 20 de maio. Este programa visa ao aumento do
acesso da população aos medicamentos, mediante convênios realizados com
Estados, Distrito Federal e Municípios, e também com hospitais filantrópicos e
rede privada de drogarias e farmácias (BRASIL, 2004b).

35

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS). Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a Política
Nacional
de
Assistência
Farmacêutica.
Disponível
em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/resol_cns338.pdf>. Acesso em: 28 mai 2018.
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Também em 2004 foi promulgada a Lei de Inovação36, que criava e
autorizava novos mecanismos promotores do relacionamento universidadeempresa, e de geração de inovação. Em 2005, os incentivos legais foram
ampliados, com a promulgação da chamada Lei do Bem 37, que estabelece
incentivos fiscais para empresas que invistam em atividades de P&D.
A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, trouxe o Pacto pela Saúde,
onde estabeleceu blocos de financiamento para o custeio do SUS. Um dos
blocos de financiamento é o bloco da assistência farmacêutica. O referido
dispositivo cita que é de competência de todos os entes políticos – União,
Estados, Distrito Federal e Municípios – promover a estrutura da assistência
farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos e o seu uso
racional, em conjunto com as demais esferas de governo (BRASIL, 2006b).
A Portaria GM/MS nº 204, em 29 de janeiro de 2007, regulou a forma de
financiamento e transferência de recursos para as ações e serviços de saúde.
Os recursos federais passaram a ser organizados por blocos de financiamento,
que eram constituídos de acordo com as pactuações realizadas nas comissões
intergestoras (bipartite e/ou tripartite). O bloco da assistência farmacêutica era
formado por três componentes: componente básico da assistência farmacêutica,
componente estratégico da assistência farmacêutica e componente de
medicamentos de dispensação excepcional38.

Cada um dos componentes

possuía uma conta específica para a transferência de recursos, os quais
deveriam ser aplicados, exclusivamente, nas ações definidas para cada
componente (BRASIL, 2007b).
Também em 2007, dando continuidade às políticas voltadas ao
desenvolvimento industrial, foi lançado o Plano de Aceleração do Crescimento
(PAC), do Governo Federal, com metas e investimentos para vários setores. O

36

Lei nº 10.973, de 02 de Dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica
e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. Acesso em: 28 mai 2018.
37
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005. Dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica,
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/lei/l11196.htm. Acesso em: 28 mai 2018.
38
Posteriormente, com o advento da Portaria GM/MS nº 2.981, de 2009, passa a ser chamado de
componente especializado, ao invés de componente de dispensação excepcional (BRASIL, 2009b).
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PAC da saúde (Programa Mais Saúde) visa reduzir a vulnerabilidade da política
social brasileira, mediante o fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde
(CIS), associando o aprofundamento dos objetivos do SUS à transformação
necessária da estrutura produtiva e de inovação do país. Já em 2008, o governo
federal decidiu ampliar as estratégias estabelecidas na PITCE, promulgando
uma nova política industrial – a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) –
com a meta de dar sustentabilidade ao crescimento econômico, aumentando os
investimentos produtivos (TEIXEIRA, 2014).
Atualmente, o complexo farmacêutico brasileiro é composto por divisões
de empresas multinacionais, focadas nas etapas de menor valor agregado, por
empresas nacionais pouco capitalizadas e com pouca capacidade de inovação,
e por um pequeno grupo de empresas de biotecnologia (SANTOS, 2010;
FRANÇOSO, 2011). Contudo, as empresas nacionais têm apresentado
significativo crescimento, aumentando os investimentos em P&D, inclusive na
área de biotecnologia (TEIXEIRA, 2014).
As empresas nacionais se tornaram especialistas no segmento de
genéricos, chegando a atingir 80% da produção consumida internamente. Nesse
contexto, têm sido alvo das multinacionais em seus avanços para ampliação de
portfólio, e expansão de mercado, através de processos de fusão, e aquisição
por grandes laboratórios de empresas menores nacionais (CUNHA, 2008).
No Brasil, hoje, existem em média 500 empresas de capital nacional, de
pequeno e médio porte, sendo que as quatro maiores (Achê, EMS, Eurofarma e
Hipermarcas), somadas, não chegam à metade do faturamento de uma Big
Pharma, como Pfizer, por exemplo (FERST, 2013).
Conclui-se, por fim, que o governo brasileiro vem buscando garantir o
acesso a medicamentos à população, ao longo das últimas décadas.
Especialmente no advento do presente século, desvela-se uma série de políticas
que buscam fomentar o desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil,
desde a pesquisa até à produção, buscando mitigar os efeitos deletérios
provocados pelo déficit comercial, e pela vulnerabilidade tecnológica, no âmbito
do referido segmento produtivo. No entanto, os desafios para garantir o acesso
a medicamentos seguros, eficazes, de qualidade, e principalmente, a preços
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acessíveis, e o cabal apuramento do setor farmacêutico no Brasil, ainda são
colossais, complexos e intricados, especialmente diante da realidade draconiana
imposta pelo hodierno sistema internacional de propriedade intelectual.
Analisou-se, assim, no presente tópico, uma série de políticas e marcos
normativos que vêm regulando o acesso a medicamentos no Brasil ao longo do
século XX, e neste início de século XXI. Diversos desses programas serão
retomados ao longo do presente trabalho, especialmente no Capítulo 3, quando
se fará uma averiguação das políticas brasileiras quanto à temática em tela
(saúde pública, inovação e propriedade intelectual), especialmente no período
de 2008-2015, quando serão confrontadas com os dispositivos da GSPOA.
Buscar-se-á, então, verificar os desafios postos para a plena implementação da
referida política internacional pelo governo brasileiro.
Abordar-se-á, a seguir, a lógica que levou à adoção dos dois principais
regimes de proteção à propriedade intelectual, a saber, a Convenção da União
de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) e o Acordo sobre
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS) da
Organização Mundial do Comércio (OMC), para posteriormente investigarmos o
impacto desse sistema de proteção no acesso a medicamentos seguros,
eficazes, de qualidade e, principalmente, a preços acessíveis, especialmente,
nos países em desenvolvimento e nos de menor desenvolvimento relativo.

1.2 – O Ordenamento Jurídico internacional de Propriedade Intelectual: Da
CUP ao TRIPS:
Nas últimas décadas, observa-se que a humanidade vem presenciando
transformações sanitárias consideráveis, consubstanciadas no aumento da
expectativa de vida, bem como na manufatura de alternativas terapêuticas para
diversas pústulas, que há séculos assombravam o gênero humano diante de seu
impacto inexorável e lancinante. No entanto, esta revolução não foi distribuída
com equidade entre a comunidade internacional (MSF, 2001).
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Farmer (2005) assevera, com precisão, que a população hipossuficiente
do planeta suporta uma carga de doenças imensa, sendo que, em grande parte,
o sofrimento decorrente de tais mazelas seria desnecessário, já que existem
ferramentas e tecnologias disponíveis para as castas mais abastadas. Nesse
contexto, um terço das pessoas que morrem no mundo anualmente tem seu
perecimento relacionado à pobreza (POGGE, 2008).
Diante do cenário de patente injustiça social, conclui-se que as violações
de direitos humanos não são acidentais, nem são distribuídas aleatoriamente.
Tais profanações são sintomas de patologias do poder, ligadas às condições
sociais que determinam quem vai sofrer o abuso, ou quem está imune
(FARMER, 2005). Assim, grande variedade de doenças é determinada
socialmente (GOMES, 2009). Diante do surgimento de medicamentos, vacinas
e outras tecnologias médicas, o respectivo cenário desvela-se ainda mais
excruciante e devastador, especialmente diante do monopólio patentário
consagrado no atual sistema de propriedade intelectual.
No atual contexto pós-industrial39 em que estamos inseridos, as inovações
tecnológicas tornaram o trabalho intelectual mais frequente e importante que a
simples execução de tarefas, em oposição ao modelo taylorista/fordista de
organização do trabalho característico das sociedades industriais. E nesse
sentido, ainda que as primeiras proteções à propriedade intelectual remontem à
Idade Média, apenas após o advento do credo neoliberal é que os auspícios aos
direitos de propriedade intelectual se tornaram verdadeiramente robustos e
consistentes.
O fato é que a Revolução Industrial desencadeou um forte intercâmbio
comercial, criando um abiente propício ao desenvolvimento de novas
tecnologias. Ao final do século XIX, começavam a ser cada vez mais frequentes
as feiras internacionais40. Os inventores viajavam para apresentar suas criações
e consequentemente, o risco de vê-las copiadas era iminente. Quando da

39

A sociedade pós-industrial, no contexto da evolução sociocultural, é o nome proposto para uma
economia que passou por uma série de mudanças específicas, após o processo de industrialização. O
conceito foi introduzido pelo sociólogo e professor emérito da Universidade de Harvard, Daniel Bell, na
sua obra The Coming of Post Industrial Society: A Venture in Social Forecasting de 1973.
40
Por exemplo, em Londres (1851), em Viena (1873), em Paris (1878), entre outras.
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realização da Exposição Internacional de Invenções de Viena, em 1873, alguns
expositores estrangeiros negaram-se a participar do evento, por medo de que
suas inveções fossem copiadas e exploradas comercialmente de forma indevida
em outros países (PIMENTEL, 1999).
Buscando corrigir essa disfunção, em 1883 e 1886, são adotadas,
respectivamente, a Convenção da União de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial (CUP) e a Convenção de Berna para a Proteção de Obras
Literárias e Artísticas (ou simplesmente Convenção de Berna)41.
A CUP foi o primeiro tratado internacional de grande alcance destinado a
facilitar que os nacionais de um país obtivessem proteção em outros países para
suas criações intelectuais mediante direitos de propriedade industrial, a saber:
as patentes, as marcas, os desenhos e os modelos industriais. Entrou em vigor
em 1884 em catorze Estados42, inclusive com Secretaria própria encarregada
dos pormenores administrativos43.
A referida convenção não buscava uma padronização das normas
substantivas relativas a patentes nos regimes jurídicos nacionais, mas sim o
estabelecimento de garantias mínimas aos inventores quando tornassem
públicas suas invenções. Os três princípios fundamentais da Convenção44, no
tocante à proteção patentária, e que até hoje regem a proteção internacional da

41

Como nosso objeto de estudo no presente momento está centrado no conflito entre saúde e comércio,
em virtude do impacto das patentes no acesso a medicamentos essenciais, não iremos explorar em
minúcias a Convenção de Berna, uma vez que essa foca a proteção de obras literárias e artísticas,
exclusivamente.
42
O Brasil foi um dos signatários originais da CUP, adaptando sua regulamentação interna relativa às
patentes aos princípios ali consagrados em 1886.
43
Em 1967, com a celebração da Convenção de Estocolmo que criou a Organização Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), e que entrou em vigor em 1970, tanto a CUP quanto a Convenção de
Berna passaram a ser administradas pelo referido organismo.
44

Como a CUP passou por sete revisões, adotamos para todos os fins a última versão, revista em 1967.
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propriedade

intelectual,

eram:

o

tratamento

igual

entre

nacionais

e

estrangeiros45, a independência46 e a prioridade47.
Desvela-se, nesse contexto, que a CUP não tinha qualquer ambição de
unificar no âmbito internacional as regras relativas à propriedade industrial. Ela
estabeleceu apenas um mecanismo de compatibilização que permitia a
coexistência da diversidade de legislações nacionais sem prejuízo de interesses
na esfera internacional. Destarte, cada Estado-Membro era livre para
estabelecer o arcabouço jurídico interno relativo à proteção da propriedade
industrial, desde que respeitasse os princípios supracitados. Observa-se, ainda,
que não há qualquer disposição no texto da CUP sobre a obrigatoriedade de
proteção de determinada área do conhecimento, assim os países signatários
eram livres para decidirem em suas legislações o que era passível de proteção
patentária.
A Convenção da União de Paris foi concebida, portanto, de modo a
permitir um razoável grau de liberdade às legislações nacionais, desde que
fossem respeitados alguns princípios fundamentais. Mantém-se, assim, a plena
vigência dos dispositivos legais atinentes à espécie, no âmbito interno dos
países, e a territorialidade da proteção da propriedade industrial, que deve ser
obtida em cada país pela repetição de pedidos de registros ou depósitos de
patentes (NÓBREGA, 200 9).
Assim, percebemos que a CUP tinha objetivos pouco ambiciosos, pois
não promoveu o estabecimento de normas multilaterais para a proteção da
propriedade industrial, sendo que o que predominava era o desejo de diminuir e
gerenciar os conflitos entre os países no que tange às diferenças entre seus
regimes de proteção da propriedade industrial. A CUP, então, perdurou por mais
de um século como sendo o mais relevante instrumento internacional de

45

Está previsto no artigo 2º da CUP, e equipara para fins de registro, estrangeiros e nacionais.

46

Prevê que os pedidos de registro de patentes requeridos nos diferentes Estados-membros para a
mesma invenção sejam independentes entre si. Nesse sentido, a concessão de uma patente, ou a nulidade
da mesma, em um Estado-Membro não obriga os demais. Está positivado no art. 4º bis da CUP.
47
Foi previsto no art. 4º da CUP, estabelecendo que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial
depositado em um dos países signatários, que sirva de base para depósitos subseqüentes relacionados à
mesma matéria no território de outros integrantes da CUP, efetuados pelo mesmo depositante ou seus
sucessores legais, cria um direito de prioridade.
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proteção

da

propriedade

industrial.

No

entanto,

com

o

crescente

desenvolvimento do comércio internacional, e com o surgimento do
multilateralismo, um acentuado conflito começou a desvelar-se entre países
desenvolvidos e os países em desenvolvimento, inclusive em relação à proteção
patentária no setor farmacêutico (CHAZOUNES & DHANJEE, apud GUISE,
2009, p. 27-28).

1.2.1 – O Conflito de Interesses entre os países desenvolvidos e os países em
desenvolvimento48 em relação à proteção patentária no setor farmacêutico.

Desde a celebração da CUP percebe-se um conflito no posicionamento
dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento em relação à
recém-criada norma internacional. O Brasil, por exemplo, aderiu-se desde o
início, mas os Estados Unidos ficaram fora por não reconhecer patentes a
cidadãos estrangeiros49. Enfim, num primeiro momento, os países desenvolvidos
evitam inibir seu desenvolvimento por leis que lhes proíba apropriar-se dos
avanços externos, rejeitando portanto, o reconhecimento de patentes
estrangeiras e permitindo que as empresas nacionais se apossem das
inovações. Num segundo momento, já devidamente fortalecidos na condição de

48

Consideramos, nesse trabalho, como países desenvolvidos, ou centrais, aqueles que tiveram seu
processo de desenvolvimento industrial nos séculos XVIII, XIX e início do XX (EUA, Europa Ocidental, Japão,
Canadá, Austrália e Nova Zelândia). Já os países em desenvolvimento, ou periféricos, aqueles que tiveram
seu desenvolvimento ditado pelas metrópoles coloniais ou neocoloniais (América Latina, Ásia e África).
Em algum momento poderemos nos referir aos países de menor desenvolvimento relativo (leastdeveloped countries - LDCs), que são aqueles que, designados pela ONU, possuem as mais baixas receitas,
medidas pelo Produto Interno Bruto, recursos humanos escassos e um baixo nível de diversificação
econômica.
49
Os Estados Unidos nascem da ambição industrialista dos colonos. Recusam eles a lógica da lei britânica,
que proibia o desenvolvimento das indústrias na América, pretendendo concentrar a revolução industrial
na Inglaterra e reservar as funções primárias para as colônias. Os revolucionários norte-americanos são,
portanto, portadores de um projeto desenvolvimentista industrial claramente refletido em seus primeiros
atos legislativos. Desta forma, explica-se a emenda de 1793 ao “Patent Act”, que nega expressamente
proteção patentária a cidadãos estrangeiros: ao iniciar seu esforço de industrialização, os USA decidiram
não reconhecer patentes estrangeiras, podendo seus nacionais apropriar-se livremente de todas as
invenções do mundo (LAMBERT, 2002, p.244).
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produtores e exportadores de tecnologia, passam a reconhecer as patentes
estrangeiras, e exigem a recíproca por parte dos demais (LAMBERT, 2002).
Ha-Joon Chang (2004), após promover a análise do desenvolvimento
econômico sob um prisma histórico, observa que se os países desenvolvidos
tivessem adotado as mesmas políticas que recomendam, hodiernamente, aos
países em desenvolvimento, não seriam o que são hoje. Muitos deles, ao longo
de sua trajetória de desenvolvimento, recorreram a políticas comerciais e
industriais protecionistas, atualmente consideradas predatórias. Além disso, no
século XIX e início do século XX, antes de se tornarem países desenvolvidos,
possuíam poucas das instituições que agora recomendam aos países em
desenvolvimento. Em outras palavras, os países desenvolvidos, pregando
políticas ortodoxas, estariam hoje "chutando a escada" para que os países em
desenvolvimento não consigam seguir os mesmos caminhos trilhados por eles
para se desenvolver.
Percebe-se, assim, que os países desenvolvidos mostraram uma cautela
muito grande, aderindo paulatinamente às políticas de reconhecimento de
privilégios patentários, depois de consolidar suas próprias indústrias e de
dominar as tecnologias sensíveis. Em relação à patenteabilidade de fármacos,
por exemplo, o Japão só passou a aceitá-la, quando já era o segundo maior
produtor mundial, em 1976. Já a Suíça, quando dispunha da terceira maior
indústria farmacêutica do mundo, em 1978. A Itália também esperou até 1978,
enquanto Áustria, Coreia do Sul e Taiwan aguardaram até 1987. Espanha,
Portugal, Grécia e Noruega somente introduziram o patenteamento de
medicamentos em 1992. Reino Unido em 1949, e a Alemanha apenas em 1968
(ROSEMBERG, apud GUISE, 2009).
Assim, Weissman (1996) afirma que, nos quinze anos anteriores à
aprovação do TRIPS, já era possível observar uma intensa ofensiva da indústria
farmacêutica, para forçar a adoção do modelo norte-americano de proteção aos
direitos de patentes. Nesse período, os principais alvos eram os grandes países
de desenvolvimento, como Índia e Brasil, que possuíam uma legislação bastante
garantista em relação ao acesso à medicamentos, e que repeliam instrumentos
de proteção intelectual em relação às patentes farmacêuticas, estimulando a
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produção de medicamentos genéricos e/ou similares. Além de pressionar os
países que contrariavam o padrão ianque de proteção à propriedade intelectual,
a indústria farmacêutica pressionava o governo dos Estados Unidos para que
este forçasse os países em desenvolvimento a garantir proteção mais eficaz aos
direitos de patente, especialmente na seara farmacêutica.
Nesse contexto, a indústria farmacêutica teve um grande destaque no que
se refere ao lobby a favor da maior proteção dos direitos de propriedade
intelectual, já que, de fato, até o final da década de 1980, a grande maioria dos
países em desenvolvimento ainda excluía os produtos farmacêuticos da
proteção através de direitos de propriedade intelectual, com a justificativa pela
necessidade pública de garantir a oferta de produtos essenciais, como é o caso
dos medicamentos voltados à proteção da saúde. A indústria farmacêutica 50, por
sua vez, tinha uma visão diferente do papel da proteção da propriedade
intelectual em relação ao desenvolvimento nacional dos países. Sustentavam
que a propriedade intelectual era condição sine qua non para investimentos em
pesquisa e desenvolvimento.
A lógica é que sem patentes não existe exclusividade temporária; sem a
garantia dessa exclusividade, os lucros diminuem (já que os fármacos e
medicamentos poderiam ser facilmente copiadas através do processo de
engenharia reversa); com a redução dos lucros, não há incentivos para
investimentos em pesquisas que irão gerar novas medicamentos (já que
pesquisas tecnológicas, especialmente no setor farmoquímico, custam caro e só
trazem retorno em longo prazo51) (GUISE, 2009).
Ainda que o alto custo para o desenvolvimento de novos medicamentos
seja um consenso, alguns autores questionam os números apresentados pelo
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Em especial as indústrias farmoquímicas, já que são aquelas que efetivamente investem em pesquisa e
desenvolvimento e não apenas fabricam medicamentos a partir de tecnologias existentes (ROSEMBERG,
apud GUISE, 2009, p. 27).
51
A literatura científica, no entanto, não apresenta o montante exato pra o desenvolvimento de um novo
medicamento: CORREA (1997, p. 25) indica US$ 140 milhões; AGNEW cita estudos que sugerem valores
que variam de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões. Já BALE, diretor geral da Federação Internacional de
Associações de Produtores Farmacêuticos (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers
Associations – IFPMA) afirma que o custo total de investimentos em uma nova droga pode chegar até a
US$ 1 bilhão. Essas cifras podem ser inflacionadas pelo gasto em marketing e publicidade (GUISE, 2009,
p.35).
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setor. Tendo em vista que a discussão política sobre o tema da propriedade
intelectual era virtualmente inexistente até meados dos anos 1980, é importante
notar que não haviam, de fato, dados que comprovassem a importância das
patentes farmacêuticas no desenvolvimento do setor, nem as perdas sofridas
com pirataria ou por conta da comercialização de medicamentos genéricos e/ou
similares. O argumento apresentado pelas companhias farmacêuticas ao
governo norte-americano, e que moldou a posição do país nas negociações da
Rodada Uruguai, foi desenvolvido em sua maioria com dados vindos de estudos
financiados pelo próprio setor, destacando sempre a importância da proteção de
patentes (OLIVEIRA, 2018).
Essa lógica até certo ponto é deveras perversa, pois é notório o fato de
que as indústrias farmacêuticas não investem em medicamentos que não
garantam lucros, uma vez que os investimentos na pesquisa e desenvolvimento
de novos medicamentos, ou no aperfeiçoamento dos mesmos, para as
chamadas doenças negligenciadas52 têm sido praticamente nulos nas últimas
décadas (GUISE, 2009).
No propósito de mitigar os efeitos deletérios provocados no acesso a
medicamentos, diante desta realidade deveras complexa, é que a Organização
Mundial da Saúde convocou o grupo intergovernamental sobre saúde pública,
inovação e propriedade intelectual e, posteriormente, através da Assembleia
Mundial da Saúde, aprovou a Resolução WHA 61.21, que deu origem à
Estratégia Global e ao Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual (GSPOA).
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Doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também
contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, já que representam forte entrave ao
desenvolvimento dos países. O emprego do termo “doenças negligenciadas” é relativamente recente. Foi
originalmente proposto, na década de 1970, por um programa da Fundação Rockefeller como “The Great
Neglected Diseases”, coordenado por Kenneth Warren. Em 2001, a Organização não governamental
Médicos Sem Fronteiras (MSF) em seu documento “Fatal Imbalance” propôs dividir o mercado segundo
doenças em Globais, Negligenciadas e Mais Negligenciadas (MSF, 2001). Neste mesmo ano o Relatório da
Comissão sobre Macroeconomia e Saúde (OMS, 2001) introduziu uma classificação similar, dividindo as
doenças em Tipo I (equivalente às doenças globais dos MSF), Tipo II (Negligenciadas/MSF) e Tipo III (Mais
Negligenciadas/MSF).
(http://www.cdts.fiocruz.br/inctidn/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=112&Itemid=61)
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Acompanha-se, assim, desde o início da década de 1980, uma iniciativa
por parte dos países desenvolvidos de transpor para o GATT 53 as discussões
sobre um novo acordo relativos aos direitos de propriedade intelectual. Sua
escolha como foro mais conveniente para as referidas negociações explica-se
por uma série de razões. A partir da referida década, os direitos de propriedade
intelectual converteram-se em um dos principais temas de conflito nas
negociações de alcance econômico internacional. De fato, desde a década
anterior, os conhecimentos tecnológicos começaram a adquirir papel de
importância

fundamental

na

economia,

gerando

um

movimento

de

internacionalização do comércio sem precedentes (ROFFE, apud GUISE, 2009).
Transferir a discussão sobre direitos de propriedade intelectual da OMPI
para o GATT era interessante aos países desenvolvidos também por outras
razões, de ordem mais prática: a) o procedimento de solução de controvérsias
no âmbito de um acordo multilateral de comércio tornaria as disposições relativas
à proteção da propriedade intelectual muito mais coercitivas; b) a possibilidade
de inserir o assunto propriedade intelectual em um pacote global 54 de
negociações tornaria mais fácil a negociação desses direitos; e c) o fato de que,
no contexto do comércio internacional e do livre-comércio, os países em
desenvolvimento exerceriam muito menos poder (GUISE, 2009).
Cumpre observar que o contexto da década de 1980 também foi
caracterizado por uma redução dos lucros da indústria farmacêutica, devido a
crescente

severidade

das

políticas

de

regulamentação

de

produtos

farmacêuticos pelas autoridades governamentais competentes; aos aumentos
dos custos em pesquisa e desenvolvimento; perda de parte do mercado
provocada pela expansão dos medicamentos genéricos. Assim, como o
potencial de mercado dos países em desenvolvimento não era desprezível, uma
maior proteção dos direitos de propriedade intelectual nesses países poderia
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Do inglês General Agreement on Tariffs and Trade, ou simplesmente Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio, que foi estabelecido em 1947, tendo em vista harmonizar as políticas aduaneiras
dos Estados signatários. Está na base da criação da Organização Mundial de Comércio, em 1994. É um
conjunto de normas e concessões tarifárias, criado com a função de impulsionar a liberalização
comercial e
combater
práticas
protecionistas,
e
regular,
provisoriamente,
as
relações comerciais internacionais.
54
Pelo princípio do single undertaking, a adesão à OMC implicava na adoção da integralidade de seus
Acordos.
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compensar o lucro cessante suportado nos demais mercados (ROFFE, apud
GUISE, 2009).
No que tange aos países em desenvolvimento, a inclusão de um regime
mais forte de proteção aos direitos de propriedade intelectual no âmbito do GATT
não era desejável. Pelo contrário, esses países consideravam a proposta uma
forma de protecionismo tecnológico, que permitiria proteger o mercado global de
modo a favorecer os proprietários de inovações de alta tecnologia, preservando
a vantagem comparativa dos líderes do comércio internacional. Nesse sentido,
defendiam que possibilidade de utilizar as tecnologias estrangeiras por
empresas locais reduziriam a dependência tecnológica e favoreceria a inovação
local. No caso dos medicamentos, aumentaria a oferta e baixaria o preço para o
consumo (ROFFE, apud GUISE, 2009).
No caso específico brasileiro, conforme observamos no tópico inicial do
presente trabalho, que desde o Decreto-Lei nº 7903/45 não permitia a
patenteabilidade de medicamentos, situação que foi reforçada pelo Código de
Propriedade Intelectual de 1971 (Lei 5772/1971), a pressão externa para que
houvesse uma alteração legislativa nesse sentido manifestou-se concretamente,
especialmente a partir da década de 1980.
Os Estados Unidos, por exemplo, a partir dessa época, exerceram forte
influência para a alteração da legislação brasileira de propriedade intelectual,
quando se iniciaram os debates sobre as perdas econômicas dos grandes
laboratórios farmacêuticos, e dos países onde estão sediados, diante da
liberdade

de

copiar

(copycat)

produtos

farmacêuticos.

As

posições

controvertidas entre o Brasil e os Estados Unidos sobre patentes para o setor
químico/farmacêutico, principalmente na área de medicamentos, resultaram, em
1988, em medidas extremas deste país, que adotou uma tarifação de 100%
sobre os papéis, os produtos químicos e os eletrônicos adquiridos daquela nação
(Di BLASI, 2005).
Assim, teve início em 1986 a Rodada do Uruguai, que perdurou até 1994,
com a celebração do Acordo de Marraqueche, que criou a Organização Mundial
do Comércio, e também instituiu o Acordo sobre Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao Comércio, ou simplesmente acordo TRIPS. Os
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países desenvolvidos, ansiosos por ampliar a proteção dos direitos de
propriedade intelectual, acabaram saindo vitoriosos nesse embate. Os países
em desenvolvimento não haviam mudado sua concepção em relação à
propriedade intelectual, mas por motivos de barganha econômica, uma vez que
eram dependentes economicamente em grande medida do acesso aos
mercados dos países desenvolvidos, principalmente no que se refere à indústria
básica, como a área têxtil e agricultura, e por ameaças de retaliação, acabaram
cedendo. Assim, a partir daquele momento55, todos os membros passaram a ser
obrigados a adotar em suas legislações nacionais os mesmos padrões globais
mínimos de proteção à propriedade intelectual, materializados no TRIPS
(GUISE, 2009).
Nos idos de 1995, ano em que o TRIPS entrou em vigor, as vinte maiores
companhias farmacêuticas do mundo – das quais treze se localizavam nos
Estados Unidos – foram responsáveis por 70% dos medicamentos vendidos no
mundo, o que demonstra o alto grau de concentração do setor, em perspectiva
global (SCHWEITZER, 2007). A tendência de concentração da indústria foi
acelerada no final dos anos 1990 e 2000, com diversos processos de aquisição
ou de fusão horizontal, muitas vezes como resposta ao fim do período de patente
de algum medicamento (DANZON, 2006). De qualquer modo, essas fusões
levam a formação de oligopólios com um controle ainda maior do mercado e com
grande capacidade de determinar preços (RICHARDS, 2004). A importância
econômica da indústria farmacêutica reflete também em sua relevância política,
como ficou evidente na capacidade de influência do setor em fazer de sua
agenda de propriedade intelectual a agenda norte-americana (OLIVEIRA, 2018).
Para compreender essa determinação da Big Pharma, em influenciar o
processo decisório dos países, tanto em âmbito interno, quanto no bojo de
negociações internacionais, é necessário perscrutar com maior profundidade a
reverberação generalizada do TRIPS na concessão de monopólios temporários
para inovações farmacêuticas, e seu impacto no acesso a medicamentos
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No Brasil o Acordo de Marraqueche, e seus respectivos anexos, como o Acordo TRIPS, foi promulgado
pelo Decreto 1355, de 30 de dezembro de 1994.
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seguros, eficazes, de qualidade, e a preços acessíveis, especialmente nos
países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo.

1.2.2 – O Acordo TRIPS e suas implicações no patenteamento de
medicamentos, e o impacto no sistema internacional

Notavelmente o estabelecimento da OMC mudou o cenário mundial das
patentes. Pela primeira vez ao longo do processo histórico, todos os países que
desejassem pertencer à referida organização, seriam obrigados a nivelar a
proteção dos direitos de propriedade intelectual a um patamar mínimo comum,
garantido pelo Acordo TRIPS. Ele é hoje o conjunto mais representativo de
diretrizes sobre propriedade intelectual, e ao internacionalizar níveis mínimos de
proteção à propriedade intelectual, o TRIPS traz mudanças profundas em temas
nacionalmente sensíveis, como é o caso das patentes de produtos
farmacêuticos, que passam a ser objeto obrigatório de patenteabilidade56. Esta
obrigação está estabelecida no art. 27.1 do referido acordo, que dispõe que os
membros da OMC devem outorgar, dentro de um cronograma específico57,
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De especial relevância para o setor de medicamentos são os requisitos de patenteabilidade, dispostos
no art. 27.1 do TRIPS. Para que uma patente seja concedida, o inventor deve demonstrar que sua invenção
é nova, que envolveu atividade inventiva (em outras palavras, que não seja óbvia) e que tenha aplicação
industrial. A maneira pela qual esses critérios são utilizados é vital para determinar o conhecimento que
será temporariamente subtraído do domínio público. Patentes de um grande número de composições
farmacêuticas, usos terapêuticos, processos e formas de administração relacionadas a um único
ingrediente ativo podem permitir que empresas criem barreiras competitivas, estendendo, por exemplo,
o poder de mercado conferido pela patente original, prática essa conhecida como evergreening. São os
consumidores que acabam sofrendo com as consequências desse processo, quais sejam: custos cada vez
maiores e acesso cada vez menor a produtos patenteados (GUISE, 2009).
57
O art. 65.1 do TRIPS estabelece que o prazo para aplicação do Acordo é o mesmo para a entrada em
vigor do Acordo Constitutivo da OMC, qual seja, 01.01.1995, podendo os membros, por força das
disposições transitórias do Acordo, estender esse prazo até por um ano, ou seja, até 01.01.1996. Além
disso, o TRIPS também prevê nos arts. 65.2, 65.3 e 65.4, prazos dilatados para que os países em
desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo implementem o acordo. Esse prazo é de mais
quatro anos para os países em desenvolvimento, e mais cinco anos adicionais para os setores tecnológicos
que não eram protegidos antes do advento do acordo, como é o caso dos fármacos. Os países de menor
desenvolvimento relativo tinham um prazo de dez anos para incorporarem o TRIPS em seus
ordenamentos jurídicos internos, prazo que foi estendido por mais 10 anos por força do parágrafo 7º da
Declaração de Doha sobre Saúde Pública e o Acordo TRIPS, de 2001. O Brasil optou por não se valer dessa
extensão de prazo, ao contrário de outros países em desenvolvimento como a Índia. Segundo LAMBERT
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patentes a “(...) qualquer invenção58, de produto ou de processo, em todos os
setores tecnológicos (...)” (GUISE, 2009, p.41).
Desde então, aumentou-se a discussão acerca do impacto do Acordo
TRIPS em relação à saúde pública. Isso porque era fundamental assegurar que
políticas nacionais de saúde pública não fossem subordinadas às prioridades do
comércio. A questão central era equilibrar os interesses conflitantes em matéria
econômica e de saúde pública, e evitar que perspectivas meramente comerciais
dominassem a interpretação dos acordos da OMC.
Para tanto, o sistema de proteção patentária instituído pelo Acordo TRIPS
possui como objetivo a promoção da inovação tecnológica e a transferência e
difusão de tecnologia, de forma conducente ao bem-estar social e econômico
(Artigo 7), e permite que os Membros possam adotar medidas necessárias para
proteger a saúde pública e para promover o interesse público em setores de
importância vital para seu desenvolvimento econômico e tecnológico (Artigo 8).
Assim, o Acordo TRIPS permite que os países membros incluam em suas
legislações algumas flexibilidades ou salvaguardas que possam garantir
proteção para a saúde pública. As principais flexibilidades previstas no Acordo
TRIPS são: licença compulsória (Artigo 31), importação paralela (Artigo 6), uso
experimental (Artigo 30), exceção Bolar (Artigo 30) e atuação do setor saúde nos
processos de pedidos de patentes farmacêuticas (implícita no Artigo 8)
(CHAVES et al., 2008).

(2002, p. 254) “(...) incompreensivelmente o governo brasileiro não quis prazo nenhum, ou aceitou apenas
um ano, como se mudanças desse porte não exigissem adaptações complexas”. Além disso, a legislação
brasileira deixou de adotar algumas das flexibilidades permitidas pelo TRIPS e, em alguns aspectos, foi
além do requerido pelo Acordo (CHAVES et al., 2008).
58
No art. 27.2 está positivado que os Membros podem facultar os casos de não patenteabilidade a
invenções cuja exploração em território nacional seja necessária evitar para proteger a ordem pública ou
a moralidade, para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sérios prejuízos
ao meio ambiente. Já o art. 27.3 dispõe, ainda, que não é obrigatória a concessão de patentes para:
métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais e
plantas, exceto microorganismos, e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou
animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos.
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No caso da saúde, as flexibilidades visam a dois alvos, um mais imediato
e outro de médio e longo prazo. A licença compulsória59, a importação paralela60
e a exceção bolar61 são flexibilidades cujo alvo é imediato, isto é, a obtenção de
medicamentos a preços mais razoáveis, seja por meio da entrada de versões
genéricas de medicamentos, seja por meio da importação de produtos que
estejam sendo comercializados internacionalmente a preços inferiores aos
praticados no país (CHAVES et al., 2008).
O uso experimental62 e a atuação do setor saúde63 nos processos de
pedidos de patentes farmacêuticas, por sua vez, são flexibilidades cujo alvo é de
médio e longo prazo, pois visam a estimular o desenvolvimento tecnológico
nacional, por meio do aproveitamento do conhecimento disponibilizado pela
patente e impedir que sejam concedidos direitos de exclusividade àqueles
59

A licença compulsória foi incorporada pela legislação brasileira e pode ser concedida sob diversos
fundamentos. O artigo 68 da legislação brasileira de patentes prevê que o titular ficará sujeito a ter a
patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou por
meio dela praticar abuso de poder econômico. O mesmo dispositivo estabelece ainda que uma licença
compulsória poderá ser também concedida em caso de não exploração do objeto da patente no território
brasileiro ou quando a comercialização do produto patenteado não satisfizer às necessidades do mercado.
Poderá haver licenciamento compulsório ainda em casos de patentes dependentes, nos termos previstos
no artigo 70 da LPI. Por fim, o artigo 71 prevê que poderá ser concedida uma licença compulsória em
casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal.
60
Foi incorporada à legislação nacional, porém de forma muito limitada, uma vez que sua utilização está
condicionada às situações de concessão de licença compulsória por razão de abuso do poder econômico
(art.68, §§ 3º e 4º, LPI). Há um projeto de lei (PL 139/99) tramitando no Congresso Nacional para
incorporação desta flexibilidade de forma plena. Trata-se de flexibilidade importante na garantia do
acesso a medicamentos a preços mais acessíveis, uma vez que permite que determinado país importe
uma droga que esteja comercializada por preços menores em outros países (CHAVES et al., 2008).
61
Tal instrumento permite que fabricantes de medicamentos genéricos utilizem uma invenção
patenteada para obter autorização para comercialização (registro sanitário perante à ANVISA, por
exemplo), sem autorização do titular, e antes que o prazo de proteção expire. Foi incorporada por uma
emenda à lei de propriedade industrial, feita pela Lei nº 10.196/2001, que incluiu o inciso VII no artigo 43.
O uso desta flexibilidade tem dupla vantagem para o país: além de favorecer a rápida entrada do
medicamento genérico no mercado, possibilita o aprendizado pelo uso da informação sobre a invenção
(CHAVES et al., 2008).
62
O uso experimental é permitido no Brasil e está previsto no artigo 43, II da LPI. O referido instrumento
possibilita a utilização da informação revelada pela patente com o objetivo de promover o
desenvolvimento científico e tecnológico do país. Esta investigação científica pode ser realizada por
qualquer laboratório de pesquisa, seja ele público ou privado.
63
A atuação do setor de saúde no processo de concessão de patentes farmacêuticas foi incorporada pela
Lei 10.196/2001, que incluiu o artigo 229c na legislação brasileira de propriedade intelectual. Este
dispositivo determinou que a concessão de patentes nesta área somente poderia ser concedida com a
anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão responsável pela segurança
sanitária e pela garantia da qualidade dos medicamentos no país. A Portaria Conjunta nº 1, de 12 de abril
de 2017, ANVISA/INPI, que regulamenta os procedimentos para a realização da anuência prévia, buscou
definir a competência dos dois órgãos, limitando a atuação da ANVISA nos critérios de saúde pública,
enquanto o INPI ficaria responsável pela análise dos critérios da novidade, atividade inventiva e
aplicabilidade industrial.
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pedidos que não atendam aos requisitos legais de patenteabilidade (CHAVES et
al., 2008).
No cenário internacional, após o avento do Acordo TRIPS, observava-se
que em diversas regiões do globo a saúde estava se deteriorando. Segundo
estatísticas da UNAIDS64, no ano de 2003, cerca de 4,8 milhões de pessoas
foram infectadas pelo HIV, cifra superior a de qualquer ano anterior. Em 2009
aproximadamente 38 milhões de pessoas estavam infectadas com HIV, sendo
que a maioria esmagadora concentra-se em países em desenvolvimento65.
Desde os primórdios da década de 1980, quando a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) começou a ser relatada na literatura cientifica,
estima-se que 30 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas pela referida
enfermidade, e que mais de 14 milhões de crianças tenham ficado órfãs em
decorrência disso. Outras doenças que também preocupam a comunidade
internacional e afetam desproporcionalmente os países em desenvolvimento são
a malária e a tuberculose. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
cerca de dois milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas da tuberculose,
enquanto a malária causa cerca de 3 mil mortes/dia (GUISE, 2009).
Nesse cenário, percebe-se uma crise da opinião pública em relação ao
então sistema internacional da propriedade intelectual, especialmente em
relação às discrepâncias entre as obrigações assumidas pelos Estados na
esfera internacional e a necessidade de proteger os interesses nacionais de
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Programa Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS (Joint United Nation´s Programme on HIV/AIDS).
Desde 1991, atendendo reivindicações da sociedade civil, o Brasil iniciou a distribuição gratuita, em
rede pública, da Zidovudina (AZT), para milhares de portadores de vírus HIV com indicação médica de
tratamento. Com a descoberta de novos medicamentos antirretrovirais (ARVs), o Ministério da Saúde
ampliou o número medicamentos distribuídos. Em 1996, mesmo ano em que foi publicada a Lei de
Propriedade Industrial (Lei 9279/96), adequando a legislação nacional às exigências do Acordo TRIPS,
consolida-se o compromisso do Estado brasileiro com o tratamento da AIDS, através da edição da Lei
9313/96, que tornou obrigatória a distribuição e gratuita dos medicamentos antirretrovirais, por meio da
rede pública de saúde, a todos os portadores da enfermidade. Esta lei promoveu a reestruturação do
programa de DST, AIDS e hepatites virais no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com a articulação
de gestores públicos de saúde de todos os entes federativos e a canalização de receitas de diversas fontes,
incluindo investimentos internacionais (GUISE, 2009). Tal fato, conseqüentemente, aumentou os custos
do programa, já que os medicamentos mais novos e mais eficazes encontram-se protegidos por patentes.
O Ministério da Saúde negocia a aquisição dessas drogas diretamente com os laboratórios. Atualmente
o programa oferece tratamento para 217 mil pessoas de forma totalmente gratuita, sendo que país
fabrica 11 dos 20 medicamentos ARV usados no tratamento. Disponível em:
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2010/36364/aids_no_brasil_2012_17137.pdf
Acesso em: 28 mai 2018.
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saúde pública66. Duas situações em especial aguçaram este sentimento. A
primeira foi um litígio proposto pelas multinacionais farmacêuticas em face do
governo sul-africano, pelo fato do país ter implementado uma série de medidas
em prol do acesso a medicamentos, e que segundo a indústria conflitavam com
os ditames do Acordo TRIPS. A segunda situação se deu quando os EUA, em
2001, propuseram na OMC um painel contra o Brasil, questionando a previsão
de licença compulsória por falta de exploração local na legislação brasileira
(GUISE, 2009).
Com essa conjuntura como pano de fundo, e a pedido de inúmeros
países67 e da sociedade civil organizada68, o Conselho de TRIPS, órgão
colegiado da OMC competente para discutir temas relacionados com a
implementação do Acordo TRIPS, se reuniu pela primeira vez no mês de junho
de 2001, para iniciar uma discussão sobre a interpretação e aplicação do TRIPS,
mais precisamente no que se refere às flexibilidades, permitidas pelo referido
Acordo, para que os Estados-Membros devidamente articulem os direitos de
propriedade intelectual com o acesso a medicamentos. Ao final do mesmo ano,
no mês de novembro, os Ministros presentes na Conferência de Doha adotaram
a Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, ou simplesmente
Declaração de Doha, por consenso.
A referida declaração, explicitamente, reconhece a gravidade dos
problemas de saúde pública que afligem muitos países em desenvolvimento e
de menor desenvolvimento relativo, especialmente os problemas resultantes de
HIV/AIDS, da tuberculose, malária e outras epidemias. Também enfatiza que o
Acordo TRIPS deve ser compreendido como parte de ação nacional e
internacional direcionada a questões de saúde pública. Também reconhece a
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Tal situação, a priori, não foi prevista pelos países em desenvolvimento, quando das negociações da
Rodada do Uruguai, que depois culminariam no Acordo de Marraqueche. Isso devido à carência de
especialistas que foram enviados para as negociações, que ocorriam na forma de grupos de discussão,
formados por igual número de países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Percebe-se, assim, as
discrepâncias devido aos diferentes pesos econômicos dos países envolvidos. Ademais, o envolvimento
das indústrias farmacêuticas dos EUA, Europa e Japão, com representantes altamente capacitados e
qualificados, que trabalharam lado a lado dos negociadores dos países desenvolvidos, garantiu que o alto
padrão de proteção à propriedade intelectual estivesse sempre presentes nas mesas de negociação
(CORREA, 1996).
67
Por exemplo o Brasil, a Índia e a África do Sul.
68
Médicos sem Fronteiras, OXFAM, Health Action International (HAI), entre outros.

60

importância da propriedade intelectual no desenvolvimento de novas drogas,
mas desvela uma preocupação quanto a seu efeito sobre os preços. Enfim, os
Ministros concordam que o Acordo TRIPS não deve evitar que os EstadosMembros tomem as medidas necessárias para proteger a saúde pública e
promover o acesso a medicamentos a todos69.
Correa (2005), ao se debruçar sobre o Parágrafo 6º da referida
Declaração, que trata da maneira de como os países-membros, com insuficiente
ou nenhuma capacidade de produção, fazerem uso efetivo da licença
compulsória, afirma que a proteção da propriedade intelectual de produtos
farmacêuticos continuará a apresentar significativos desafios às normas de
saúde pública dos países em desenvolvimento, especialmente na medida em
que os países desenvolvidos buscarem a proteção extra do Acordo TRIPS-plus,
mediante a interpretação ou a negociação de acordos bilaterais e regionais, e na
medida em que as patentes sobre avanços marginais ou triviais (algumas vezes
chamadas patentes "evergreening") forem concedidas e utilizadas para bloquear
ou atrasar a competição dos genéricos.
A redução dos preços de medicamentos, utilizando as flexibilidades
previstas em TRIPS, ou por meio da importação através de países onde não
havia proteção patentária, já estava se demonstrando viável no período. Na
África do Sul, por exemplo, o custo da terapia por antirretrovirais (ARVs), para
tratamento do HIV/AIDS, caiu mais de 95%: de US$ 10.000 em 1996 para US$
140 em 200370. Essa percepção também foi confirmada quando o Brasil, após
ameaçar fazer uso da licença compulsória sobre as patentes de medicamentos
ARV das empresas farmacêuticas Merck e Hoffman-La Roche, conseguiu
negociar uma significativa redução de preços dos medicamentos fornecidos por
esses laboratórios ao Ministério da Saúde71. Em 2001, o Canadá e os EUA
também consideraram a possibilidade de fazer uso da licença compulsória para
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Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, parágrafos 1 a 4.
Custo por paciente/ano. Essa redução foi possível devido à produção de medicamentos de primeira
linha na Índia, onde não eram patenteados.
71
O Brasil, em 2007, efetivamente se valeu do licenciamento compulsório das patentes do medicamento
Efavirenz, que pertencia ao coquetel de antirretrovirais fornecido pelo Ministério da Saúde para o
tratamento de HIV/AIDS.
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assegurar preços baixos para ciprofloxacina, devido aos ataques com vírus
antrax que sucederam aos atentados de 11 de setembro de 2001 (GUISE, 2009).
Apesar da visão generalizada de que as flexibilidades incluídas nas regras
do Acordo TRIPS não são usadas com frequência, um estudo recente descobriu
que os países vêm fazendo uso extensivo dessas medidas de salvaguarda. Hoen
et al. (2018), encontrou, entre 2001-2016, 176 casos de possível uso das
flexibilidades, em 89 países, 100 dos quais envolviam licenças compulsórias ou
licenças de uso público não comercial, e 40 envolvendo a medida de transição
farmacêutica dos países menos desenvolvidos. Um desses casos foi a
importação paralela, três foram exceções de pesquisa e 32 foram medidas não
relacionadas com patentes72. A maioria dos casos de uso de flexibilidade do
TRIPS documentados no estudo foram “invocados e implementados como parte
das aquisições cotidianas e ocorreram sem muita publicidade”. Acrescentou que
o uso relativamente desconhecido das flexibilidades do TRIPS para a aquisição
regular de medicamentos “está em forte contraste com a publicidade atraída por
alguns casos para seu uso por países de renda média”, como Brasil, Índia e
Tailândia.
Correa (2018)73, por sua vez, questiona-se acerca da real dimensão do
quanto as flexibilidades são usadas. Por exemplo, o uso poderia ser
superestimado se fosse contado toda vez que um pedido de patente fosse
rejeitado devido a um exame rigoroso, ou quando “toda compra de genéricos é
feita pelo governo de um país de baixa renda, numa situação em que os direitos
de propriedade intelectual foram aplicados para evitar substituições genéricas”.
Enfim, ainda que haja estudos apontando que os países vêm se utilizando
de salvaguardas para ampliar o acesso a medicamentos, tais instrumentos ainda
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Cerca de 152 de 176 dessas flexibilidades foram implementadas, diz o estudo em epígrafe,
acrescentando que das 100 salvaguardas de licenciamento compulsório, 81 foram plenamente
implementadas, mas 19 não foram por causa de um fator diferente, pelos seguintes motivos: o titular da
patente ofereceu uma redução de preço ou doação; o detentor da patente concordou com uma licença
voluntária permitindo a compra de um medicamento genérico; nenhuma patente relevante existia que
justificasse a prossecução da medida; e o pedido foi rejeitado por motivos legais ou processuais (HOEN et
al., 2018).
73
Study: TRIPS Flexibilities Widely Used By Countries, Contrary To Reports. Disponível em:
http://www.ip-watch.org/2018/03/02/study-trips-flexibilities-widely-used-countries-contrary-reports/.
Acesso em: 30 mai 2018.
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se mostram insuficientes, diante da manifesta iniquidade na obtenção de drogas
e outras tecnologias médicas, especialmente para aquelas pústulas que afetam
desproporcionalmente os países em desenvolvimento. Percebe-se que, ainda
que os defensores da proteção da propriedade intelectual justifiquem que esse
amparo legal é necessário, para garantir que os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento retornem ao inventor, provocando um processo cíclico positivo,
em que maiores investimentos em P&D seriam promovidos diante da concessão
do monopólio temporário de exploração do invento, verificou-se, no âmbito da
saúde pública, um aprofundamento das iniquidades em relação ao acesso a
medicamentos e tecnologias relativas às doenças negligenciadas (BUSS;
CHAMAS, 2012).
A discussão que deu origem à Declaração de Doha, sobre as
desigualdades no âmbito da saúde global, relacionadas ao acesso a
medicamentos, bem como a escassez de financiamento em pesquisa e
desenvolvimento para as enfermidades que afetam mais os países em
desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo, de fato ganhou
destaque no contexto da política externa dos países no início dos anos 2000.
Esse processo de ascensão da saúde ao cerne das discussões entre os
Estados-Membros nos mais diversos fóruns internacionais é denominado pelo
Embaixador Santiago Alcazar (2008, p.16) como “revolução copernicana da
saúde”. Nas suas próprias palavras, in verbis:
A Declaração do Milênio promoveu a elaboração de um
conjunto de objetivos que devem ser perseguidos a fim de
manter os elevados princípios da dignidade humana,
igualdade e equidade. Os Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, que foram anexados à declaração, propõem,
entre 1990 e 2015, a redução em dois terços da taxa de
mortalidade de menores de cinco anos e em três quartos
a taxa de mortalidade materna, deter e começar a reverter
a propagação da HIV / AIDS, bem como o flagelo da
malária e de outras doenças graves.

Esses objetivos74, extremamente ambiciosos, só poderiam ser cumpridos
se houvesse um esforço de toda a comunidade internacional no propósito de
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Esses objetivos foram suplantados pela chamada Agenda 2030, aprovada no âmbito da Cúpula das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em 2015. Na ocasião, foram positivados 17
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODSs), entre os quais está o “Objetivo 3. Assegurar uma
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promover maior acessibilidade a medicamentos, vacinas e kits de diagnóstico.
Estes deveriam ser eficazes, suficientes e de boa qualidade, o que ressaltava a
necessidade de criar novas parcerias e encontrar novos mecanismos de
financiamento sustentáveis. Surgiram, portanto, para cumprir esse propósito, a
Aliança Global para Vacinas e Imunização (GAVI), a Stop TB Partnership, o
Fundo Global de combate à AIDS, à Tuberculose e à Malária, o Plano de
Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da SIDA (PEPFAR),
a UNITAID, entre outros.
Cumpre informar que, em 1998, o Fórum Global para a Pesquisa em
Saúde cunhou a frase "o gap 10/90", indicando que apenas 10% da pesquisa
era dedicada aos problemas de saúde de 90% da população mundial75. Desde
então, no âmbito da revolução copernicana supracitada, ocorreram algumas
mudanças no cenário, como a entrada de fundações, o aporte de recursos
assistenciais, e um aumento maciço de investimentos em acesso a
medicamentos antirretrovirais, tuberculose e malária (BUSS; CHAMAS, 2012).
No entanto, este esforço da comunidade internacional, através do
aumento de atores atuando no cenário da saúde global, bem como o avanço no
aporte financeiro, não conseguiu erradicar as iniquidades em relação ao
financiamento de P&D na área da saúde, até mesmo porque muitas destas
iniciativas reforçam o paradigma curativista, em vez de uma abordagem mais

vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”. Tal objetivo dispõe de metas
audaciosas para a redução da mortalidade materno-infantil, acabar com as epidemias de AIDS,
tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, e outras doenças
transmissíveis. Destaca-se, nesse contexto, conforme nosso objeto de estudo, o elemento 3.B da referida
Declaração: Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças
transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvimento,
proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a
Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as
disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular,
proporcionar o acesso a medicamentos para todos (ONU, 2015).
75
O Global Forum for Health Research foi criado em 1998. Seu principal objetivo é promover mais pesquisa
em saúde focada nas necessidades dos países em desenvolvimento. O Global Forum estuda e analisa o
fluxo de recursos para a pesquisa em saúde nos níveis global e nacional, identifica e advoga o
preenchimento de lacunas; desenvolve ferramentas para formuladores de políticas e pesquisadores,
inclusive no estabelecimento de prioridades de pesquisa e na análise de equidade; e trabalha com
parceiros para estabelecer a agenda de pesquisa para áreas negligenciadas (disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_saude.pdf Acesso em: 31 mai 2018).
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holística e sistêmica, que promoveria o fortalecimento das capacidades
institucionais dos sistemas de saúde (KEROUEDAN, 2013).
Nesse contexto, cumpre observarmos que as negociações internacionais
que ensejaram a Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual (GSPOA) se deram na Organização Mundial
da Saúde (OMS), fórum de excelência para a discussão dos temas de saúde,
uma vez que seu objetivo maior é promover o maior nível possível do estado de
completo bem-estar físico, mental e social a todos os seus Estados-Membros.
O impacto das disposições do Acordo TRIPS no acesso a medicamentos
fez com que a OMS iniciasse, de forma lenta e gradual, um processo de
avocação de competência para discutir a temática da propriedade intelectual e
seu impacto na saúde pública como um todo. Esse fato sempre despertou forte
oposição dos países desenvolvidos, que sempre alegaram que essa questão
deveria ser debatida na OMC, fórum de aspecto mercantil e onde o peso
econômico dos atores é determinante.
Assim, para concluir esse capítulo, vamos analisar como se deu esse
empoderamento da OMS para discutir o impacto da propriedade intelectual no
acesso a medicamentos e na saúde pública como um todo, processo esse que
culminou na GSPOA, que por sua vez, representanta nosso objeto de estudo no
presente contexto.

1.2.3 – A Organização Mundial da Saúde e as discussões envolvendo o impacto
da propriedade intelectual na saúde pública e no acesso a medicamentos.

Observa-se ao longo do processo histórico que o engajamento de
organizações de saúde nas questões comerciais se deu de diferentes maneiras,
mas as vinculações mais formais sempre ocorreram no seio da própria OMS. De
1948 a 1990, essas vinculações eram muito frágeis, circunscritas a poucas
questões previstas no Regulamento Internacional da Saúde (assim renomeado
em 1969 e revisto entre 2005 e 2008) (ALMEIDA, 2014).
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Com a expansão do comércio mundial e a criação da OMC, e diante da
evidente piora no acesso a medicamentos depois do Acordo TRIPS, a OMS
começou a desvelar certa preocupação acerca do binômio saúde pública e
propriedade intelectual.
O primeiro mandato conferido pelos Estados-Membros, ao secretariado
da OMS, para poder trabalhar com o binômio saúde pública e propriedade
intelectual, se deu através da Assembleia Mundial da Saúde de 1996.
Originalmente, a discussão era de um projeto de resolução clássico, destinado
a lidar com todos os componentes de uma política de medicamentos, tais como
a seleção, o uso racional, controle de qualidade, entre outros. Já no final da
discussão, o delegado do Irã solicitou uma alteração ao texto, pedindo ao DiretorGeral da OMS a realização de um estudo sobre o impacto da Organização
Mundial do Comércio, especialmente do Acordo TRIPS, nas políticas nacionais
de medicamentos e acesso a medicamentos essenciais. A 49ª Assembleia
Mundial, por unanimidade, adotou a Resolução WHA 49.14, que incorporou a
alteração proposta pelo Irã (VELÁSQUEZ, 2013a).
Como observado, a resolução WHA49.14 solicitou ao Diretor-Geral da
OMS para preparar um estudo sobre as implicações do acordo TRIPS no acesso
a medicamentos (VELÁSQUEZ, 2017). Este estudo foi confiado ao Programa de
Ação sobre Medicamentos Essenciais (PAME). Em novembro de 1997, o PAME
publicou o Relatório “Globalização e Acesso aos Medicamentos, Implicações do
Acordo TRIPS da OMC”, também conhecido pela alcunha de “O Livro
Vermelho76”, e que consistiu numa ostensiva defesa dos princípios da saúde
frente aos do comércio. A resolução convocava os países a reverem suas
opções em relação aos TRIPS. Ambos os documentos foram muito criticados
pela indústria farmacêutica, levando a mais um ano de consultas e debates
acalorados (ALMEIDA, 2014).
O resumo executivo do documento expressa claramente seu objetivo: "O
objetivo do documento é informar as pessoas no setor da saúde, sem nenhuma
76

O referido documento da OMS foi impresso, por acaso, com uma capa vermelha na primeira edição, a
mesma cor da primeira edição do Acordo TRIPS. Diante das fortes críticas do setor farmacêutico ao
documento, solicitou-se que a cor da capa do documento da OMS fosse alterada, então hoje a capa é azul
(VELÁSQUEZ, 2013a).
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base jurídica específica sobre o impacto da globalização no acesso a
medicamentos, e especialmente sobre o acordo da OMC sobre propriedade
intelectual (Acordo TRIPS), e que pode ter repercussões no campo
farmacêutico" (VELÁSQUEZ, 2013a, p 03). O referido documento afirma, ainda,
que os padrões estipulados por TRIPS derivam daqueles dos países
industrializados, e não são necessariamente apropriados para o nível de
desenvolvimento de todos os países. Por isso, questões de saúde pública devem
ser consideradas na implementação do Acordo.
Já em 1999, foi aprovada no âmbito da 52ª AMS, o texto final da Revised
Drug Strategy, que concedia à OMS um amplo mandato para analisar as
implicações do processo de globalização sobre a saúde pública e assim
aconselhar os Estados-Membros. Sendo assim, para monitorar o impacto dos
acordos internacionais de comércio sobre o acesso a medicamentos, a OMS
estabeleceu uma rede que compreendia quatro centros internacionais de
colaboração (Brasil, Espanha, Tailândia e Reino Unido). Esta rede buscava
responder quatro questões essenciais: a) os efeitos da proteção patentária sobre
os preços dos medicamentos essenciais; b) o impacto da proteção patentária
sobre os medicamentos genéricos; c) o impacto dos direitos de propriedade
intelectual sobre o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento de
doenças negligenciadas; e d) o efeito do acordo TRIPS sobre a transferência de
tecnologia e investimentos diretos estrangeiros (BERMUDEZ; OLIVEIRA, 2004).
Nos idos de 2000, um programa sobre globalização, comércio e saúde foi
estabelecido na OMS, junto ao Gabinete da Diretora-Geral (Gro H. Brundtland,
1998-2003) e produziu um estudo, em conjunto com a OMC que, ao invés de
enfrentar as questões polêmicas e advertir como proteger a saúde frente os
riscos da abertura e a liberalização comerciais, era cauteloso com as palavras e
amplamente descritivo (LEE, apud ALMEIDA, 2014, p.55). Cumpre informar que
durante essa mesma administração, profissionais da indústria farmacêutica
passaram a ocupar posições proeminentes dentro da OMS, ao mesmo tempo
em que a organização apoiava a proposta de descontos preferenciais à indústria
em detrimento dos genéricos e da aplicação das flexibilidades do TRIPS,
solicitadas por Índia, Tailândia e África do Sul (ALMEIDA, 2014).
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Ainda sim, os efeitos negativos dos maiores níveis de proteção de patente
sobre a acessibilidade a medicamentos continuava a ser uma reclamação
constante no âmbito da OMS, principalmente por parte dos países em
desenvolvimento. Percebe-se, destarte, que era necessário transferir este
debate para uma arena de saúde pública, de forma categórica, incisiva e
decisiva, no caso a Organização Mundial da Saúde (OMS) (HOEN, 2003, p.48).
Em 2003, o Conselho Executivo da OMS decidiu incluir o tema “Direitos
de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública” na 56ª AMS. Em
consequência, o secretariado preparou um relatório que enfatizava a
propriedade intelectual e relegava a um segundo plano as questões relativas à
saúde pública, mas por outro lado ressaltava o papel do Comitê Consultor da
OMS sobre Pesquisa em Saúde, onde a propriedade intelectual era colocada
como geradora de iniquidades, e criticava os preços dos medicamentos.
Concluía afirmando que não havia solução para a inovação em saúde pública
enquanto

se

mantivesse

a

proteção

à

propriedade

intelectual.

Consequentemente, esse relatório foi muito mal recebido pela maioria dos
países desenvolvidos e, como reação, a delegação brasileira, apoiada por todos
os países africanos, conseguiu aprovar uma resolução WHA56.27 sobre o tema,
a partir da qual foi criada a Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual,
Inovação e Saúde Pública (CIPIH, sigla em inglês), localizada no gabinete do
Diretor-Geral, e que buscou encontrar evidências da possibilidade de se obter
um equilíbrio entre os direitos de propriedade intelectual e inovação e os
interesses da saúde pública (ALCAZAR, apud ALMEIDA, 2014).
O trabalho da comissão terminou em 2006, destacando com suas 60
recomendações, os problemas de acesso causados pelo atual Sistema
Internacional da Propriedade Intelectual e pela falta de inovação, em especial
para doenças que afetam de forma desproporcional os países em
desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo (WHO, 2006).
Os estudos da CIPIH não encontraram, na prática, qualquer evidência de
que a implementação do Acordo TRIPS nos países em desenvolvimento tenha
impulsionado significativamente a pesquisa e o desenvolvimento de produtos

68

farmacêuticos. Para a Comissão, a principal razão para tal é a insuficiência de
incentivos de mercado (WHO, 2006).
Muitas discussões acaloradas se deram após a publicação do referido
estudo, e nenhum encaminhamento havia sido dado no âmbito da OMS. Assim,
entre janeiro e maio de 2006, o Brasil e Quênia trabalharam sobre dois projetos
de resolução, que tratavam de mecanismos globais que proporcionassem apoio
financeiro para a pesquisa voltada para as necessidades de saúde pública e
apoio industrial para questões que dependiam do mercado: a primeira propunha
uma estratégia e um plano de ação e a segunda apoiava-se na ideia de uma
convenção em P&D. Ambas as propostas se juntaram numa resolução
denominada “Saúde Pública, Inovação e Direitos de Propriedade Intelectual: em
prol de uma estratégia global e de um plano de ação”, e que foi devidamente
aprovada na 59ª AMS , em maio de 2006. Essa resolução solicitava a criação de
um

grupo

de

trabalho

intergovernamental

–

o

Grupo

de

Trabalho

Intergovernamental sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual
(Intergovernmental Working Group − IGWG) − com o mandato de preparar uma
estratégia global e um plano de ação para o enfrentamento dessas questões em
situações que afetam desproporcionalmente os países em desenvolvimento
(ALCAZAR, apud ALMEIDA, 2014).
O Brasil, como ator protagonista no processo de negociação do IGWG, se
destacou ao se tornar um dos líderes do bloco dos países em desenvolvimento,
que levantavam uma bandeira pró-acesso, e foi bastante atuante desde o
nascedouro do IGWG, quando a Resolução WHA59.24, aprovada na 59ª AMS,
em 2006, reiterou a necessidade de os Países-Membros considerarem as
flexibilidades77 do TRIPS e, a partir de proposta preliminar apresentada por Brasil
e Quênia, determinou a criação do Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre
Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual. (MELLO e SOUZA, 2011,
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O próprio termo “flexibilidade” foi objeto de evolução etimológica. Primeiramente, a UNCTAD referiase ao “room of manouevre”, ou “espaço para manobra”. Já o “Livro Vermelho” da OMS, divulgado em
1997, falava de “margens de liberdade”. Em junho de 2001, a Comissão Européia fala sobre “uma margem
suficientemente ampla de critérios", para a implementação do Acordo TRIPS. Alguns meses depois, em
Novembro de 2001, a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública refere-se a
às “disposições do Acordo TRIPS que fornecem flexibilidade". Somente em junho de 2002,
a OMS refere-se às “Flexibilidades” do Acordo TRIPS, em um artigo analisando as implicações da
Declaração de Doha, de autoria de Carlos Correa (VELÁSQUEZ, 2017).
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p.24). A Resolução WHA 60.30, aprovada enquanto as negociações do IGWG
ainda transcorriam, intitulada “Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual”, na 60ª AMS em 2007, resultou em grande medida de proposta
brasileira e estabeleceu um compromisso da diretora-geral da OMS, Dra.
Margareth Chan, em apoiar tecnicamente os países que quiserem fazer uso das
flexibilidades do Acordo TRIPS (LOTROWSKA; COSTA CHAVES, apud MELLO
e SOUZA , 2011). A resolução sofreu forte resistência dos países desenvolvidos,
que questionaram os limites do mandato da OMS para o tratamento de temas
afeitos às negociações, como propriedade intelectual, que têm curso na OMC e
na OMPI78.
Durante os dois anos de negociações do IGWG, a atuação do Brasil foi
fundamental para agregar os interesses dos países da região da América Latina
e Caribe (GRULAC), promovendo e atuando como facilitador nos encontros subregionais, que acabaram consubstanciados no Documento do Rio, cujos
princípios foram aderidos ao conteúdo da Estratégia Global, conferindo ao
documento orientação em prol da saúde pública até então inexistente nos drafts
anteriores79. A atuação do Brasil também foi determinante no objetivo de garantir
a inserção do tema propriedade intelectual na agenda da OMS e na garantia de
difusão das flexibilidades do Acordo TRIPS e outros acordos internacionais, que
favoreçam a saúde pública. Enfim, a atuação do Brasil foi incisiva no propósito
de assegurar a lente da saúde em negociações de propriedade intelectual que
tenham efeitos sobre a saúde pública80.
A atuação do Brasil também foi altamente relevante ao perceber um
movimento do bloco dos países desenvolvidos no propósito de eliminar os
elementos não consensuados durante a Sessão II do IGWG, que poderia
culminar na eliminação dos elementos 5 e 6 (Propriedade Intelectual e Acesso,
respectivamente), e que constituíam o núcleo da proposta da Estratégia Global.
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Parecer técnico-jurídico sobre os resultados do IGWG, II reunião de abril/maio de 2008, e resultados da
Assembleia Mundial da Saúde (maio de 2008) referente à questão do IGWG - Juliana Vieira Borges Vallini,
Assessora para Cooperação Internacional do Departamento de DSTs, HIV e Hepatites Virais da Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil (Jun 2008).
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Relatório de Viagem do Sr. Leandro Luiz Viegas, Assessor para Assuntos de Cooperação Internacional
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (19-24 de maio de
2008. Genebra - Suíça) e WHO, Global Strategy and Plan of Action (24 Maio 2008), parágrafo 36.5.2.b.
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Destarte, participou da preparação de instruções sobre um documento de
elementos mínimos aceitáveis, que acabou servindo de moeda de troca, uma
vez diversas das ações ali contempladas acabaram sendo abarcadas pela
Estratégia e pelo Plano de Ação81.
Por fim, percebe-se que a aspiração do Brasil e de outros integrantes do
Grupo do Rio, de produzir um documento que seria o mais abrangente possível,
tentando incluir questões que já haviam sido mencionadas em resoluções
anteriores, foi bem sucedida, apesar da alegação do grupo dos países
desenvolvidos de que tais inserções no texto eram inviáveis, pois o mandato do
IGWG era restrito. Esta questão acabou sendo resolvida pela delegação
brasileira, que solicitou uma referência explícita a todas as resoluções anteriores
no escopo da resolução WHA 61.21 (VELÁSQUEZ, 2011).
A Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual, que foi aprovado pela 61ª Assembleia Mundial da
Saúde, através da resolução WHA 61.21, confirma e amplia o mandato anterior,
promovendo o envolvimento pleno da OMS no binômio saúde pública e
propriedade intelectual (VELÁSQUEZ, 2011).
Destarte, os principais elementos da Estratégia Global e do Plano de Ação
concentram-se no reconhecimento de que as iniciativas em curso para aumentar
o acesso a produtos farmacêuticos são insuficientes e no reconhecimento de
que os mecanismos que incentivam os direitos de propriedade intelectual não
conseguem beneficiar as pessoas que vivem em mercados com baixo potencial
consumidor. Mesmo reconhecendo o papel da propriedade intelectual no
processo de inovação, a Estratégia também reconhece que o preço dos
medicamentos é um dos fatores que podem impedir o acesso ao tratamento.
Reconhece, ainda, que os acordos internacionais de propriedade intelectual
poderiam conter flexibilidades que poderiam facilitar um maior acesso a produtos
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Relatório de Viagem do Sr. Leandro Luiz Viegas, Assessor para Assuntos de Cooperação Internacional
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (17-20 de março de
2008. Genebra – Suíça).
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farmacêuticos pelos países em desenvolvimento. No entanto, esses países
enfrentam obstáculos ao utilizarem estas flexibilidades (VELÁSQUEZ, 2011).
Desde 1996, até 2017, ao menos 28 resoluções da AMS82 se referiram à
propriedade intelectual e ao acesso a medicamentos. Neste contexto, até 2008,
com a aprovação da GSPOA, o mandato da Assembleia estava resumido a
monitorar o impacto na saúde dos acordos comerciais internacionais e a apoiar
os países na formulação de políticas destinadas a otimizar os aspectos positivos
e diminuir o impacto negativo desses. Enfim, a Estratégia Global e o Plano de
Ação se destacam por promoverem um novo pensamento sobre a inovação e o
acesso a medicamentos. Reconhecendo elementos aparentemente óbvios, tal
como o fato de que as políticas públicas para promover a concorrência podem
contribuir para a redução do preço de medicamentos, acabam reforçando que a
aplicação e a gestão dos direitos de propriedade intelectual devem ser
observados a partir de uma perspectiva de saúde pública (VELÁSQUEZ, 2011).
A Resolução WHA68.18, de 2015, estabeleceu que o processo de
avaliação da implementação da GSPOA deverá contar com maior envolvimento
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Em 1996 - WHA49.14: Revised drug strategy; Em 1999 - WHA52.19: Revised drug strategy; Em 2000 WHA53.14: HIV/AIDS: confronting the epidemic; Em 2001 - WHA54.10: Scaling up the response to
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2016 - WHA69.22 - Global health sector strategies on HIV, viral hepatitis and sexually transmitted
infections, for the period 2016–2021; Em 2016 - WHA69.23: Follow-up of the report of the Consultative
Expert Working Group on Research and Development: Financing and Coordination; Em 2016 - WHA69.25:
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medication; Em 2017 - WHA70.14 - Strengthening immunization to achieve the goals of the global vaccine
action plan.
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dos Estados Membros. Nesse ínterim, cumpre observar que o Plano de Ação
apenas compila os objetivos positivados no âmbito da Resolução WHA61.21,
que aprovou a Estratégia Global, acrescentando o período de 2008-2015, para
a implementação das propostas, e enumera os stakeholders responsáveis pelo
cumprimento dos dispositivos relacionados. A Resolução WHA68.18 também
ampliou o cronograma do Plano de Ação de 2015 até 2022. Determinou, ainda,
a realização de uma avaliação detalhada (Comprehensive Evaluation) e,
separadamente, uma revisão geral da GSPOA (Overall Programme Review), de
forma escalonada.
Como desdobramento de tal processo, foi aberto um processo seletivo
para contratar uma consultoria para conduzir o levantamento de dados, para
avaliar a implementação preliminar da GSPOA pelos distintos atores envolvidos,
bem como foi estabelecido que alguns países chave seriam objeto de estudo de
caso com maior detalhamento. A consultoria vencedora da licitação foi a Capra
Internacional Inc do Canadá, e o Brasil foi um dos países convidados a serem
objeto de um estudo de caso, juntamente com outros da América Latina. O
processo de levantamento do estudo de caso foi conduzido da seguinte forma:
a) Uma série de entrevistas com atores chaves, inclusive de Estados Membros,
parceiros da OMS, sociedade civil e atores chaves da OMS; b) Análise dos dados
coletados; c) Preparação de minuta e relatório final para apreciação dos órgãos
de governança da OMS.
O referido estudo (WHO, 2016), para fins de avaliação detalhada, foi
apresentado à comunidade internacional em 2017, e constatou que, em nível
local, “os modelos tradicionais de Propriedade Intelectual (PI) parecem apoiar
predominantemente empresas de grande porte e é difícil promover modelos
alternativos (não comerciais) de PI”. A revisão concluiu ainda que “recursos e
know-how são necessários para a implementação das flexibilidades do Acordo
TRIPS, mas são escassos na maioria dos países, associadas à relutância em
usar esses ou outros mecanismos legítimos para promover o acesso a
medicamentos”. No entanto, o referido estudo mostrou-se vago e genérico, pois
não menciona, por exemplo, a noção de desvinculação entre o custo de P&D e
o preço dos medicamentos. Não oferece, ainda, alternativas a serem
implementadas, para que esse cenário de iniquidade seja superado, e
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simplesmente sugere que os estados membros assegurem que que a P&D em
saúde seja priorizada, em nível nacional e local. Velásquez (2017) aponta que
estudo apresenta-se essencialmente incompleto, devido aos termos de
referência, que foram mal redigidos.
No âmbito da 70ª Assembleia Mundial da Saúde, o Brasil expressou
críticas quanto à generalidade das informações e à falta de dados qualitativos e
manifestou-se no sentido de que o relatório de consultoria externa apresentava
conclusões que poderiam ser interpretadas como se a utilidade da GSPOA se
houvesse esgotado, o que não estaria de acordo com os interesses brasileiros
no tema. Por fim, o Brasil apontou que o referido relatório havia desconsiderado
documentos importantes, a exemplo do relatório do “Painel de Alto Nível do
Secretário-Geral da ONU sobre Acesso a Medicamentos” (MORAES, 2018).
Ainda que tenha sido objeto de estudo, o Brasil é mencionado uma única
vez na análise promovida pela empresa canadense. Ao referir-se à cooperação
entre os países do BRICS (que também inclui a Federação Russa, Índia, China,
África do Sul), afirma que estes podem promover a capacitação de manufatura
local de qualidade, superando as desigualdades em saúde. Seria um exemplo
auspicioso de cooperação Sul-Sul (WHO, 2016).
Através de decisão do Conselho Executivo83 da OMS, e a partir do referido
estudo, dentro da necessidade de promover uma revisão geral da GSPOA, foi
formado painel de especialistas84, que realizou várias reuniões, entre março e
setembro de 2017, para avaliar a relevância dos objetivos e metas da GSPOA,
identificar os desafios remanescentes, e recomendar um caminho até 2022.
O relatório da Overall Programme Review foi apresentado ao 142º
Conselho Executivo da OMS, recomendando a manutenção da estratégia, com
um plano de ação mais enxuto, tendo em vista que uma das grandes críticas à
GSPOA era em relação à grande abrangência e “ambição” do plano original.
Houve intensa discussão sobre a implementação das recomendações que o
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Decisão EB140(8) (2017).
Entre os quais a Dra. Claudia Inês Chamas, pesquisadora da Fiocruz, e ativamente envolvida em
questões de propriedade intelectual e acesso a medicamentos, nacional e internacionalmente (MORAES,
2018).
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Painel de Peritos apontou como prioritárias. Ademais, restou evidente, mais uma
vez, a polarização entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos.
Especialmente no que tange às recomendações relativas à transparência na
formação de preços de produtos farmacêuticos, bem como à desvinculação
entre custos de P&D e preço de medicamentos, houve especial resistência por
parte dos EUA, do Reino Unido e da Suíça (MORAES, 2018).
Na ocasião, o Conselho Executivo adotou decisão no sentido de distinguir,
entre as 33 recomendações dos especialistas, aquelas que seriam dirigidas ao
Secretariado da OMS, e aquelas que dependeriam de ação dos Estados
membros. Quanto à primeira categoria, decidiu-se que o diretor-geral da OMS
deverá implementá-las de modo consistente com o espírito da GSPOA, e, em
relação à segunda, os Estados membros deverão implementá-las de acordo com
os contextos nacionais. Fez-se ressalva a três recomendações em relação às
quais

haveria

a

necessidade

de discussões adicionais referentes à

transparência, à destinação de 0,01% do PIB para P&D em matéria de saúde de
interesse de países em desenvolvimento, e ao desabastecimento de
medicamentos e vacinas. De acordo com parecer do Secretariado, estas últimas
recomendações inovam em relação à GSPOA aprovada pelos Estados membros
em 2008 e, portanto, deveriam ter tratamento diverso daquele a ser aplicado às
outras trinta.
Para a 71ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em 2018, foi
apresentado um documento85, apresentando a decisão do Conselho Executivo,
e solicitando mais recursos financeiros para a plena implementação da GSPOA.
No anexo do referido documento, estão elencadas uma série de ações que
devem ser priorizadas pelos países e pela OMS, como, por exemplo, a promoção
da transparência e compreensão dos custos de pesquisa e desenvolvimento. O
documento também alerta os Estados Membros que, ao negociarem acordos
comerciais, devem ter em conta o impacto na saúde pública, em relação às
disposições que vão além das exigências do Acordo TRIPS (as chamadas
cláusulas trips-plus). Além disso, estabeleceu-se prazo para que o diretor-geral
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da OMS apresente à 73ª Assembleia Mundial da Saúde, em 2020, relatório de
progresso quanto à implementação da decisão ora adotada (MORAES, 2018).
Esse é, portanto, o atual status quo das discussões relacionadas à
GSPOA no âmbito da OMS. Os resultados apresentados pela referida
consultoria, e os desafios identificados para a sua plena implementação, serão
de grande importância no estudo que ora propomos, mas não serão os únicos,
uma vez que tencionamos realizar uma investigação criteriosa, baseada em
levantamento de dados específicos, e baseados em referenciais teóricos
consagrados. Esperamos, assim, elucidar adequadamente como o cenário
nacional se adequou ante aos dispositivos positivados no âmbito da Estratégia
Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual.
Ao aprofundar a pesquisa científica no âmbito da implementação da
Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual, pelo governo brasileiro, esperamos oferecer uma
contribuição original à ciência e ao patrimônio acadêmico nacional, uma vez que
a literatura sobre a referida estratégia é parca e modesta. Acerca de sua
implementação pelo governo brasileiro, é importante frisar que existe relativo
ineditismo em sua análise, e a identificação das lacunas e desafios é
imprescindível para que possamos alcançar, enquanto nação soberana,
parâmetros adequados na pesquisa e desenvolvimento, bem como no acesso a
medicamentos, especialmente em relação às pústulas que afetam o Brasil
desproporcionalmente.
Antes de adentrarmos na análise do nosso objeto propriamente dito,
consideramos oportuno promovermos algumas ponderações teóricas e
metodológicas, sem as quais qualquer análise científica seria inviável. Destarte,
no próximo capítulo, buscar-se-á situar, dentro de uma abordagem crítica, a
Estratégia Global sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual num
contexto de saúde transnacional em uma era de globalização (BROWN; CUETO;
FEE, 2006), e os desafios para implementar mais completamente um direito à
saúde, que transcenda medicamentos e exigências individuais, e garantir que a
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assistência médica e a prevenção primárias sejam robustas o suficiente para
reduzir a vulnerabilidade à doença (BIEHL, 2011).
Da mesma forma, perscrutar-se-á a natureza elementar da GSPOA, no
contexto da crescente conexão entre as políticas domésticas e internacionais, o
que requer que os processos decisórios nacionais passem a considerar, de
forma mais explícita, dimensões e tendências internacionais – cada vez mais as
políticas internas se tornam internacionalizadas e a política internacional é
progressivamente internalizada (SILVA, SPÉCIE & VITALE, 2010). Não
podemos, nesse âmbito, desconsiderar que a GSPOA possui o status que vem
sendo conhecido no âmbito do Direito Internacional como soft law, ou conforme
assevera o professor Mazzuoli (2018) “regras cujo valor normativo é menos
constringente que o das normas jurídicas tradicionais, seja porque os
instrumentos que as abrigam não detêm o status de ‘norma jurídica’, seja porque
os seus dispositivos, ainda que insertos no quadro dos instrumentos vinculantes,
não criam obrigações de direito positivo aos Estados, ou não criam senão
obrigações pouco constringentes”.
Por fim, refletiremos sobre os marcos metodológicos que utilizamos na
pesquisa, e os objetivos que esperamos alcançar. Para tanto, considera-se a
presente investigação como um Estudo de Caso – enquanto método de
investigação qualitativa – que tem sua aplicação quando o pesquisador busca
uma compreensão extensiva e com mais objetividade e validade conceitual, do
que propriamente estatística, acerca da visão de mundo de setores populares.
Interessa ainda as perspectivas que apontem para um projeto de civilização
identificado com a história desses grupos, mas também fruto de sonhos e utopias
(ROCHA,2008).
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CAPÍTULO II

Considerações teóricas e metodológicas

“(...) compreender não significa negar o ultrajante, subtrair
o inaudito do que tem precedentes, ou explicar fenômenos
por meio de analogias e generalidades tais que se deixa
de sentir o impacto da realidade e o choque da
experiência. Significa antes examinar e suportar
conscientemente o fardo que os acontecimentos
colocaram sobre nós – sem negar sua existência, nem
vergar humildemente a seu peso, como se tudo o que de
fato aconteceu não pudesse ter acontecido de outra forma.
Compreender significa, em suma, encarar a realidade,
espontânea e atentamente, e resistir a ela – qualquer que
seja, venha a ser ou possa ter sido.” (Hannah Arendt)86

O acesso da população mundial a medicamentos sofre restrições
exorbitantes: a cada três pessoas, uma não dispõe dos medicamentos
essenciais de que precisa. Cerca de 5,5 bilhões de pessoas não têm acesso a
analgésicos, sofrendo ou morrendo de dor. Pacientes que precisam de
tratamento para hepatite C na maioria dos países passam pela mesma situação,
não recebendo tratamentos indispensáveis a suas vidas. O problema da falta de
acesso afeta desproporcionalmente os países em desenvolvimento, sendo
causado, principalmente, pelos crescentes custos das tecnologias de saúde e
pela falta de novas ferramentas para solucionar recentes ameaças, como o
ebola, zika e a resistência antimicrobiana.
Esse foi o cenário delineado pelo Painel de Alto Nível da ONU sobre o
acesso a medicamentos, que divulgou seu relatório em 2016, apontando a
necessidade de desvincular o custo de pesquisa e desenvolvimento do valor final
dos produtos, que haja maior transparência por parte da indústria quanto ao
custo final dos produtos ofertados, e que o debate acerca do acesso a
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medicamentos tenha como cerne os direitos humanos, que devem se sobrepor
aos interesses individuais consubstanciados na propriedade intelectual (ONU,
2016).
Compreender o cenário hermético em que o enfretamento às iniquidades
relacionadas ao acesso a medicamentos se situa, caracteriza-se como nosso
desafio nesse momento, num contexto de saúde transnacional em uma era de
globalização (BROWN; CUETO; FEE, 2006), bem como os desafios para
implementar mais completamente um direito à saúde, que transcenda
medicamentos e exigências individuais, para garantir que a assistência médica
e a prevenção primárias sejam robustas o suficiente para reduzir a
vulnerabilidade à doença (BIEHL, 2011).
Da mesma forma, depreende-se ser inescusável investigar os marcos
teóricos alusivos aos desafios para a plena internalização de uma política
internacional no arcabouço normativo e das políticas públicas internas dos
países. Nesse sentido, buscar-se-á perscrutar a natureza elementar da
Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual, no contexto da crescente conexão entre as políticas
domésticas e internacionais, o que requer que os processos decisórios nacionais
passem a considerar, de forma mais explícita, dimensões e tendências
internacionais

–

cada

vez

mais

as

políticas

internas

se

tornam

internacionalizadas e a política internacional é progressivamente internalizada
(SILVA, SPÉCIE & VITALE, 2010).
Assim, como a GSPOA foi aprovada pela Assembleia Mundial da Saúde,
maior órgão diretivo da Organização Mundial da Saúde, e consubstanciada na
Resolução WHA61.21, aprofundar-se-á, no presente capítulo, no fundamento de
obrigatoriedade de tais decisões, que advém da própria vontade dos Estados
que, ao ratificarem o tratado instituidor do referido organismo internacional, já
aceitam desde já as regras do jogo organizacional, sendo que tais decisões
internacionais apresentam-se como normas programáticas, dentro do quadro
das normas de soft law (MAZZUOLI, 2018). Tais normas não são legalmente
vinculantes, e independentemente da nomenclatura adotada (“decisão”,
“resolução”, e/ou “recomendação”), possuem a natureza jurídica de uma
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“recomendação”, na ótica constitucional, nos termos do art. 23 da Carta
Constitutiva da OMS. Apesar de tais normas não possuírem a natureza
constritiva, são fundamentais para o pleno exercício da referida organização
internacional, e vêm se desenvolvendo consideravelmente ao longo dos anos.
Por outro lado, a Assembleia Mundial da Saúde, nos termos da Carta
Constitutiva da OMS, também pode se manifestar através da adoção de acordos
e/ou convenções relacionadas aos temas de saúde, nos termos do art. 19, e
também através de regulações em campos específicos, conforme mandamento
positivado no art. 21. A despeito das normas encampadas pelo art. 23, estas
últimas possuem a natureza vinculante e compulsória (BURCI; VIGNES, 2004).
Por fim, deslindar-se-á os marcos metodológicos que utilizamos na
pesquisa, e os objetivos que esperamos alcançar. Para tanto, considera-se a
presente investigação como um Estudo de Caso – enquanto método de
investigação qualitativa – que tem sua aplicação quando o pesquisador busca
uma compreensão extensiva e com mais objetividade e validade conceitual, do
que propriamente estatística, acerca da visão de mundo de setores populares.
Interessa ainda as perspectivas que apontem para um projeto de civilização
identificado com a história desses grupos, mas também fruto de sonhos e utopias
(ROCHA,2008).

2.1 – A Saúde Global e o Acesso a Medicamentos: Uma abordagem Crítica
Historicamente percebemos que a saúde e as relações internacionais
dialogam entre si desde os idos do século XVIII, num tempo em que essa
conectividade estava exclusivamente voltada para controle de epidemias e
doenças, que poderiam comprometer os interesses materiais específicos,
relacionados com o comércio internacional e com o acúmulo de riquezas, com
as estratégias de dominação e controle das elites e potências hegemônicas
(ALMEIDA, 2014).
Ao longo do século XX a saúde foi tratada como questão marginal e
frequentemente negligenciada pelos responsáveis pelo processo decisório no
âmbito da política externa. No entanto, no desenlace do referido período, mais
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precisamente a partir da década de 1990, com o advento da chamada Nova
Ordem Mundial, a saúde passou a gozar de um prestígio maior na agenda
internacional e por consequência, na política externa brasileira (ALMEIDA,
2014).
Não há como desconsiderar, portanto, que com os atuais meios de
comunicação, de informação e de deslocamento planetário, as fronteiras
nacionais passaram a ser permeáveis e passíveis de serem ultrapassadas
continuamente. A globalização integra e conecta comunidades e organizações
em “novas combinações de espaço-tempo” (HALL, 2011. p. 67).
Questões de saúde podem afetar diversos países e/ou regiões do planeta.
Podem atingir pessoas somente em algumas regiões, mas com potencial e
probabilidade de se espalharem por muitas regiões em tempo reduzido, como
no caso das epidemias de gripe H1N1, H5N1, e nos casos recentes de Ebola e
Zika. Também podem ocorrer em locais específicos, porém a solução requer
ação de outros países, tendo em vista serem transnacionais os determinantes,
como ocorre no caso de modificações climáticas. Os problemas de saúde ainda
podem ser limitados a certas regiões, mesmo que a pesquisa e a busca de
soluções possam ser úteis para outras, como no caso do controle de doenças
infectocontagiosas por imunização ou outras medidas sanitárias. A atual
dificuldade dos países em desenvolvimento, de terem acesso a medicamentos
e outras tecnologias médicas, que sejam seguros, eficazes, de qualidade e,
principalmente, a preços acessíveis, se enquadra com precisão nessa situação
(FORTES, 2015).
Assim, desde as últimas décadas do século passado, vem sendo
construído o campo de estudo da Saúde Global, com caráter multiprofissional e
interdisciplinar, envolvendo o conhecimento, o ensino, a pesquisa e a prática,
enfocando questões e problemas de saúde supraterritoriais, que extrapolam as
fronteiras nacionais, assim como seus determinantes e as possíveis soluções,
necessitando da intervenção e de acordos entre diversos atores sociais,
incluindo países e governos, agências e instituições internacionais públicas e
privadas (FORTES, 2015).
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Esta confluência entre política externa e saúde está presente na
controversa polissêmica que envolve as terminologias “Saúde Internacional” e
“Saúde Global”. Este ganhou proeminência no fim do século XX para designar a
saúde transnacional em uma era de globalização. Teóricos apontam que a
principal diferença entre saúde internacional e saúde global é que o primeiro
conota as atividades coordenadas de saúde pública e necessidades de Estadosnação, ao passo que o último sinaliza a atenção a necessidades básicas de
saúde da população do mundo como um todo, bem como atividades de saúde
fora do controle soberano total dos Estados (BROWN; CUETO; FEE, 2006).
O uso da expressão diplomacia da saúde global também vem sendo
bastante utilizado no contexto hodierno, que compreenderia a negociação sobre
a saúde pública nas fronteiras, em foros da saúde e de outras áreas afins, a
governança da saúde global, política externa e saúde, e o desenvolvimento de
estratégias de saúde nacionais e globais (KICKBUSCH; BERGER, 2010).
Como já amplamente debatido no capítulo anterior, os problemas de
acesso causados pelo atual Sistema Internacional da Propriedade Intelectual e
pela falta de inovação, em especial para doenças que afetam de forma
desproporcional os países em desenvolvimento e os de menor desenvolvimento
relativo, vem ensejando um amplo debate no cenário internacional e nos fóruns
multilaterais. A ausência de evidências de que a implementação do Acordo
TRIPS nos países em desenvolvimento tenha impulsionado significativamente a
pesquisa e o desenvolvimento de produtos farmacêuticos, diante da insuficiência
de incentivos de mercado, ensejou, após amplo debate no seio da OMS, a
aprovação da Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública,
Propriedade Intelectual e Inovação (GSPOA). Tal estratégia tem por objetivo
principal "promover um novo pensamento sobre a inovação e o acesso a
medicamentos, assim, como (...), um quadro de médio prazo para que garanta
uma base sólida e sustentável para a P&D em saúde guiada pelas necessidades
e centradas em doenças que afetam desproporcionalmente países em
desenvolvimento, propondo objetivos e prioridades claras para a P&D, e
estimando as necessidades de financiamento nesta área" (OMS, 2008).
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Depois da Declaração de Doha de 2001 sobre o Acordo TRIPS e Saúde
Pública, a GSPOA é a tentativa multilateral mais importante de alterar as políticas
de propriedade intelectual para que respondam melhor às reais necessidades de
saúde pública (HOEN, 2008). Uma vez que são autoridades sanitárias discutindo
o assunto, podemos perceber que a questão das iniquidades entre saúde pública
e propriedade intelectual ganharam um lugar de destaque no âmbito das políticas
e das ações planejadas no âmbito do maior foro multilateral para assuntos de
saúde.
Encontra-se, assim, evidenciado, que a GSPOA busca enfrentar uma
realidade complexa, de maneira holística, almejando superar o decrépito
paradigma curativista, através do estabelecimento de uma ordem de prioridade
das necessidades de pesquisa e desenvolvimento, da promoção das atividades
de P&D, da criação de capacidade de inovação e melhora da mesma, da
transferência de tecnologia, da aplicação e gestão do regime de propriedade
intelectual para contribuir com a inovação e promover a saúde pública, na
melhora da distribuição e acesso, na promoção de mecanismos de
financiamento

sustentáveis,

e

no

estabelecimento

de

sistemas

de

monitoramento e apresentação de informes (OMS, 2008).
Nesse contexto, Biehl (2011), pesquisador experimentado no campo da
saúde global, pioneiro no referencial antropológico, etnográfico e na abordagem
crítica, alerta que o campo da saúde pública internacional foi dominado, no
passado, por organizações multilaterais e bilaterais, mas que agora surgiu uma
complexa matriz de parcerias (não governamentais, filantrópicas, industriais e
governamentais) que está modelando intervenções de saúde no mundo inteiro
sob a forma de segurança e humanitarismo. As parcerias público-privadas em
saúde global, nesse contexto, vêm em variadas formas e seus interesses são os
mais diversos. Variando da Fundação Gates, aos programas corporativos de
doação de remédios, ao PEPFAR (plano presidencial dos EUA para combate à
AIDS), aos projetos-piloto como os "Partners in Health" - Parceiros em Saúde no Haiti e em Ruanda, e estabelecem metas e novas formas de ação institucional
e às vezes preenchem o vazio em lugares onde os mercados e os sistemas
nacionais de saúde estão deixando de atender às necessidades de saúde
pública ou estão completamente ausentes.
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Elucida o ínclito professor que na prática, os interesses e preocupações
dos doadores, não dos receptores, tendem a predominar e as operações das
organizações internacionais tendem a reforçar as existentes e desiguais
relações de poder entre países. Uma retórica técnica, alinhada com a exigência
de soluções técnicas por parte das organizações financiadoras, positivam as
iniciativas de saúde pública tradicionais na categoria de "não ciência", e essa
"preocupação científica" tende a desconsiderar a dinâmica dos programas na
prática, presumindo que eles funcionarão em outros cenários, repletos de
diferentes instituições, práticas e racionalidades (BIEHL, 2011).
Enfim, para Biehl (2011), o fato é que as abordagens do tipo da "bala
mágica" são cada vez mais a norma em saúde global - isto é, a entrega de
tecnologias de saúde (geralmente novas drogas ou aparelhos) dirigidas a uma
doença específica apesar da miríade de fatores societários, políticos e
econômicos que influenciam a saúde.
Seria necessário, porquanto, extrapolar limites da abordagem soluçãoinstantânea-técnica-vertical em saúde global, superando os desafios para
implementar mais completamente um direito à saúde, que transcenda
medicamentos e exigências individuais, e garantir que a assistência médica e a
prevenção primárias sejam robustas o suficiente para reduzir a vulnerabilidade
à doença (BIEHL, 2011).
Depreende-se, assim, que o liame entre saúde, doença e tratamento é,
em qualquer tempo ou cultura, objeto de estudo, de políticas públicas e aparece
eivado por interesses populares e econômicos. No contexto da atenção à saúde,
os medicamentos têm adquirido o status de símbolo de saúde, representando a
materialização do desejado “completo estado de bem-estar”, e têm sido
consumidos como mercadoria (LEFEVRE, apud LEITE; VASCONCELLOS,
2010, p. 19). Assim, muito mais que instrumento técnico de intervenção médica
sobre processos fisiopatológicos, o “medicamento é um fato social”, um “objeto
plural, que luta por ser moderno e científico” (PERINI; ACURCIO apud LEITE;
VASCONCELLOS, 2010, p. 19).
Assim, podemos inferir que a sociedade contemporânea vive, desta
forma, o processo de “medicamentação”, ou “medicalização” (BONFIM, 2015, p.
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96-97), ou ainda, de “farmaceuticalização” (BIEHL, 2016), ou seja, utilizam-se
medicamentos em situações que não podem ser consideradas como doenças,
ou superestima os poderes dos medicamentos – tanto para a saúde quanto para
a doença. Claramente vinculado ao modelo econômico-social vigente, o uso de
medicamentos na sociedade está, portanto, distanciado dos critérios médicosanitários científicos, ou do uso “racional” (LEITE; VASCONCELLOS, 2010, p.
22).
No caso do Brasil, que é um dos cerca de cem países que reconhecem o
direito constitucional à saúde (GAURI; BRINKS, apud BIEHL, 2016), caso
entenda-se haver qualquer espécie de omissão governamental, o poder
judiciário sempre poderá ser acionado. Esse fenômeno, conhecido como
“judicialização da saúde”, já se institucionalizou no país, fazendo parte do SUS
como mais uma porta de acesso. É inegável, no entanto, que esse ingresso
muitas vezes viola o direito à igualdade de uma coletividade, que adentra o SUS
pela porta da frente (TANAKA, 2008).
Conforme Biehl (2016), o Brasil ainda carece de um debate público
substancial no tocante ao significado e ao objeto do direito à saúde à luz dos
novos avanços médicos. Embora um “direito a medicamentos” esteja se
consolidando no país, os vários braços do governo ainda precisam desenvolver
avaliações sólidas da tecnologia em saúde. Somadas a isso, são necessárias
medidas regulatórias mais audaciosas na fixação de preços de medicamentos,
juntamente com reconsideração das responsabilidades dos planos de seguro
saúde privados na cobertura de custos com medicamentos.
Deve-se atentar, ainda, também para os aspectos mais abrangentes do
direito à saúde, incluindo intervenções infraestruturais e com respeito aos
determinantes sociais da saúde, como educação, água potável, saneamento,
controle de vetores, poluição do ar e prevenção da violência (BIEHL, 2016).
Nesse

cenário,

internacionalmente

por

cumpre

lembrar

promover

acesso

que

o

Brasil

universal

ao

é

reconhecido

tratamento

de

antirretrovirais (ARVs), como política pública de enfretamento à AIDS/HIV, desde
os idos da década de 1990, mesmo antes de haver robustez científica suficiente
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para assegurar que o tratamento com ARVs é eficaz como forma de reduzir a
transmissão de HIV87.
Assim, inovou o país ao tratar o acesso a medicamentos como um direito
humano, mas precisa ainda definir e implementar mais completamente um direito
à saúde que transcenda medicamentos e exigências individuais. Da mesma
forma, está em questão uma reconsideração da relação sistêmica entre pesquisa
farmacêutica, interesse comercial e assistência à saúde pública. Deve-se pensar
numa

solução

mais sustentável

para

os

obstáculos

colocados

pela

patenteabilidade, e o controle comercial sobre a ciência e a assistência médica
de base. Uma parte da solução pode residir na partilha abrangente de
informação e tecnologia entre países setentrionais - um paradigma que permitiria
aos países mais pobres desenvolver programas de avaliação de tecnologia de
saúde, juntar seu know-how manufatureiro e unir-se na luta por preços mais
justos (BIEHL, 2011).
A

GSPOA

surge

justamente

nesse

contexto,

ao

promover

o

reconhecimento de que as iniciativas em curso para aumentar o acesso a
produtos farmacêuticos são insuficientes, e no reconhecimento de que os
mecanismos que incentivam os direitos de propriedade intelectual não
conseguem beneficiar as pessoas que vivem em mercados com baixo potencial
consumidor. Mesmo considerando o papel da propriedade intelectual no
processo de inovação, a Estratégia também reconhece que o preço dos
medicamentos é um dos fatores que podem impedir o acesso ao tratamento.
Reconhece, ainda, que os acordos internacionais de propriedade intelectual
poderiam conter flexibilidades que poderiam facilitar um maior acesso a produtos
farmacêuticos pelos países em desenvolvimento. No entanto, esses países
enfrentam obstáculos ao utilizarem estas flexibilidades (VELÁSQUEZ, 2011).
Para ressaltar os desafios postos para a implementação da GSPOA no
Brasil, abordar-se-á, a seguir, com maior profundidade a relação de continuum
poliárquico que se apresenta entre as políticas públicas internas, a política
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Os estudos multicêntricos HPTN-052 e START (Strategic Timing of Anti-Retroviral Therapy), com
resultados divulgados entre 2007 e 2015, consagraram os benefícios do tratamento com ARVs na redução
de transmissão do HIV (BELOQUI, 2017).
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externa, e a política internacional, e vice-versa, bem como sua natureza jurídica,
como instrumento necessário para investigar o fundamento de obrigatoriedade
de tal instrumento, bem como sua essência programática enquanto soft law.

2.2 – A Estratégia Global sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual como Política Internacional: Desafios e Perspectivas
Para analisar a concepção de uma política é necessário entender a
construção histórica da divisão do processo político em etapas. Ou seja, quando,
por que e com que argumentos se delimitou uma proposta de análise das
políticas a partir de fases do processo político. A preocupação com a explicação
do processo político e a identificação de fases distintas neste processo surgiu
praticamente de forma paralela ao desenvolvimento do próprio campo de análise
da política, entre os séculos XIX e XX, num contexto de busca de racionalização
do Estado e da política pública. Vários autores, tais como Harold Lasswell (1951),
Herbert A. Simon (1947), Charles Lindblom (1959) e Gary Brewer (1974),
abordaram essa problemática de forma contundente, buscando novos modelos
para a análise de políticas (BAPTISTA, T. W. F.; REZENDE, M; 2011).
No entanto, foi nos anos 1990, que Howlett e Ramesh condensaram as
fases do processo da política pública em cinco etapas, apresentando o que
chamaram de Improved model: (1) montagem da agenda; (2) formulação da
política; (3) tomada de decisão; (4) implementação e (5) avaliação. Neste
modelo, prevalece a ideia de que uma política se inicia a partir da percepção de
problemas, passa por um processo de formulação de propostas e decisão, segue
sendo implementada, para enfim ser avaliada e dar início a um novo processo
de reconhecimento de problemas e formulação de política. Esta é a ideia de ciclo
da política que até os dias atuais é bastante divulgada e trabalhada nos estudos
de política (BAPTISTA, T. W. F.; REZENDE, M; 2011).
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O objeto de pesquisa do presente trabalho relaciona-se, assim, com o
quarto elemento desse ciclo, qual seja, a implementação. Esse pode ser
considerado como o momento no qual uma autoridade central procura induzir
agentes implementadores a colocar em prática objetivos e estratégias que lhe
são estranhas. A resposta (aceitação, neutralidade ou rejeição) dos agentes
implementadores depende de muitos fatores, tais como: o entrosamento entre
formuladores e implementadores, a compreensão da política, o conhecimento de
cada fase do processo e da quantidade de mudança envolvida com a nova
política.
Há ampla literatura acadêmica discutindo a implementação num esforço
de estabelecer as relações entre as ações propostas e as ações implementadas,
os sucessos e fracassos dos governos em cada situação. Só para citar alguns
estudos nesta linha: Pressman e Wildavsky (1973); Bardach (1977); Elmore
(1979); Sabatier e Mazmanian (1980); Ham e Hill (1984); Hogwood e Gunn
(1984); e Lindblom (1984).
A respeito, cumpre informar que no propósito de analisar a dinâmica da
implementação de uma determinada política internacional em uma arena
nacional, é preciso identificar de forma indefectível quem são os atores,
interesses, argumentos, instituições. Para tanto, os teóricos do institucionalismo
histórico também nos oferecem alguns instrumentos imprescindíveis para a
análise do policy-making. Steinmo & Thelen (1994) acreditam que as instituições
não apenas modelam as estratégias e as metas dos atores, bem como mediam
suas relações de cooperação e conflito. Assim, as instituições estruturam
situações políticas e deixam sua marca própria nos resultados políticos. Os
atores conhecem o impacto fundamental das instituições, e isso explica as
complexas batalhas em torno delas (LABRA, 1999).
Steinmo & Thelen (1994) ainda

reforçam que o enfoque do

institucionalismo histórico fornece “pontes analíticas” de alcance médio para
compreender especificidades nas políticas, contribuindo para a elucidação dos
arranjos institucionais que estruturam as relações entre o estado e a sociedade.
Além disso, permite examinar a relação entre atores políticos como objetos e
como agentes da história, mostrando que instituições como os partidos e
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associações de interesse não somente modelam e constrangem as estratégias
políticas, mas também são resultado de estratégias políticas deliberadas, do
conflito político e de escolhas. Nesse sentido, a autora Immergut (1992), em seu
estudo “The rules of the game: the logic of health policy-making in France,
Switzerland and Sweden”, ao analisar as políticas do seguro nacional de saúde
dos referidos países, demonstrou como as instituições podem explicar tanto a
estabilidade quanto a mudança das políticas. Assim, em vez de analisar o policymaking em termos de correlações entre os inputs (demandas de grupos sociais
ou legados de políticas do passado) e os outputs das políticas (leis específicas),
a autora mostra por que os inputs e os outputs das políticas podem estar ligados
de diferentes formas em sistemas políticos distintos. Notou-se, destarte, que as
instituições estabeleceram um contexto estratégico para as ações dos atores
políticos, mudando o resultado de conflitos específicos em torno da política de
saúde (LABRA, 1999).
Compreendemos, assim, que as instituições devem ser pensadas
juntamente com os interesses e os autores, porque ambos componentes são
necessários para entender o passado e o papel dos atores políticos no policymaking no futuro.
Importante frisar que ao nos dispormos a analisar os desafios para a
implementação de uma política internacional, no caso a Estratégia Global sobre
Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual, a partir da ação de um
determinado ator (o governo brasileiro), estamos trabalhando com os seguintes
pressupostos: (1) as políticas interna, externa e internacional compõem um
continuum de processo decisório e; (2) a política externa não se diferencia das
demais políticas públicas. Esses pressupostos apoiam um ao outro de forma a
permitir a concepção do processo decisório da política externa sob os
referenciais da análise de política (SANCHEZ; SILVA; CARDOSO; SPÉCIE;
2006).
Reconhecemos que a concepção da política externa como algo unitário,
apartada das demais políticas do Estado, é amplamente aceita no campo das
Relações Internacionais em decorrência da forte influência da teoria realista,
para a qual a política externa assume uma especificidade em relação às demais
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políticas internas, o que a impede de ser considerada também uma política
pública. Mesmo autores que adotaram uma visão mais restrita do conceito de
política externa, a exemplo de Marcel Merle (1998), perceberam que há grandes
desafios no isolamento da política externa como uma política distinta e com
autonomia em relação às demais, quando se considera a intensificação
(SANCHEZ; SILVA; CARDOSO; SPÉCIE; 2006).
Uma base teórica que avançou neste diagnóstico foi a de Helen Milner
(1997), que em sua obra Interest, Institutions and Information, se valeu de um
viés teórico abordando a relação entre as políticas interna, externa e
internacional e, a partir da metodologia dos jogos de dois níveis de Robert
Putnam88, procurou incorporar a este modelo o papel de outros atores além dos
Estados. A partir dessa revisão, Helen Milner sugere que os processos
decisórios, estruturados como poliarquias89, formam um continuum – do nacional
ao internacional, e vice-versa.
Portanto, para esses pensadores, a política internacional e as estruturas
multilaterais construídas para organizar as relações entre os Estados nos mais
diversos campos, incrementou as possibilidades de cooperação entre as nações,
reduzindo a incerteza e aumentando a transparência nas relações interestatais.
A partir destes mecanismos facilitadores, o conflito passa a ser secundário diante
da cooperação, uma vez que os Estados começam a dar preferência a este
âmbito institucional e mudar a natureza de seu comportamento voltado apenas
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Robert Putman, na sua obra “Diplomacia e política doméstica: a lógica dos jogos de dois níveis”, colocou
em pauta a influência tanto dos fatores internos quanto dos externos de um país. Demonstrou o vínculo
entre política interna e política externa, de que forma uma influencia a outra. Os tabuleiros são
constituídos, no doméstico, pelos parlamentares, agências internas, grupos de interesse, e até mesmo
porta-vozes do próprio estadista, enquanto no tabuleiro externo estão todos os outros países que tem
alguma relação/interesse com o país em questão. Há necessidade de encontrar jogadas que sejam
benéficas a ambos, e que "busca construir um pacote que seja aceito tanto pelo outro lado como por sua
própria burocracia" (PUTMAM, 2010, p.06). Quando os interesses internos são heterogêneos facilita a
negociação, pois a relutância não é tão concentrada.
89
“Muitos políticos – tanto domésticos quanto internacionais –, todavia, ficam entre esses dois polos em
uma área que chamo de poliarquia, uma estrutura mais complexa que tanto a anarquia quanto a
hierarquia, em que as relações são modeladas mais como uma rede. Nenhum grupo individual fica no
topo; o poder sobre ou a autoridade pela produção de decisões é compartilhada, frequentemente de
modo desigual. As relações entre grupos na poliarquia acarretam relações recíprocas e/ou a divisão de
distintos poderes entre os grupos. Meu argumento central é que os estados não são atores unitários, isto
é, eles não são estritamente hierárquicos mas são poliárquicos, compostos por atores com preferências
variáveis e que compartilham o poder na tomada de decisão” (MILNER, 1997, p. 11).
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para o conflito. Esta mudança é percebida com certa clareza a partir das
transformações estruturais ocorridas no sistema internacional após o desfecho
da 2ª Guerra Mundial, e que ficaram mais nítidas com o fim da Guerra Fria. Esse
posicionamento oferece uma crítica às reflexões realistas de E.H Carr e Hans
Morgenthau, que compreendiam a política internacional unicamente pelo prisma
da luta pelo poder (PECEQUILO, 2009).
Por fim, a partir desse diagnóstico de Helen Milner, de que política exterior
deve ser vista como qualquer outra política pública, como um continuum do
processo decisório poliárquico (SILVA, SPÉCIE & VITALE, apud ALMEIDA,
2014), acreditamos que nosso objeto de estudo, que está focado nos desafios
do processo de implementação da Estratégia Global sobre Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual, na perspectiva do governo brasileiro, está
alinhado com essas reflexões mais liberais e pluralistas das Relações
Internacionais.
Nesse sentido, no que concerne à dimensão operacional da política
externa, existe relativo consenso na literatura sobre a percepção de que as
atividades e políticas de cooperação internacional, bem como a participação
ativa em fóruns multilaterais, se configuram como a principal dimensão
instrumental da política externa dos diferentes países. Essa dimensão se
confirma tanto como mecanismo de dominação quanto como parte importante
da estratégia de inserção internacional dos diferentes países, sempre mediada,
portanto, pelo jogo de poder inerente à dinâmica do sistema mundial, e que não
pode ser desprezado enquanto objeto de análise e reflexão no âmbito das
relações internacionais (ALMEIDA, 2014).
Para concluir, observamos que assim como em outros campos de política
pública no Brasil, o das relações exteriores mostra relevantes transformações
nos anos recentes, seja nos eixos estratégicos seja nas agendas, constatandose na política externa brasileira uma combinação entre conteúdos e dimensões
institucionais do passado com metas e articulações interburocráticas e políticas
inovadoras (HIRST, LIMA & PINHEIRO, apud ALMEIDA, 2014). Para entender
as transformações da política externa brasileira (PEB) e sua conectividade com
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setor de saúde, consideramos oportuna uma análise mais aprofundada da PEB
e de como se deu essa aproximação com as políticas sanitárias.

2.2.1 - A Política Externa Brasileira e o diálogo com a Saúde
A Política Externa Brasileira (PEB) configura na análise e no estudo da
forma como o Estado Brasileiro conduz suas relações com outros Estados,
projetando-se

para

o

meio

internacional

e

partindo

da

formulação,

implementação e avaliação das externalidades no interior do Estado até sua
inserção na sociedade internacional.

Não se confunde com as relações

internacionais, conquanto está focada na ação estatal e nos elementos de
conflito e interesse que condicionam e influenciam essa ação. Apesar do
predomínio na análise das prerrogativas do Estado, ela pode ser influenciada por
diferentes variáveis, como no caso dos entes subnacionais e da sociedade civil
organizada (ALTEMANI, 2005).
Observa-se, nesse contexto, que o interesse econômico nacional sempre
teve uma importância de destaque no âmbito da PEB, ao longo de sua história.
Tal preocupação está presente desde o avento da República, sendo que as
variações concentram-se no conteúdo, na maneira de encaminhar o assunto, e
nas oportunidades desveladas pelo contexto internacional. Mudança maior se
deu quando o Estado brasileiro passou a integrar, a partir da década de 1930,
ao conceito de interesse econômico nacional, outros setores de atividades, como
indústria, os bens de capital e o setor energético (CERVO; BUENO, 2002, p.
231). Desde então, a PEB e a promoção do desenvolvimento nacional se
alternou

em

duas

diferentes

conjunturas:

a

liberal

e

a

nacional

desenvolvimentista (SARAIVA; ALMEIDA; VAZ & INOUE, apud ALMEIDA,
2014).
No período 1964-1969, o enfoque liberal prevaleceu, enquanto no início
dos anos 2000 o desenvolvimentismo tenha voltado a conduzir a PEB. E nas
décadas de 1970, 1980 e 1990, observam-se variabilidades e coincidências de
ambos os paradigmas, com características particulares, em momentos
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específicos. Embora se reconheça a existência de um equilíbrio tenso e
inquietante na doutrina diplomática tupiniquim entre essas duas correntes
teóricas, de cujo embate emergem as atuais prioridades e diretrizes da política
externa, há consenso entre os autores sobre o lugar político-estratégico que o
Brasil deve ocupar no cenário internacional e, principalmente, que essa meta
estaria presente na diplomacia brasileira há algumas décadas (ALMEIDA, 2014).
A PEB Contemporânea, compreendida entre 1989 e a atualidade (2018),
é marcada pelos novos desenhos institucionais e práticos de ação externa do
Brasil. Está marcada pelas mudanças proporcionadas pelo fim da Guerra Fria:
diluição das fronteiras econômicas, abertura do mercado interno e das reformas
de Estado realizadas pela adesão ao Consenso de Washington. No plano
interno, o lado político é marcado pela transição do regime militar para a
democracia, e no aspecto econômico teve a exaustão do modelo nacionalista de
desenvolvimento (ALTEMANI, 2005).
A política externa de Fernando Collor de Mello (1990-1992) estava
intrinsicamente vinculada ao processo de liberalização comercial e abertura da
economia, e a adesão aos princípios capitalistas de mercado não acabaram por
subverter o padrão universalista, autônomo, independente e diversificador de
nossa conduta externa, já enraizado na matriz do pensamento internacionalista
brasileiro (BARRETO, 2009). O Brasil envolveu-se, buscando reconhecimento
internacional, naquilo que a professora Letícia Pinheiro (2004) definiu como
autonomia pela diversificação.
Posteriormente, o governo Itamar (1992-1994), tão curto quanto o de seu
antecessor, foi caracterizado pela adoção de posicionamento marcado pela
condição do Brasil como país em desenvolvimento (SANTANA, 2006). A atuação
da política externa, durante o período, pode ser sintetizada, segundo o chanceler
Amorim

(1994),

pelos

seguintes

objetivos

primordiais:

a

busca

do

desenvolvimento, a formação dos valores democráticos, a defesa da paz e da
segurança internacionais e a luta em favor de ordem global econômica e
politicamente mais justa. Nesse contexto, a América do Sul assumia a condição
de prioridade da diplomacia.

93

Este período caracterizou-se pela imagem relativamente deteriorada do
Estado no plano externo, devido à desconfiança quanto às origens nacionalistas
do presidente Itamar, e ao temor no tocante à não-continuidade das reformas
iniciadas na gestão Collor (SANTANA, 2006).
Esta relativa instabilidade, na primeira metade da década de 1990,
acabou sendo superada nos governos de Fernando Henrique Cardoso (19952002), onde acabou por predominar a perspectiva de ação do presidente, que
havia sido ministro das relações exteriores no período anterior (de outubro de
1992 a maio de 1993), caracterizando o que alguns os autores denominam
“diplomacia presidencial”. Ou seja, na ação diplomática, o governo FHC utilizouse frequentemente da figura do presidente, retomando formas crescentemente
utilizadas por outros Estados. No Brasil, no governo Collor de Mello houve
ensaios de diplomacia presidencial, tênues, pela dificuldade de consolidação que
teve aquele governo. O legado da política exterior da Era FHC foi desenvolver,
consolidar em nível conceitual, fazendo com que fosse assimilada pelo aparelho
de Estado, a renovação e a readaptação que vinha-se processando desde o final
do governo Sarney (VIGEVANI et al., 2004).
Já o período seguinte, do governo Lula (2003-2010), guarda traços de
continuidade em relação à administração anterior, devido ao ativismo
presidencial nas inúmeras viagens e visitas bilaterais como chefe de governo e
de seu chanceler, no Brasil e no exterior, bem como pela intensa participação
executiva e técnica nos fóruns multilaterais (ALVES; PAIVA; SANTANA, 2010).
No entanto há análises que imputam um papel de maior destaque da
diplomacia brasileira, sob a direção do governo Lula, no sentido de alterar a
geografia do poder em escala global, sobretudo no que diz respeito às relações
Norte-Sul,

em

oposição

ao

governo

Cardoso

que

se

comprometia

programaticamente com o desmanche do estado desenvolvimentista, rumo a
uma perspectiva liberalizante e integrada aos interesses do capital e do comércio
internacionais (LACERDA; NÓBREGA, 2015).
O Governo Dilma (2011-2015) objetivou a continuidade com relação ao
governo anterior, mantendo as iniciativas multilaterais de participação em
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reuniões de cúpula e agrupamentos com fins específicos90, mas com o abandono
do empreendedorismo da política externa altiva e ativa de Lula e de seu
Chanceler Celso Amorim. Tem menos ênfase na figura da presidente, o que
desvela foco na política interna frente à externa. Os números de viagens e de
países visitados por Dilma foram reduzidos, bem como ocorreu com os postos
no exterior e as vagas no Itamaraty. Dilma é mais técnica e pragmática, tendo
em vista seus passados sociais, educacionais, experiências, ambições e visões
de mundo diversas de seu antecessor (LACERDA; NÓBREGA, 2015).
Nesse contexto, as análises parecem concordar a respeito de uma
gradual afirmação da posição que coloca a cooperação Sul-Sul no centro da
agenda internacional a partir do governo Cardoso, posição que é enfatizada a
partir da gestão Lula, e que seguiu com a gestão de Dilma Rousseff, mesmo que
sem a mesma grandiloquência de seu antecessor.
Além disso, à uma velha agenda diplomática, pautada pelo debate
econômico e comercial, soma-se, cada vez mais, uma agenda denominada soft,
cuja premissa central envolve uma suposta capacidade de fortalecer a posição
relativa dos países em desenvolvimento pelo exercício de protagonismo em
debates pertinentes ao desenvolvimento social, aos diretos humanos, ao
ambiente, entre outros temas da ampla agenda social. Envolve, igualmente, uma
crescente percepção da parte de diferentes atores sociais, inclusive nãoestatais, de que as questões sociais, que envolvem saúde pública, educação,
fome, direitos humanos, requerem ações globalmente concertadas, tendo em
vista a superação de tensões entre necessidades sociais e interesses
econômicos (ALVES; PAIVA; SANTANA, 2010).
Emerge, assim, o fato que o Brasil está buscando aplicar a abordagem de
cooperação estruturante na sua cooperação Sul-Sul em saúde, com base

90

Em discurso na Reunião de Alto Nível sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis, em setembro de
2011, em Nova York, Dilma Rousseff reforçou o posicionamento do Brasil em prol do acesso a
medicamentos e do Direito à Saúde, inclusive ressaltando a importância da Estratégia Global sobre Saúde
Pública, Inovação e Propriedade Intelectual, objeto de estudo no presente contexto: “A defesa pelo acesso
a medicamentos e a promoção à prevenção à Saúde devem caminhar juntas. O Brasil respeita seus
compromissos em matéria de propriedade intelectual, mas estamos convencidos de que as flexibilidades
previstas no Acordo TRIPs da OMC, na Declaração de Doha, sobre TRIPs e saúde pública, e na Estratégia
Global sobre Saúde Pública (inovação e propriedade intelectual) são indispensáveis para políticas que
garantam o direito à Saúde.”
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fundamentalmente em cinco aspectos estratégicos, políticos e técnicos
interrelacionados: (a) priorização da cooperação horizontal; (b) foco sobre o
desenvolvimento de capacidades em saúde; (c) iniciativas coordenadas no
contexto regional; (d) forte envolvimento de ministros da saúde na construção de
consensos estratégicos e políticos; e, nacionalmente, (e) estímulo à parceria
nacional entre os Ministérios da Saúde e das Relações Exteriores (ALMEIDA;
BUSS; CAMPOS; FERREIRA; FONSECA, 2010).
Nesse cenário, destaca-se também a crescente conexão entre as políticas
domésticas e internacionais, o que requer que os processos decisórios nacionais
passem a considerar, de forma mais explícita, dimensões e tendências
internacionais

–

cada

vez

mais

as

políticas

internas

se

tornam

internacionalizadas e a política internacional é progressivamente internalizada
(SILVA, SPÉCIE & VITALE, 2010). Além disso, várias questões assumem
dimensões transnacionais e os problemas resultantes não são passíveis de
resolução isolada, além de que políticas deliberadas em fóruns internacionais
passam a influenciar também a dinâmica doméstica (SANCHEZ & FRANÇA,
2009).
Percebe-se, destarte, o aprofundamento de uma dinâmica que já
acontecia desde os anos 1990, mas é mais visível a partir do governo Lula: uma
horizontalização das competências, ou descentralização horizontal do processo
decisório para a formulação e execução da política externa brasileira, no próprio
Poder Executivo, tirando do Itamaraty a exclusividade histórica na condução da
política externa (SILVA, SPÉCIE & VITALE, 2010).
Essa realidade é confirmada pelo fato de que os órgãos do Poder
Executivo Federal, desde a Presidência da República aos Ministérios, contam
hoje com competências para atuar na área internacional, sobretudo na
cooperação internacional. Ainda que essa estruturação administrativa não seja
nova historicamente, no período hodierno e na atual conjectura democrática
ganha maior importância e complexifica as relações internacionais do Brasil,
sobretudo no âmbito da cooperação (ALMEIDA, 2014).
Os atores da cooperação brasileira em saúde são diversos, cada um deles
aportando seus valores e sua cultura institucional, e igualmente as suas
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demandas. Mas essa exclusividade não está vinculada estritamente à pasta da
Saúde, uma vez que segundo Sanchez & França (2009) cerca de 50% dos
órgãos da Presidência e dos ministérios possuem estruturas internacionalizadas
e com diálogo permanente com a PEB. Entre os órgãos vinculados ao Ministério
da Saúde, destacam-se a Assessoria Internacional do Ministério (Aisa/MS), o
Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmitidas e Aids (PNDST/Aids), o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a Fundação Nacional da Saúde
(Funasa), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Do lado das relações exteriores, destacam-se,
evidentemente, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), que responde pela
negociação, pela coordenação e pelo seguimento do conjunto dos projetos de
cooperação técnica (VENTURA, 2013).
Em relação à saúde, ainda que o Brasil já desenvolva projetos de
cooperação há algumas décadas, sobretudo com países do Sul e em temáticas
específicas, desde os meados da década de 2000 a saúde é reconhecida como
tema predominante na agenda nacional de cooperação Sul-Sul, revelando uma
aproximação sem precedentes entre os Ministérios das Relações Exteriores e o
Ministério da Saúde (ABC, 2007).
Percebe-se, nesse sentido, que o Ministério da Saúde tem sido solicitado
a cooperar internacionalmente tanto no eixo Norte-Sul quanto no âmbito Sul-Sul,
sendo que a maior parte desta cooperação é horizontal, sendo prestada em
maior escala a cooperação técnica e, em menor escala, a cooperação cientifica
e tecnológica, podendo ser dito que o Ministério costuma receber mais do que
prestar (ABC, 2007).
No ano de 2012, por exemplo, dos 107 projetos de cooperação sanitária
em curso, 66 visavam a América Latina e o Caribe, 38 a África, e 9 o Oriente
Médio e a Ásia; 24 destes programas concernem aos bancos de leite materno,
17 ao VIH/Aids, 10 à vigilância sanitária e 10 ao sangue e hemoderivados,
conforme consta no Relatório “Participação do Ministério da Saúde no cenário
internacional da saúde”, publicado pela referida pasta, no ano de 2012
(VENTURA, 2013).
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Assim, há de se concluir, que no âmbito internacional, o Brasil, através da
parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores,
também vem assumindo a liderança, em coordenação com outros países do
Norte e do Sul, nos esforços de construir relações mais consistentes entre saúde
e política externa, assim como vem atuando de forma marcante e propositiva nos
foros internacionais específicos da área, como na Organização Mundial da
Saúde e a Assembleia Mundial da Saúde (ALMEIDA et al.; BUSS & FERREIRA;
SANTANA; apud ALMEIDA, 2014, p.76). O Planejamento Estratégico do
Ministério da Saúde para o quinquênio 2011-2015 assevera no seu objetivo 14:
“Promover internacionalmente os interesses brasileiros no campo da saúde, bem
como compartilhar as experiências e saberes do SUS com outros países, em
conformidade com as diretrizes da Política Externa Brasileira”.
Resta-se evidenciado, porquanto, que o Brasil possui, de fato, uma
política externa no campo da saúde. A professora Deisy Ventura (2013) é
enfática ao afirmar que ela é solidária quando defende, por exemplo, a
submissão do comércio internacional aos direitos humanos, em matéria de
propriedade intelectual; que os determinantes sociais da saúde tenham
prioridade na agenda global; e que uma reforma da OMS a torne mais
independente em relação aos grandes financiadores privados.
Vislumbra-se, assim, que a participação do Brasil nas negociações do
Grupo Intergovernamental sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual, bem como na sua implementação, está inserida nesse contexto, no
qual o governo brasileiro procura atuar de forma sagaz, diligente e efetiva nos
fóruns multilaterais onde são debatidos temas de interesse da saúde, sempre
em conformidade com as diretrizes da sua política externa.
Nessa seara, existe uma gama de proposições que são afeitas à saúde e
que são discutidas nas mais diversas plataformas internacionais, sendo que uma
das que mais gera polêmicas e promove debates fervorosos é a que trata da
relação entre saúde e comércio. Isto porque envolve a questão do acesso a
medicamentos, que são os produtos mais importantes no comércio em saúde.
Observamos, nesse sentido, que o conflito entre o direito de acesso a
medicamentos essenciais e o direito de propriedade intelectual está inserido
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numa realidade perversa, na qual diversos países em desenvolvimento e de
menor desenvolvimento relativo se veem num déficit tecnológico cruel e
impiedoso, e sujeitos às conjurações de mercado promovidas pelas
transnacionais farmacêuticas. Os países periféricos também são impactados
pela

ausência

de

alternativas

terapêuticas

para

chamadas

doenças

negligenciadas, de maior incidência nas regiões desvalidas do planeta, e que em
pleno século XXI continuam sem opção de cura, devido à falta de investimento
em pesquisa e desenvolvimento por parte da indústria farmacêutica. A Estratégia
Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual foram aprovados no seio da OMS para buscar soluções que
mitigassem esses efeitos deletérios, e propusesse um novo pensamento nesse
contexto.

2.3 – A Estratégia Global sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual como instrumento de soft law: Da natureza programática e dos
desafios de execução na órbita doméstica
A Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual, por terem sido aprovadas através de resolução pela
Assembleia Mundial da Saúde, maior órgão deliberativo da OMS, ganham status
que vem sendo conhecido no âmbito do Direito Internacional como soft law. Tal
instrumento caracteriza-se, segundo Valério de Oliveira Mazzuoli de “regras cujo
valor normativo é menos constringente que o das normas jurídicas tradicionais,
seja porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de ‘norma
jurídica’, seja porque os seus dispositivos, ainda que insertos no quadro dos
instrumentos vinculantes, não criam obrigações de direito positivo aos Estados,
ou não criam senão obrigações pouco constringentes” (MAZZUOLI, apud
SOUZA; LEISTER, 2016, p. 11).
As

decisões

proferidas

por

organizações

internacionais

intergovernamentais, como a Resolução WHA61.21, que instituiu a GSPOA, são
consideradas fontes modernas do Direito Internacional Público, uma vez que não
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constam no rol do art. 38 do ECIJ91. Isto está intimamente ligado ao fato
(provável) de que o Estatuto da Corte foi redigido em 1920, quando estavam
apenas começando aparecer no cenário internacional tais organizações, vindo
seu aparecimento a intensificar-se a partir do final da Segunda Guerra Mundial,
em 1945 (MAZZUOLI, 2018).
Tais decisões não exprimem a vontade dos Estados diretamente, mas a
da própria OMS, não sendo assinados e tampouco ratificados (como ocorre com
os tratados), mas sim votados. Nesse ínterim, observa-se que as decisões das
organizações internacionais fundam-se no tratado constitutivo da respectiva
organização92 (por isso são designadas pelo termo direito derivado). Mazzuoli
(2018) reflete que tais manifestações se configuram em pertinente objeto de
estudo, pelas questões jurídicas que suscita, especialmente quanto ao
fundamento de obrigatoriedade de tais decisões, ou seja, por que os Estadosmembros de tais organizações (ou as próprias organizações) estão vinculados a
esses atos internacionais. Da mesma forma, descoberto o seu fundamento de
obrigatoriedade, surge o problema de saber qual a eficácia dessas decisões no
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Estatuto da Corte Internacional de Justiça (ECIJ), Art. 38 – “A Corte, cuja função é decidir de acordo com
o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a. as convenções
internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos
Estados litigantes; b. o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o
direito; c. os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; d. sob ressalva da
disposição do Artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes
nações, como meio auxiliar para a determinação das regras de direito. A presente disposição não
prejudicará a faculdade da Corte de decidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isto
concordarem.” Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/EstCortIntJust.html.
Acesso em: 04 jun 2018.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril
de 1948, e cuja Carta Constitutiva data de 22 de Julho de 1946. É subordinada à Organização das Nações
Unidas (ONU), e sua sede é em Genebra, na Suíça. O diretor-geral é, desde julho de 2017, o etíope Tedros
Adhanom. O Brasil tem participação fundamental na história da Organização Mundial da Saúde, criada
para elevar os padrões mundiais de saúde. A primeira proposta de criação de uma organização
internacional, de alcance global, voltada para temas sanitários, foi de autoria dos delegados do Brasil e da
China. Nesse sentido, a Conferência de São Francisco adotou uma proposta de declaração apresentada
por estes dois países, e que dispunha: “As delegações do Brasil e da China recomendam que uma
conferência geral seja convocada nos próximos meses com vista ao estabelecimento de uma organização
internacional da saúde (...)” Merece destaque, nesse contexto, o papel desempenhado pelo sanitarista
brasileiro Geraldo Horácio de Paula Souza, que foi um dos vice-presidentes da Conferência Internacional
de Saúde, realizada entre 19 de junho e 22 de julho de 1946, em Nova Iorque, e que culminou na criação
da OMS (VENTURA, 2013). O processo de adesão do Brasil na referida organização internacional,
formalizou-se na ordem jurídica interna através do Decreto nº 26.042, de 17 de dezembro de 1948, do
então presidente Eurico Gaspar Dutra.
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plano do Direito interno, e se existem instrumentos jurídicos suficientes para
fielmente fazer executar tais decisões na órbita doméstica.
Importante observar, nesse contexto, que tais normas não são legalmente
vinculantes, e independentemente da nomenclatura adotada (“decisão”,
“resolução”, e/ou “recomendação”), possuem a natureza jurídica de uma
“recomendação”, na ótica constitucional, nos termos do art. 23 da Carta
Constitutiva da OMS. Apesar de tais normas não possuírem a natureza
constritiva, são fundamentais para o pleno exercício da referida organização
internacional, e vêm se desenvolvendo consideravelmente ao longo dos anos.
Por outro lado, a Assembleia Mundial da Saúde, nos termos da Carta
Constitutiva da OMS, também pode se manifestar através da adoção de acordos
e/ou convenções relacionadas aos temas de saúde, nos termos do art. 19, e
também através de regulações em campos específicos, conforme mandamento
positivado no art. 21. A despeito das normas encampadas pelo art. 23, estas
últimas possuem a natureza vinculante e compulsória (BURCI; VIGNES, 2004)
Ainda que não seja nosso propósito aprofundar nas questões que
envolvem o caráter jurídico do Direito Internacional, é importante observar que é
bastante difundida a ideia de que o Direito Internacional não tem caráter jurídico.
Ao se analisar as relações internacionais, por exemplo, é comum que autores
estabeleçam a distinção entre a ordem jurídica interna e uma suposta anarquia
internacional. Muito comum, nesse sentido, a descrição das relações
internacionais como sendo o “estado de guerra de todos contra todos” (estado
de natureza de Hobbes) (JUNIOR, 2015).
Para John Austin, citado por Norberto Bobbio (1995), as normas
internacionais não teriam natureza jurídica; ao contrário, suas normas seriam
apenas uma moral positivada. Apresentava Austin os seguintes argumentos: a)
a sociedade internacional é desorganizada, uma vez que não há um superior
político. Para ele, o Direito só existe quando há comandos acompanhados de
sanções. Como não há um superior político na sociedade internacional
anárquica, não existiriam sanções e, portanto, as normas não teriam natureza
jurídica; b) As normas internacionais emanam da opinião pública e, em virtude
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disso, seriam “leis morais”, ou de mera cortesia; c) Por serem aplicadas na
prática, as normas internacionais são fruto da moral positiva.
No entanto, embora não haja um Poder Legislativo universal, as normas
internacionais existem, são válidas e produzem efeitos jurídicos, uma vez que
são efetivamente respeitadas pelos sujeitos de direito internacional. Nesse
sentido, afirma Malcolm Shaw (2010) que, ao contrário da crença popular, os
Estados efetivamente observam o direito internacional, e as violações são
relativamente raras.
Desvela-se, nesse contexto, que a confluência entre as disciplinas do
Direito e das Relações Internacionais vem promovendo um debate teórico
intenso e opulento nos últimos anos, especialmente após o advento da Nova
Ordem Mundial, com a derrocada do modelo soviético, o fim da bipolaridade do
sistema internacional, e a ofensiva sem precedente da ideologia burguesaimperialista. Veremos, porquanto, a seguir, como alguns dos principais teóricos
da atualidade vem analisando a questão do Direito, enquanto conjunto normativo
que regulamenta as relações entre Estados, Indivíduos, Empresas, Sociedade
Civil Organizada, Organizações Internacionais, entre outros, num contexto
internacional cada vez mais dinâmico e globalizado.
Observa-se que progresso teórico nesse contexto encontra obstáculos
justamente por conta de sua aplicação prática. Quando tratamos dos direitos
humanos, e do acesso a medicamentos, por exemplo, percebemos que seu
conteúdo modelável possibilita que, em um sistema, no qual a soberania estatal
consiste em valor jurídico basilar, e a ordem política oriunda da vontade
hegemônica das grandes potências, as garantias do indivíduo acabam sendo
implementadas de forma seletiva e discriminatória, de acordo com o interesse
dos Estados.
Alguns teóricos, como por exemplo a jurista Mireille Delmas Marty (2006),
justamente ao abordar a questão da universalidade dos valores humanos,
analisa a possibilidade de que o direito está se internacionalizando, mas em
alguns setores e por etapas. Aquela paz perpétua, que caracterizaria a
Confederação de Estados projetada por Immanuel Kant, ainda é apenas uma
quimera diante de um contexto internacional onde as violações aos direitos mais
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sensíveis do Homem acabam sendo uma constante. No entanto, há de se
observar que justamente as situações de conflito promovem a adoção de
conjuntos normativos, que ainda que não tenham o caráter verdadeiramente
vinculante, sensibilizam a comunidade internacional em relação a temáticas
específicas. Por exemplo, os horrores da Segunda Guerra Mundial permitiram
que os Estados adotassem a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Portanto, para Delmas Marty (2006), a política internacional e as
estruturas multilaterais construídas para organizar as relações entre os Estados
nos mais diversos campos, incrementou as possibilidades de cooperação entre
as nações, reduzindo a incerteza e aumentando a transparência nas relações
interestatais. A partir destes mecanismos facilitadores, o conflito passa a ser
secundário diante da cooperação, uma vez que os Estados começam a dar
preferência a este âmbito institucional e mudar a natureza de seu
comportamento voltado apenas para o conflito.
Assim como Delmas Marty, Martti Koskenniemi (2004) também acredita na
necessidade de redefinição do paradigma soberano, uma vez que o debate acerca
da conformação fragmentada do direito internacional constitui aspecto dessa
pós-modernidade jurídica que busca o distanciamento da visão tecnicista,
sistêmica e, portanto, unitarista de outrora. Para esse autor, a possibilidade de
normatização divergente no plano internacional caracterizaria a chamada
fragmentação do direito internacional, ou seja, a especialização técnica das
diversas áreas do direito internacional em marcos legais particulares elaborados
segundo perspectivas inerentes a sua lógica temática. Um exemplo claro de tal
conflito está exposto na dualidade do binômio Direito Internacional da
Propriedade Intelectual versus o Direito à Saúde, acesso universal a
medicamentos e os direitos humanos.

Para superar tal fragmentação, o

pluralismo ordenado vislumbrado por Delmas-Marty (2006) permitiria a
existência de um sistema de coordenação de regimes, que poderia superar o
referido conflito normativo.
Já Anne-Marie Slaughter (2005), autora estadunidense e avatar dos
estudos referentes à Nova Ordem Mundial, também não se omite nesse debate,
pois ao se filiar à linhagem dos autores liberais, desempenha um papel
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importante no diálogo entre o Direito Internacional e as Relações Internacionais.
Ao concluir que o Direito não consiste apenas em mero objeto de estudo, mas
devido sua força normativa atua como transformador da realidade social, alinha
seu pensamento não apenas à escola liberal, mas também à construtivista e
institucionalista.
Cumpre observar, ainda, que nos últimos anos, para aprofundar ainda
mais esse debate acirrado sobre a confluência do Direito com as Relações
Internacionais, em especial entre autores ligados a correntes críticas, muito se
tem falado sobre a influência do colonialismo e da Europa na formação do direito
internacional como o conhecemos hoje. Não há dúvidas de que uma parte
considerável dessa literatura é fruto dos esforços de autores ligados ao TWAIL
(Third World Approaches to International Law). Os autores ligados às TWAIL
(BACHAND, 2013; BADARU, 2008) partem do pressuposto de que a história do
direito internacional é essencial para o estudo da disciplina e de que a Europa,
com suas políticas colonialistas, a influenciou de maneira inescapável. No
entanto, é perceptível um interesse no tema também em autores não
necessariamente ligados a essas abordagens terceiro-mundistas. Pode-se,
nesse caso, fazer uma inferência com a obra de Wallerstein (1974), que ao
desenhar sua perspectiva de Centro/Periferia, não deixa de refletir sobre o
reflexo da dominação colonial na concepção do seu sistema-mundo.
Conclui-se, então, que diante desse contexto internacional complexo e
fragmentado, o diálogo entre as disciplinas do Direito, especialmente do Direito
Internacional, e das Relações Internacionais, deve ser cada vez mais
aprofundado, de modo a fortalecer cada vez mais o caráter transdisciplinar de
ambas.
Tal discussão traz à tona, então, os desafios para a implementação da
GSPOA,

enquanto

decisão

proferida

por

organização

internacional

intergovernamental, na órbita jurídica e/ou normativa doméstica brasileira.
Assevera Mazzuoli (2018), que se a doutrina brasileira ainda é bastante
divergente no que tange à recepção e ao ingresso das normas convencionais no
nosso Direito interno, em relação às decisões das organizações internacionais o
debate sequer ganhou corpo. No Brasil, na revisão do texto constitucional de
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1994, houve proposta (que, entretanto, não vingou) no sentido de disciplinar a
matéria por meio do acréscimo de um parágrafo único ao art. 4º da Constituição,
com a seguinte redação: “As normas emanadas dos órgãos competentes das
organizações internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte
vigoram na ordem interna, desde que expressamente estabelecidos nos
respectivos tratados constitutivos”.
A

eficácia

jurídica

das

decisões

de

determinada

organização

internacional, para a doutrina de Mazzuoli (2018), se mede à luz das atribuições
que lhes são conferidas pelo seu instrumento constitutivo, que é o local em que
se encontram disciplinados os poderes decisórios da organização, em relação
aos quais os Estados têm o dever (ou não) de respeitar. As competências da
Assembleia Mundial da Saúde (AMS), que aprovou a Resolução WHA61.21, que
institui a GSPOA, e cujos desafios para a plena implementação no cenário
nacional brasileiro são objeto de estudo na presente investigação, estão
positivadas nos artigos 10 a 23 da carta constitutiva da OMS. Este último
dispositivo assevera que “a Assembleia da Saúde terá autoridade para fazer
recomendações aos Estados membros com respeito a qualquer assunto dentro
da competência da Organização”93.
Assim, para o douto professor, se é no seu tratado constitutivo que se
encontram os mecanismos de formação da vontade organizacional, constando
do bojo de suas normas regras de caráter mandamental, a outro entendimento
não se pode chegar senão o de que a obrigatoriedade que os Estados têm de
cumprir tais mandamentos emana de uma vontade sua anterior, manifestada
quando da assunção das regras organizacionais naquele momento em que o
acordo constitutivo da organização foi formalmente ratificado (MAZZUOLI,
2018).
Por lado, maior precisão apresenta os estudos de Gian Luca Burci e
Claude-Henri Vignes (2004), que asseveram que as normas de soft law
emanadas pela AMS não são legalmente vinculantes, e independentemente da
93

Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) – 1946. Disponível em:
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da
Sa%C3%BAde/constituicao-da-organizacao-mundial-da-saude-omswho.html. Acesso em: 04 jun 2018.
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nomenclatura adotada (“decisão”, “resolução”, e/ou “recomendação”), possuem
a natureza jurídica de uma “recomendação”, na ótica constitucional, nos termos
do art. 23 da Carta Constitutiva da OMS. Apesar de tais normas não possuírem
a natureza constritiva, são fundamentais para o pleno exercício da referida
organização internacional, e vêm se desenvolvendo consideravelmente ao longo
dos anos. Por outro lado, a Assembleia Mundial da Saúde, nos termos da Carta
Constitutiva da OMS, também pode se manifestar através da adoção de acordos
e/ou convenções relacionadas aos temas de saúde, nos termos do art. 19, e
também através de regulações em campos específicos, conforme mandamento
positivado no art. 21. A despeito das normas encampadas pelo art. 23, estas
últimas possuem a natureza vinculante e compulsória
Assim, o Brasil, que aderiu formalmente à carta constitutiva da OMS, com
ato formalizado na ordem jurídica interna através do Decreto nº 26.042, de 17 de
dezembro de 1948, do então presidente Eurico Gaspar Dutra, ver-se-á
influenciado, mas não compelido compulsoriamente a cumprir as determinações
emanadas da referida organização internacional, tal como a GSPOA.
Superada a questão do fundamento de obrigatoriedade da Resolução
WHA61.21, que instituiu a GSPOA, discutir-se-á a eficácia de tal decisão no
plano do Direito e das políticas públicas internas no Brasil, enquanto instrumento
de soft law, e os desafios para sua fiel execução.
Nesse sentido, desvela-se na hodiernidade a necessidade de adaptação
da ordem interna, e internacional, a temáticas emergentes no Direito
Internacional, ligada à flexibilidade que a regulação e a acomodação dos
interesses ali presentes demandam, e que faz com que surjam inúmeros
questionamentos em relação ao caráter jurídico desses aludidos textos,
emergidos da prática da diplomacia multilateral no século XX, que integram o
que se convencionou chamar de soft law ou droit doux (direito flexível), em
contraponto ao conhecido sistema da hard law ou droit dur (direito rígido).
Também se utiliza (embora com menor frequência) o termo soft norm, uma vez
que, segundo alguns autores, a expressão law não seria técnica por ter
conotação obrigacional no direito (MAZZUOLI, 2018).
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Observa-se, então, como já foi dito alhures, que os dispositivos de soft
law possuem valor normativo menos constringente que o das normas jurídicas
tradicionais, e portanto, um dos maiores problemas desse tipo de norma se
encontra na falta de elementos que garantam a sua efetiva aplicação. Contudo,
a relevância desses instrumentos encontra-se já bem assinalada pela prática
internacional.
Assim, o que difere a soft law94 das demais normas jurídicas são dois
motivos: a) o fato de ser ela um produto jurídico ainda inacabado no tempo, pois
voltada para a assunção de compromissos futuros (tratando-se, então, de um
compromisso programático); e b) o fato de estar governada por um sistema de
sanções distinto daquele aplicável às normas tradicionais, sendo o seu
cumprimento mais uma recomendação que propriamente uma obrigação dirigida
aos Estados.
Depreende-se, porquanto, que a GSPOA consiste em ato unilateral da
OMS, consubstanciada em Resolução aprovada pela 61ª Assembleia Mundial
da Saúde, e que influencia seus países membros, incluindo o Brasil, que ao
ratificarem o tratado instituidor da referida organização sanitária internacional, já
aceitam desde já as regras do jogo organizacional. Da mesma forma, por
revestir-se de natureza flexível, como a doutrina vem chamando de soft law,
torna sua efetivação no plano interno sujeita a uma série de fatores,
especialmente pela essência programática, e porque os mecanismos de sanção
são distintos daqueles aplicáveis às normas tradicionais, mesmo sendo certo
que o seu conteúdo será moral ou extrajurídico, em caso de descumprimento ou
inobservância das suas diretrizes (MAZZUOLI, 2018).
Observa-se, porquanto, que qualquer instrumento regulatório dotado de
força normativa limitada, configura a soft law. A Estratégia Global e o Plano de
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Mazzuoli (2018) alerta, no entanto, que nem sempre atos unilaterais de organizações internacionais,
consubstanciadas em Resoluções ou Recomendações, possuem o caráter flexível e/ou programático de
soft law. Há instrumentos internacionais de importância infinitamente superior. Dentre as várias
“declarações” conhecidas em Direito Internacional, a mais famosa é seguramente a Declaração Universal
dos Direitos Humanos, de 1948. Esta não está revestida da natureza de tratado, mas tampouco se pode
falar que ela integra os instrumentos de soft law. A Declaração Universal de 1948, por estabelecer um
código de ética universal relativamente à proteção internacional dos direitos humanos, integra o jus
cogens internacional, e prevalece à vontade dos Estados e aos seus respectivos direitos internos.
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Ação, pela própria linguagem, e tipo verbal, que geralmente caracteriza as
resoluções dos organismos internacionais (“Encorajar”, “Instar”, “Fortalecer”, por
exemplo, e que usualmente vêm acompanhadas do acrônimo “sempre que
apropriado”), podem ser tidas como uma soft law. A OMS possui outros
instrumentos vinculantes95, tais como a Convenção-Quadro de Controle do
Tabaco e o Regulamento Sanitário Internacional, que por sua vez oneram seus
signatários.
Para que os Estados assumam compromissos no âmbito da saúde global,
é necessário o reconhecimento de sua inserção em uma realidade que
transcende suas fronteiras, formando uma comunidade internacional que tem
como vontade comum que os produtos sanitários advindos do desenvolvimento
científico sejam acessíveis para todos. Para isso, os cidadãos de todas as
nações devem assumir a promoção à saúde como algo que têm em comum e
que, por isso, deve ser reconhecido como tema que une a todos.
Um dos óbices para que isso ocorra é a tendência que cada Estado tem
de buscar seus próprios interesses, desenvolvendo suas economias internas e
mantendo-se competitivos no cenário internacional. Em virtude dessa
competição, alguns Estados tendem a subjugar direitos humanos e o direito à
saúde, atendendo os interesses meramente comerciais, sem abertura a uma
gestão democrática que permita a influência de seus cidadãos na tomada de
decisões.
As instâncias supranacionais surgem nesse contexto influenciando o
sistema global, e a formação de uma identidade coletiva global, que gerem uma
coesão social e uma solidariedade que supere os limites do Estado Nacional.
Surgiria um contexto comunicacional que não precisa do sistema político para
ser criado, mas que depende de uma “autocompreensão ético-política dos
cidadãos”

que

forme

“um

contexto

intersubjetivamente

partilhado

de

entendimentos possíveis”. Para que essa opinião pública não fique adstrita ao
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Aprovadas no escopo do Artigo 19 da Carta Constitutiva da OMS, que assevera, in verbis: “A Assembleia
da Saúde terá autoridade para adotar convenções ou acordos respeitantes a qualquer assunto que seja
da competência da Organização. Será necessário uma maioria de dois terços dos votos da Assembleia da
Saúde para a adoção de tais convenções ou acordos, que entrarão em vigor para cada Estado membro
quando aceites por ele em conformidade com as suas normas constitucionais”.
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Estado nacional, deve ser formada em uma arena internacional, em um “contexto
comunicacional que avance para além das fronteiras de opiniões públicas de
inserção meramente nacional” (SOUZA; LEISTER, 2016, p. 17).
Habermas cita alguns exemplos de pressões que a ONU tem realizado
sobre os países em temas que devem formar uma opinião pública planetária: “a
ONU organizou uma série de conferências sobre questões de abrangência
planetária envolvendo a ecologia (no Rio de Janeiro), os problemas do
crescimento populacional (na cidade do Cairo), da pobreza (em Copenhague) e
do clima (em Berlim)”. O simples fato de essas “cúpulas mundiais” trazerem à
discussão esses temas demonstra sua importância para a comunidade política
internacional, gerando uma “opinião pública mundial” que, no mínimo, exerce
“uma pressão política sobre os governos” (HABERMAS, apud SOUZA;
LEISTER, 2016, p. 20).
As soft law têm sido adotadas pelas organizações internacionais
intergovernamentais, mas ainda não atingiram o status de hard law, vale dizer,
normas jurídicas que criem vínculo obrigacional entre Estados, providas não só
de obrigatoriedade, mas de executoriedade. Como citamos anteriormente, a
Convenção-Quadro de Controle do Tabaco e o Regulamento Sanitário
Internacional poderiam ser considerados como mecanismos de hard law, na
seara da saúde global. Cumpre mencionar que a discussão acerca de um
mecanismo vinculante, no caso um tratado internacional, na área e pesquisa e
desenvolvimento, voltada para os interesses sanitários dos países em
desenvolvimento, consta como proposta no âmbito da GSPOA (Resolução
WHA61.21 – item 2.3.C).
Assim, pode-se observar que as declarações conjuntas em conferências
internacionais, além de influenciarem a formação de normas, têm influência na
formação do direito sanitário interno de cada país. Influenciam, ainda, as
decisões judiciais, como demonstrado em estudo das professoras Deisy de
Freitas Lima Ventura e Rachelle Amália Agostini Balbinot, que ao analisarem o
caso da empresa Acumuladores Ajax Ltda., uma das maiores fabricantes de
baterias automotivas do Brasil, que violou ao longo das últimas décadas normas
de segurança no trabalho, ambientais e sanitárias, concluíram que o Superior
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Tribunal de Justiça (STJ) vem adotando o chamado princípio in dubio pro salute,
qual seja, o dever do juiz fazer prevalecer a norma que melhor assegure a saúde,
seja ela branda ou dotada de sanção, seja ela internacional ou interna
(VENTURA; BALBINOT, 2015).
Destarte, há de se observar que a GSPOA constitui-se em mecanismo
imprescindível na sensibilização da opinião pública, bem como dos sujeitos
ativos do processo decisório, para que promovam políticas públicas que
contemplem esse novo pensamento sobre a inovação e o acesso a
medicamentos, bem como uma base sólida e sustentável para a P&D em saúde
guiada

pelas

necessidades

e

centradas

em

doenças

que

afetam

desproporcionalmente países em desenvolvimento.
Buscar-se-á, assim, no estudo proposto, averiguar as políticas públicas
efetivadas pelo governo brasileiro, sejam elas instituídas por dispositivos legais
ou infralegais, programas temáticos, ações específicas ou através da
cooperação internacional, que porventura contemplem os elementos previstos
no âmbito da GSPOA, no recorte temporal de 2008-2015, como veremos a
seguir, no tópico referente aos instrumentos metodológicos utilizados na
presente investigação.

2.4 – Instrumentos Metodológicos e Objetivos de Pesquisa
Segundo Gilson & Raphaely (2008), ao se promover a análise de políticas
em saúde não pode excluir os seguintes aspectos para assegurar um bom
trabalho: referencial teórico de base para orientar a análise (apresentado
anteriormente nos tópicos 2.1; 2.2 e 2.3), detalhamento no desenho da pesquisa
e metodologia (a ser apresentado neste tópico), posição do pesquisador/analista
em relação ao objeto de investigação e como esta posição pode modelar as
interpretações e conclusões (a ser apresentado neste tópico).
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Esta pesquisa procurará, porquanto, contemplar os aspectos discutidos
pelos autores como proposto nas duas seções a seguir: a primeira, que descreve
a estratégia metodológica e o processamento e análise dos dados, e a segunda,
que detalha as estratégias de coleta, e o desenho do estudo. Também indicará
as implicações da posição do autor desta pesquisa em relação ao objeto de
investigação e como esta posição poderá interferir nas interpretações e
conclusões, bem como os caminhos adotados para contornar essas limitações.
2.4.1 – O Estudo de Caso como Estratégia Metodológica, e do
Processamento e Análise de Dados
O estudo de caso – enquanto método de investigação qualitativa – tratase de mecanismo que tem sua aplicação quando o pesquisador busca uma
compreensão extensiva e com mais objetividade e validade conceitual, do que
propriamente estatística, acerca da visão de mundo de setores populares.
Interessa ainda as perspectivas que apontem para um projeto de civilização
identificado com a história desses grupos, mas também fruto de sonhos e utopias
(ROCHA,2008).
Incialmente, depreende-se que o uso da metodologia de estudo de caso
requer uma reflexão sobre o perfil do pesquisador. É preciso considerar de
antemão se o pesquisador possui as características e habilidades exigidas e,
caso contrário, se está disposto a desenvolvê-las. No estudo de caso, o
pesquisador é o principal instrumento de coleta e análise de dados, quando não
é o único, como isso haverá momentos em que sua condição humana será
altamente vantajosa, permitindo reagir imediatamente, fazer correções,
descobrir novos horizontes, bem como, terá situações em que essa condição
pode levar a cometer erros, perder oportunidades, envolver-se demais com
certos casos e menos com outros. Saber lidar de forma consciente e ativa com
sua condição humana é o desafio principal que o pesquisador deverá enfrentar
(ANDRÉ, 2008).
A origem do estudo de caso pode ser encontrada, inicialmente, na
sociologia e antropologia no final do século XIX e início do século XX, com
Frédéric Le Llay, na França, Bronislaw Malinowski e membros da Escola de
Chicago, nos Estados Unidos. Estes estudos, nas diversas áreas do
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conhecimento, buscavam estudar a vida em sociedade, a partir do estudo de um
caso, geralmente problemático, para fins de diagnose, tratamento ou
acompanhamento. Foram utilizados em seguida para os cursos de direito,
administração e ciências da saúde (medicina, enfermagem, entre outros), não só
para a pesquisa, mas como recurso didático com o fim de ilustrar uma situação
ou estimular situações de ensino a partir da leitura e estudo de caso (ANDRÉ,
2008).
A respeito da visão pejorativa que alguns pesquisadores têm com relação
a esse método, pode-se considerar que tal percepção seja produto de uma
equivocada noção da realidade, que enxerga facilidades na aplicação do estudo
de caso, e confundindo esse método com estudos exploratórios e de pouco
profundidade. Ora, temos que o rigor na pesquisa qualitativa é imprescindível,
como no estudo de caso que propomos na investigação em tela, qual seja, os
desafios para a implementação da Estratégia Global sobre Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual, da Organização Mundial da Saúde (OMS),
no Brasil, período de 2008 a 2015.
Em que pese a pesquisa ser uma atividade criativa e, como afirma
Goldemberg (2012) sabermos como uma pesquisa começa, mas não como ela
termina, dada a imprevisibilidade desse processo, deve o pesquisador agir de
forma ética e honesta, com si mesmo e com a comunidade cientifica, respeitando
todas as fases da investigação, considerando a flexibilidade que são naturais a
uma realidade social extremamente dinâmica. A busca pelo rigor na pesquisa é
uma obrigação do pesquisador qualitativo (ANDRE, 2008).
Entende-se, portanto, o estudo de caso deve ser usado quando há
interesse em conhecer uma instância em particular; pretende-se compreender
profundamente essa instância particular em sua complexidade e totalidade;
Busca-se retratar o dinamismo de uma situação numa forma muito próxima do
seu acontecimento natural (ANDRE, 2008). Nesse sentido, para Basey (2003)
um estudo de caso é uma investigação empírica, que deve ser conduzida dentro
dos limites localizados no tempo e no espaço, versar sobre aspectos
interessantes de uma atividade, programa, instituição ou sistema. Trata-se,
nesse contexto, de valioso instrumento para subsidiar julgamentos e decisões
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de práticos ou de gestores de políticas, ou teóricos que investigam como essa
perspectiva.
Propõe-se, porquanto, no presente contexto, uma investigação rigorosa
dos dispositivos legais ou infralegais, e de políticas públicas implementadas pelo
governo brasileiro, bem como programas temáticos, ações específicas ou
através da cooperação internacional, que porventura contemplem os elementos
previstos no âmbito da GSPOA. Ao promover esse cruzamento de dados, entre
as ações efetivadas pelo Brasil, no período de 2008 a 2015, e os mandamentos
positivados da Resolução WHA61.21, que por sua vez contempla 8 elementos
principais, 25 sub-itens, distribuídos por 108 pontos de ação, espera-se
defrontar-se com situações que entravam a implementação no Brasil de um novo
pensamento sobre a inovação e o acesso a medicamentos, bem como a
efetivação de uma base sólida e sustentável para a P&D em saúde, guiada pelas
necessidades e centradas em doenças que afetam desproporcionalmente
países em desenvolvimento, e também o fomento de mecanismos de
financiamento sustentáveis que garantam a realização de tais fins.
São esses desafios para a plena implementação da GSPOA, no Brasil,
que esperamos identificar e particularizar, através do presente estudo de caso,
com o propósito de contribuir para o debate relacionado com a tríade saúde
pública-inovação-propriedade intelectual. Espera-se, assim, fomentar as
discussões relacionadas com os problemas de acesso causados pelo atual
Sistema Internacional da Propriedade Intelectual, e pela falta de inovação, em
especial para doenças que afetam de forma desproporcional os países em
desenvolvimento, e os de menor desenvolvimento relativo.
Da mesma forma, uma vez identificados os desafios para a plena
implementação da GSPOA no Brasil, tem-se a expectativa de vislumbrar os
empecilhos que devem superados para que se garanta o pleno acesso a
medicamentos, e outras tecnologias médicas, seguros, eficazes, de qualidade,
e a preços acessíveis. Isso, é claro, dentro de uma revisão da conexão sistêmica
entre pesquisa farmacêutica, interesse comercial e assistência à saúde pública,
buscando alternativas sustentáveis para romper os obstáculos colocados pela
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propriedade intelectual, e o controle comercial sobre a ciência e a assistência
médica de base.
Para Rocha (2008), uma das vantagens do estudo de caso é a
possibilidade de fornecer uma visão profunda e ao mesmo tempo ampla e
integrada de uma unidade social, complexa, composta de múltiplas variáveis.
Outra vantagem associada ao estudo de caso é a sua capacidade de retratar
situações da vida real sem prejuízo de sua complexidade e de sua dinâmica
natural. Os estudos de caso também são valorizados pela sua capacidade
heurística, isto é, por jogarem luz sobre os fenômenos estudados, de modo que
o leitor possa descobrir novos sentidos, expandir suas experiências ou confirmar
o que já sabia. Espera-se que o estudo de caso ajude a compreender a situação
investigada e possibilite a emersão de novas relações e variáveis, ou seja, que
leva o leitor a ampliar suas experiências. Espera-se também que revele pistas
para aprofundamento ou para futuros estudos.
Rocha (2008), no entanto, reflete que o investigador, ao se valer da
metodologia do estudo de caso, pode acabar se fascinando pelo pitoresco e
inusitado, prendendo-se mais naquilo que mais parece, e se perdendo nas
minúcias do dia-a-dia, deixando de lado o que é verdadeiramente significativo ou
as questões mais amplas, que pode comprometer a validade do relato.
Para evitar tal situação, buscar-se-á, através de um exame acurado,
promover uma análise peremptória de toda uma vastidão de legislações,
políticas, programas temáticos e ações programáticas, bem como a verificação
dogmática da literatura especializada, seja ela nacional ou produzida por
cientistas estrangeiros, acerca do tema proposto.
Em relação ao percurso metodológico do estudo de caso, ou como fazer
um estudo de caso, André (2008), citando Nisbett e Watts (1978), preleciona
que, via de regra, essa metodologia cumpre três fases distintas: fase
exploratória, fase de coleta de dados e fase de análise dos dados.
Como fase exploratória e de coleta de dados, buscou-se selecionar as
abordagens qualitativas da pesquisa, reunindo o maior número de informações
possíveis, acerca da tríade saúde pública-inovação-propriedade intelectual, e
114

seu impacto no acesso a medicamentos seguros, eficazes, de qualidade, e a
preços acessíveis, especialmente para o enfretamento de moléstias que afetam
desproporcionalmente os países em desenvolvimento. Da mesa forma,
procurou-se perscrutar políticas públicas brasileiras relacionadas com a
pesquisa e desenvolvimento em saúde, a inovação e produção de produtos
sanitários, aplicação e gestão da propriedade intelectual na saúde, e fomento de
mecanismos inovadores e sustentáveis em P&D.
Quanto à análise de documentos selecionados, o método de análise de
conteúdo, empregado por Bardin (2003), foi empregado nesta etapa
metodológica por dois motivos fundamentais: a) seus procedimentos possibilitam
uma análise com base em inferências extraídas de conteúdos de documentos –
a partir de uma interpretação controlada por meio de variáveis ou indicadores,
que proporcionam maior liberdade ao analista, sem que se perca a objetividade
da investigação e b) por se tratar de uma análise pautada em políticas e ações
específicas por implementadores brasileiros, e também em documentos oficiais
agências governamentais nacionais e internacionais, cujas características
relativas à forma são homogêneas. Desse modo o emprego de um método
dirigido fundamentalmente ao conteúdo do que está sendo dito é a prática mais
adequada para pesquisas cujos documentos analisados apresentam alto grau
de homogeneidade quanto à forma (SALES; GUIMARÃES, 2010). Observa-se,
assim, que o método de Análise de Conteúdo é dividido em três fases: préanálise, exploração do material e, tratamento dos resultados (inferências e
interpretações).
Nesse contexto, é importante frisar que a bibliografia em relação à
Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual é parca, sendo praticamente inexistente em língua
portuguesa. Mas identificou-se, ao longo da fase exploratória e coleta de dados,
algumas revisões bibliográficas que tratam do impacto do Acordo TRIPS no
acesso a medicamentos, especialmente nos países em desenvolvimento, em
particular no que se refere às moléstias que os afetam desproporcionalmente.
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2.4.1.1 – Revisão Bibliográfica acerca do impacto do atual Sistema
Internacional de Propriedade Intelectual no Acesso a Medicamentos
Os professores Germán Velásquez, Carlos Correa e Xavier Seuba,
publicaram nos idos de 2012, a obra “IPR, R&D, Human Rights and Access to
Medicines: An Annotated and Selected Bibliography”, no qual promoveram uma
revisão bibliográfica, não exaustiva, acerca da temática em tela, e que foi assim
dividida: 1) Propriedade Intelectual e Inovação de produtos Farmacêuticos: 50
artigos científicos96; 2) Regulação da Propriedade Intelectual: 101 artigos
científicos97; 3) Direitos Humanos e Acesso a Medicamentos: 22 artigos
científicos98; 4) Estudos de Países por Regiões: 44 artigos científicos99
(VELÁSQUEZ et al., 2012).
Ainda que os estudos listados versem acerca dos mais diversos temas
relacionados

à

tríade

saúde

pública-inovação-propriedade

intelectual,

convergem na necessidade de se promover um novo pensamento sobre a
inovação e o acesso a medicamentos, e que garanta uma base sólida e
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Entre os quais: Banerji J., B. Pecoul (2007). Pragmatic and principled: DNDi´s approach to IP
management. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of
best practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen et al. MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A;
Gold, E. R., Kaplan, W., Orbinski, J., Harland-Logan, S., N-Marandi, S. (2010). Are patentes impeding
medical care and innovation? Plos Med. Public Library of Science. Love, J. (2007) Measures to enhance
access to medical technologies, and new methods of stimulating medical R&D. UC Davis Law Review.
Sangeeta Shashikant (2009). The substantive patente law treaty: The danger of global Patent Policy
Harmonization. TWN. Stiglitz, J. E., Jayadev, A. (2010). Medicine for tomorrow: Some alternative
proposals to promote socially beneficial research and development in pharmaceuticals. Journal of
Generic Medicines.
97
Entre os quais: Abbott F. A. (1998) First Report (final) to the Committee on International Trade Law of
the International Law Association on the subject of parallel importation. Journal of International
Economic Law; Chaves, G. C., Oliveira, M. A .(2008). A proposal for measuring the degree of public
health-sensitivity of patente legislation in the context of the WTO TRIPS Agreenment. Bulletin of the
World Health Organization; Roffe, P., Tansey G., Vivas-Eugui, D. (2006). Negotiating Health: Intelectual
Property and Access to Medicines. Ed. Earthscan Publishers; Sell, S. (2003). Private Power, Public Law.
The Globalization of Intellectual Property Rights. Cambridge: Cambridge University Press.
98
Entre os quais: Chapman, A. R. (2002). The human rights implications of intelectual property
protection. Journal of International Economic Law. Evans, T. (2002). A human right to health? Third World
Quarterly. Pogge, T. W. (2005). Human Rights and Global Health: A Research Program (2005).
Metaphilosophy.
99
Entre os quais: Ngwena, C. (2000). The recognition of access to health care as a human right in South
Africa: is it enough? Health and Human Rights. Gupta, R. (2004) . TRIPS compliance: dealing with the
consequences of drug patents in India. Houston Journal Of International Law. Scherer, F. M., Weistburst,
S. (1995). Economic effects of strengthening pharmaceutical patent protection in Italy. International
Review of Industrial Property and Copyright Law. Galvao, J. (2002). Access to antirretroviral drugs in
Brazil. The Lancet. El Said, Mohammed (2008). The Development of Intellectual Property Protection in
the Arab World. Lewiston: The Edwin Mellen Press.
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sustentável para a P&D em saúde, guiada pelas necessidades e centradas em
doenças que afetam desproporcionalmente países em desenvolvimento. Nesse
sentido, foram de grande importância para a confecção da investigação
proposta.
Cabe menção, ainda, o primeiro estudo que efetivamente alertou o setor
da saúde acerca das implicações do Acordo TRIPS no acesso a medicamentos,
de autoria do professor Carlos Correa, que foi negociador no âmbito da Rodada
do Uruguai do GATT, como secretário-adjunto para Ciência e Tecnologia do
Governo da Argentina, e que foi divulgado em 1995, em conferência promovida
pela Charles III University of Madrid e o Drugs Action Programme (DAP), da
Organização Mundial da Saúde. O artigo, intitulado “The Uruguay Round and
Drugs”, pelo seu caráter pioneiro e vanguardista100, também influenciou a
presente investigação (VELÁSQUEZ, 2013a).
Da mesma forma, pode-se mencionar o estudo elaborado pelo professor
Nitsan Chorev, da Brown University, e Kenneth C. Shadlen, da London School
of Economics and Political Science, intitulado “Intellectual Property, Access to
Medicines, and Health: New Research Horizons”. Em breve revisão bibliográfica,
os autores identificam duas gerações distintas de pesquisa. A primeira geração
analisa as origens das novas regras de propriedade intelectual, em particular o
Acordo TRIPS, e o impacto para os países em desenvolvimento 101. A segunda
geração examina as experiências em nível nacional, à medida que os países
ajustam suas leis e práticas para se adequar ao referido Acordo102. Os autores
se identificam com a segunda geração, destacando que alianças e coalizões são
necessárias para viabilizar a implementação de políticas necessárias, para se
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Pode-se mencionar, ainda, pela essência desbravadora, o estudo realizado por Carlos Correa, Keith
Maskus, J. H. Reichman e Hanns Ullrich, para o secretariado da Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), intitulado “The TRIPS Agreement and Developing Countries”. O
artigo foi publicado em 1996, pouco depois da Rodada do Uruguai findar-se.
101
Por exemplo, Lanjouw (2002), Lanoszka (2003), Barton (2004), Chaudhuri (2005), Roffe et al (2005),
Corriat et al (2006), Coriat (2008), Malbon and Lawson (2008), La Croix and Liu (2008), Reichman (1996),
Correa (2000); Watal (2001); Commission on Intellectual Property Rights (2002); Weissman (1996)
(CHOREV; SHADLEN, 2015).
102
Por exemplo, Coriat (2008), Haunss and Shadlen (2009), Shaver (2010), Shaver and Rizk (2010),
Shadlen, Guennif, Guzman, and Lalitha (2011), Lofgren and Williams (2013), Dreyfuss and RodriguezGaravito (2014) (CHOREV; SHADLEN, 2015).
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adequarem ao TRIPS, levando em conta as condições e necessidades locais
(CHOREV; SHADLEN, 2015).
Devido à miríade de artigos levantados, o estudo empreendido Chorev &
Shadlen (2015) foi de grande valia para a realização da presente investigação,
especialmente por ofertarem uma seleção de trabalhos que tratam, de uma
maneira ou de outra, do impacto do atual Sistema Internacional de Propriedade
Intelectual no acesso a medicamentos, especialmente nos países em
desenvolvimento. Assim como os referidos autores, nos identificamos com a
segunda geração de pesquisadores, uma vez que nos propomos a examinar as
experiências em nível nacional.
Por fim, cumpre asseverar que além dos trabalhos supracitados, utilizouse no processo de investigação diversas outras obras especializadas,
devidamente selecionadas e examinadas, e que se encontram devidamente
catalogadas nas Referências Bibliográficas.
2.4.1.2 – Desenho do Estudo e Estratégia de Coleta de Dados
Conforme se discutiu ao longo do presente Capítulo, os referenciais
teóricos sobre a intersecção entre a política interna, externa e internacional,
tendo como objeto o acesso a medicamentos, a inovação e a propriedade
intelectual, à luz da saúde pública e análise de políticas, visam contribuir com
a orientação das análises relacionadas às questões de investigação e com os
contornos da estratégia metodológica da pesquisa.
A Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual estão divididos em 8 elementos principais, 25 sub-itens,
distribuídos

por

108

pontos

de

ação,

que

visam

aumentar

a eficácia na promoção da inovação dentro dos países, através do
desenvolvimento institucional, investimento e coordenação de áreas relevantes
para a inovação em saúde.
Tais pontos comunicam-se entre si, e para melhor aplicabilidade
metodológica, serão divididos em 8 macro áreas, tal como se observa no Plano
de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual: Elemento 1)
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Estabelecimento de uma ordem de prioridade das necessidades de pesquisa e
desenvolvimento; Elemento 2) Promoção das atividades de P&D; Elemento 3)
Criação de capacidade de inovação e melhora da mesma; Elemento 4)
Transferência de tecnologia; Elemento 5) Aplicação e gestão do regime de
propriedade intelectual para contribuir à inovação e promover a saúde pública;
Elemento 6) Melhora da distribuição e acesso; Elemento 7) Promoção de
mecanismos de financiamento sustentáveis; Elemento 8) Estabelecimento de
sistemas de monitoramento e apresentação de informes.
Buscou-se, porquanto, junto aos atores específicos e competentes para
tanto, dados, relatórios e informações relativas à: 1) Políticas de Pesquisa em
Saúde (sub-itens 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5); 2) Políticas de Ciência,
Tecnologia e Inovação (sub-itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5); 3) Políticas
relacionadas com a Ética em Pesquisa (sub-itens 1.3.C., 2.2.F., 6.2.A.,6.2.G);
4) Políticas de Recursos Humanos para a Saúde (sub-itens 3.1.A., 3.2.B.); 5)
Políticas de produção local (produtos e tecnologias sanitárias), incluindo
parcerias público-privadas (sub-item 4.1.B., 4.1.C., 6.3.A, 7.2.A, 7.2.B, 7.3.C, ;
6) Políticas de Transferência de Tecnologia Norte-Sul e Sul-Sul (de produtos e
tecnologias sanitárias) (sub-itens 4.1, 4.2, 4.3, 6.3.F.) ; 7) Políticas Comerciais
e de Investimento (na esfera sanitária) (2.1.B, 2.2.F., 3.4.C, 7.1.B); 8) Políticas
Industriais (na área da saúde) (sub-item 5.1., 6.1.A); 9) Políticas de fomento ao
acesso a medicamentos e redução das iniquidades (sub-item 5.2, 6.1.F.,
6.1.G.); 10) Políticas em Medicina Tradicional (sub-item 1.3.A, 1.3.B; 1.3.E;
1.3.E; 3.4; 5.1.F; 5.2.E;) 11) Políticas antidumping (incluindo práticas
regulatórias na perspectiva sanitária e comercial) (sub-itens 6.2.A; 6.2.B; 6.2.C.
6.2.F.; 6.3.F).
Importante ressaltar que os stakeholders estão identificados no Plano de
Ação (OMS, Estados-Membros, Indústria, Organizações Não-Governamentais,
outras Organizações Internacionais, como OMC, OMPI e UNCTAD) sendo que
os principais responsáveis por cada ação estão identificados em negrito. Os
pontos de ação que colocam os Estados-Membros como encarregados
elementares serão abordados com maior eficiência e plenitude. E o recorte
temporal inicial positivado na GSPOA também será considerado no estudo
proposto, qual seja entre 2008-2015. No entanto, até mesmo pela sistemática
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dinâmica que abarca a manufatura de políticas, sejam elas internas, externas
ou internacionais, há de se considerar que determinados elementos positivados
no âmbito da GSPOA já eram praticados internamente pelo Brasil, antes do
advento da Resolução da Resolução WHA61.21. Outros elementos, por sua
vez, ainda que estejam contemplados dentro da estrutura política e/ou
normativa nacional, no recorte temporal proposto de 2008-2015, tiveram
desdobramentos

consideráveis

para

além

do

referido

interstício

e,

eventualmente, foram apreciados com a devida robustez científica. Para melhor
performance da investigação, tal cenário de dinamicidade das políticas públicas
foi considerado, mas sem perder de vista o contorno temporal disposto entre
2008 e 2015.
A identificação das legislações, políticas e outros documentos oficiais foi
feita a partir de levantamento de bibliografia e da análise documental, em fontes
primárias e secundárias, notadamente em relação aos textos dos acordos
internacionais,

informações,

dados,

relatórios

extraídos

de

órgãos

governamentais brasileiros (Ministério da Saúde; Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação; Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio
Exterior; Ministério das Relações Exteriores; Agência Nacional de Vigilância
Sanitária; Agência Brasileira de Cooperação e Fundação Oswaldo Cruz;
Agência Brasileira de Cooperação; Instituto Nacional de Propriedade Industrial)
e de organizações internacionais (Organização Mundial da Saúde e
Organização Mundial do Comércio).
O uso da Lei de Acesso à Informação (LAI) (Lei 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto 7.724/2012) foi utilizado como recurso para
obtenção de informações oficiais, como, por exemplo, o valor investido em
parcerias para o desenvolvimento produtivo, ou a quantidade e identificação
dos países e instituições internacionais com as quais o Brasil possui
cooperação em relação à pesquisa e desenvolvimento na área de saúde.
Da mesma forma, para buscar suprir eventuais lacunas, utilizou-se
relatórios produzidos pelos servidores brasileiros, que participam das
negociações referentes à política internacional em apreço, e que foram de
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grande utilidade e serventia, por apresentarem uma análise mais detalhada da
GSPOA como um todo.
Por fim, no que se refere à posição do analista diante da pesquisa, de
acordo com Walt, g.; Shiffman, j.; Schneider, h.; Murray, s.f., Brugha r.; Gilson
l. (2008), poder-se-ia classificá-lo em insiders ou outsiders, na qual defendem
que a pesquisa ideal deveria incluir os dois no processo de coleta e análise,
de modo que as discussões assegurassem uma investigação mais abrangente
possível. Por um lado, os insiders podem ter mais acesso aos dados
investigados e capacidade de propor questões mais precisas, e apontar
reflexões mais fiéis em relação ao objeto de estudo. Por outro lado, podem
ser considerados extremamente enviesados. Recrutar insiders para uma
pesquisa pode ser difícil. O outsider, por sua vez, pode contribuir em função
da curiosidade com o pouco familiar, com a capacidade de fazer perguntas
tabu e por ser visto como não alinhado a subgrupos (tradução livre, p. 314).
O autor desta pesquisa, em relação ao objeto da investigação, possui
atuação profissional externa ao processo a ser estudado. Porém, atuou
entre os anos de 2010-2015 como assessor técnico da Assessoria de Assuntos
Internacionais do Ministério da Saúde, onde participou ativamente das
negociações internacionais que envolvem o binômio saúde pública –
propriedade intelectual. De toda forma, buscou-se promover a distância
desejada entre o observador, e o recorte proposto para fins de investigação
científica, de modo a garantir uma compreensão sistemática do fenômeno
pesquisado, com arrimo em princípios teórico-filosóficos.
A pesquisa busca, nesse sentido, não se limitar à perspectiva ou ao
posicionamento público de gestores públicos, mas também buscou analisar a
perspectiva dos segmentos de produção privado nacional, oficial e multinacional,
e outros coletivos da sociedade civil.
Com efeito, a presente investigação não tem a pretensão de esgotar o
tema proposto, mas suscitar a reflexão da problemática referente à necessidade
de alterar as políticas de propriedade intelectual para que respondam melhor às
reais necessidades de saúde pública.
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2.5 – Dos Objetivos de Pesquisa
A) Objetivo Geral:
•

Elucidar os desafios postos para a plena implementação da Estratégia
Global e Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual, da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, no
período de 2008 a 2015.

B) Objetivos Específicos:
•

Demonstrar que opções equivocadas, alinhavadas no processo decisório
recente, especialmente através da promulgação da Lei de Propriedade
Industrial (nº 9.279/1996), compromete a instrumentalização de políticas
progressistas para que a propriedade intelectual responda melhor às reais
necessidades de saúde pública;

•

Certificar que o instrumento de captura das políticas públicas, e do
processo legislativo, por corporações e outras entidades da iniciativa
privada, compromete a implantação de políticas públicas e instrumentos
normativos que promovam uma melhor aplicação e gestão do regime de
propriedade intelectual, para contribuir com a inovação, e promoção da
saúde pública;

•

Confirmar que apesar dos esforços empreendidos pelo governo brasileiro,
para o estabelecimento de uma ordem de prioridade das necessidades de
pesquisa e desenvolvimento, guiada pelas necessidades e centradas em
doenças que afetam desproporcionalmente países em desenvolvimento,
a promoção de tais atividades está limitada diante da ausência de
mecanismos de financiamento inovadores, e pela queda abrupta no
financiamento das atividades de ciência e tecnologia, a partir de 2014, o
que compromete o estabelecimento de uma base sólida e sustentável
para a P&D;

•

Evidenciar que apesar do processo de recrudescimento das políticas de
inovação na seara da saúde, entre o período de 2008-2015, ainda são
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insuficientes para a efetiva superação o hiato tecnológico, e do déficit
público referente às importações de insumos para o setor saúde;
•

Salientar que apesar do fomento de iniciativas que promovam os arranjos
produtivos locais, quanto a insumos e produtos farmacêuticos, ainda são
insuficientes diante da debilidade e fragilidade da capacidade produtiva
nacional, espelhada na forte dependência externa dos produtos do
Complexo Econômico e Industrial da Saúde, e da necessidade de
melhora do aparato regulatório;

•

Desvelar que o processo de cooperação entre o Estado brasileiro e a
iniciativa privada, especialmente no que tange à transferência de
tecnologia, ainda se pauta em modelos lineares e verticais, o que impede
com que o conhecimento de domínio público e a pesquisa ocorram ao
longo de todo o processo, gerando sempre novos conhecimentos e novas
questões de pesquisa, fomentando, de fato, a inovação na área da saúde;

•

Salientar a necessidade, por parte do Estado Brasileiro, de promover a
adoção de processos decisórios mais transparentes, no que se refere às
parcerias para o desenvolvimento produtivo, bem como a realização de
investimentos em infraestrutura e na qualificação dos profissionais que
atuam nos laboratórios públicos, e a adoção de mecanismos de
monitoramento e avaliação dos resultados, para o efetivo aprimoramento
da capacidade produtiva e de Inovação em Saúde.
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CAPÍTULO III

O BRASIL E A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA GLOBAL E DO PLANO
DE AÇÃO SOBRE SAÚDE PÚBLICA, INOVAÇÃO E PROPRIEDADE
INTELECTUAL

“A questão do acesso a medicamentos essenciais se
coloca como um grande campo de ação interdisciplinar,
(...). Não delimitar fronteiras entre diversas áreas do
conhecimento, mas estabelecer um diálogo construtivo,
coerente e interdisciplinar, permite que consigamos
estabelecer metas factíveis e implementar ideias e
propostas concretas na luta pela melhoria das condições
de saúde de nossas populações. (...) Pensemos nessas
áreas como realidades a alcançar e não apenas utopias,
embora não desistamos nunca de perseguir a utopia.”
(Jorge Bermudez103)

O professor Jorge Bermudez, corifeu sanitarista e autor de vasta literatura
acerca do impacto do atual sistema internacional de propriedade intelectual no
acesso a medicamentos seguros, eficazes, e de qualidade, e a preços
acessíveis, especialmente nos países em desenvolvimento, assevera acerca
da necessidade de refletir criticamente sobre tal problemática, “ensejando a
identificação de barreiras, de entraves, mas também de oportunidades e de
questões a assumir como prioritárias e lutar, sempre e intransigentemente, pela
defesa de princípios que toda uma geração defendeu e tentou implementar,
com resultados incríveis, parciais, totais, mas sempre sem esmorecer na luta”
(BERMUDEZ, 2014, págs. 99-100).
Exploramos, ao longo do presente trabalho, que a Estratégia Global e o
Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual,
concentram-se no reconhecimento de que as iniciativas em curso para
aumentar o acesso a produtos farmacêuticos são insuficientes, e no
reconhecimento de que os mecanismos que incentivam os direitos de
103

BERMUDEZ, Jorge. Acesso a medicamentos: direito ou utopia? Rio de Janeiro: E-papers, 2014.
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propriedade intelectual não conseguem beneficiar as pessoas que vivem em
mercados com baixo potencial consumidor. Para tanto, apresenta 8 elementos
principais, 25 sub-itens, distribuídos por 108 pontos de ação, que visam
aumentar a eficácia na promoção da inovação dentro dos países, através do
desenvolvimento insitucional, investimento e coordenação de áreas relevantes
para a inovação em saúde.
Perscrutar-se-á, a seguir, tais objetivos e seus respectivos pontos de
ação, confrontando-os com as iniciativas implementadas (ou não) pelo Estado
brasileiro, tais como as Políticas de Pesquisa em Saúde , e de Ciência,
Tecnologia e Inovação, as ações programáticas relacionadas à Ética em
Pesquisa, e de Recursos Humanos para a Saúde . Abordar-se-á as políticas de
produção local (produtos e tecnologias sanitárias), incluindo parcerias públicoprivadas, e de Transferência de Tecnologia Norte-Sul e Sul-Sul (de produtos e
tecnologias sanitárias). Analisar-se-á políticas comerciais, industriais, e de
investimento (na esfera sanitária). Refletir-se-á acerca dos programas
temáticos de fomento ao acesso a medicamentos e redução das iniquidades,
bem como as Políticas em Medicina Tradicional. Da mesma forma, perquirirse-á acerca das políticas antidumping (incluindo práticas regulatórias na
perspectiva sanitária e comercial), entre outras iniciativas afeitas ao tema da
presente investigação.
Esse exercício de investigação configura-se condição sine qua non para
que se possa identificar os desafios postos para a plena implementação da
GSPOA no Brasil, especialmente no propósito de promover uma revisão da
conexão sistêmica entre pesquisa farmacêutica, interesse comercial e
assistência à saúde pública, buscando alternativas sustentáveis para romper
os obstáculos colocados pela propriedade intelectual, e o controle comercial
sobre a ciência e a assistência médica de base.
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Elemento 1 - Estabelecimento de uma ordem de prioridade das
necessidades de pesquisa e desenvolvimento
O primeiro elemento da GSPOA assevera que as políticas relacionadas
com a Pesquisa e Desenvolvimento em saúde, dos países desenvolvidos,
precisam refletir adequadamente necessidades de saúde dos países em
desenvolvimento, tais como as lacunas na investigação sobre as doenças do tipo
II e do tipo III, e as necessidades específicas de P&D dos países em
desenvolvimento em relação às doenças Tipo I. Tais medidas são
imprescindíveis para impulsionar a pesquisa sustentável, e o desenvolvimento
de novas alternartivas terapêuticas, e o aprimoramento das possibilidades já
existentes (OMS, 2008).
Para tanto, há uma subdivisão desse Elemento em três sub-itens, que por
sua vez consagram 13 pontos de ação, que serão abordados a seguir, com o
respectivo levantamento do cenário brasileiro.
Sub-Elemento 1.1 - Mapeamento global das pesquisas e desenvolvimento,
tendo em vista a identificação de lacunas em pesquisa e desenvolvimento
em

doenças

que

afetam

desproporcionalmente

países

em

desenvolvimento
Os Pontos de Ação (A), (B) e (C) tratam da necessidade de desenvolver
metodologias e mecanismos para identificar as lacunas nas pesquisas acerca
das doenças tipo I de maior incidência nos países em desenvolvimento, doenças
tipo II e tipo III. A partir daí, promover a divulgação dessas lacunas e avaliar as
suas consequências na saúde pública, orientando o desenvolvimento de
produtos terapeuticamente viáveis e a preços acessíveis (OMS, 2008).
A OMS foi definida como protagonista na desenvoltura de ações para tais
quesitos, com apoio dos Governos e demais atores responsáveis. Nesse ínterim,
cumpre observar que em maio de 2013, a Sexagésima Sexta Assembleia
Mundial da Saúde determinou especificamente o estabelecimento de um
Observatório Global sobre Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde na resolução
WHA66.22, com o objetivo geral de “consolidar, monitorar e analisar informações
relevantes sobre atividades de pesquisa e desenvolvimento em saúde, com o
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objetivo de contribuir à identificação e definição de lacunas e oportunidades para
as prioridades de pesquisa e desenvolvimento em saúde e apoio a ações
coordenadas de pesquisa e desenvolvimento em saúde” (WHO, 2013).
A criação do referido Observatório foi solicitada pela Resolução
WHA66.22 no contexto da implementação das recomendações do CEWG (cujas
atividades estão relacionadas com a implementação do Elemento 07 - Promoção
de mecanismos de financiamento sustentáveis, que será abordado com maior
precisão mais adiante). Na visão do Secretariado da OMS, além de identificar
lacunas e oportunidades para P&D em saúde, o Observatório poderia: (i)
monitorar e analisar informações sobre os fluxos financeiros globais para P&D;
(ii) utilizar dados de outras fontes (testes clínicos, dados nacionais, pesquisas,
patentes); (iii) integrar informações sobre produtos promissores; (iv) apoiar a
inovação e acesso a tecnologias médicas; (v) fortalecer a capacidade dos
governos nacionais em P&D, bem como na priorização dos portfólios; e (vi)
facilitar a coordenação para P&D (WHO, 2013).
A Sexagésima Nona Assembleia Mundial da Saúde, realizada em maio
de 2016, voltou a enfatizar o papel central do Observatório e a importância de
acelerar seu desenvolvimento. Na resolução WHA69.23, também solicitou a
criação de um comitê de especialistas em P & D em saúde para definir
prioridades para novos investimentos com base em informações fornecidas
principalmente

pelo

Observatório

(WHO,

2016).

O escopo principal do Observatório, conforme delineado pelos EstadosMembros na resolução WHA69.23 da Assembléia Mundial da Saúde, foi definido
nos seguintes parâmetros: a) doenças do tipo II e do tipo III (ou seja, doenças
incidentes em países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento
relativo); b) as necessidades específicas de P & D dos países em
desenvolvimento, e de menor desenvolvimento relativo, em relação às doenças
do tipo I (ou seja, doenças incidentes em países desenvolvidos e em
desenvolvimento, com grande número de populações vulneráveis em cada um
deles); c) áreas potenciais onde existem falhas de mercado; d) resistência
antimicrobiana e às doenças infecciosas emergentes, susceptíveis de causar
grandes epidemias (WHO, 2016).
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Quando da Sexagésima Sétima Assembleia Mundial da Saúde, em 2014,
o Brasil demonstrou interesse nesse processo, tanto que financiou integralmente
a Plataforma Regional sobre Acesso a Inovação para Tecnologias de Saúde
(PRAIS), desenvolvida pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que
representa a OMS nas Américas104.
No documento A67/27 o Secretariado apresenta uma análise de alguns
mecanismos105 que financiam a pesquisa e o desenvolvimento em saúde,
vislumbra uma possibilidade de coordenação entre eles, e os classifica
observando os seguintes critérios: Adaptabilidade, Âmbito da Pesquisa, Alcance
Geográfico, Estrutura de Governança, Experiência na Gestão do Financiamento
da Pesquisa e Desenvolvimento, e a Transparência.
Tabela 02 – Avaliação de Mecanismos que financiam P&D em Saúde
(Fonte: WHO, Doc. A67/27, 2014)

104

Nota Técnica Da Assessoria de Assuntos Internacionais da Saúde (AISA/MS) referente ao Seguimento
Ao Informe Do Grupo Consultivo De Experts Em Pesquisa E Desenvolvimento: Financiamento E
Coordenação (CEWG) - Documento A67/27 E A A67/28. A Nota foi elaborada por técnicos da referida
repartição tendo em vista a realização da 67ª Assembleia Mundial de Saúde, que ocorreu em Genebra, na
Suíça, 19 a 24 de maio de 2014.
105

No enfrentamento ao HIV, a OMS considerou as seguintes iniciativas: International AIDS Vaccine
Initiative; International Partnership for Microbicides e South African AIDS Vaccine Initiative. Para o
enfrentamento à malária, a OMS mencionou as iniciativas: Malaria Vaccine Initiative e Medicines for
Malaria Venture. Em relação à Tuberculose, o Secretariado mencionou as iniciativas: Aeras Global TB
Vaccine Foundation; Foundation for Innovative New Diagnostics; Global Alliance for TB Drug Development
e Tuberculosis Vaccine Initiative. Por fim, citou as seguintes iniciativas que por fim poderiam contribuir
para a confecção do Observatório Global: Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDI); Institute for
OneWorld Health; European and Developing Countries Clinical Trials Partnership; European Vaccine
Initiative ; Infectious Disease Research Institute; Innovative Vector Control Consortium; International
Vaccine Institute; Program for Appropriate Technology in Health e Sabin Vaccine Institute.
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Como já observado alhures, o Brasil, além de contribuir financeiramente
para a construção da plataforma PRAIS no âmbito das Américas, com apoio da
OPAS, asseverou durante a 67ª AMS a importância da construção de um
Observatório Global sobre Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, ressaltando
inclusive a necessidade de consultar os mecanismos mencionados pela OMS,
sobre essa iniciativa do Observatório, principalmente no propósito de avaliar o
impacto do critério da adaptabilidade106.
Por fim, observa-se que a criação de um Observatório Global sobre
Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde tratou-se de iniciativa que se adequa
aos mandamentos positivados nos Pontos de Ação (A), (B) e (C), do subElemento 1.1, e que, a despeito do protagonismo necessário da OMS, contou
com o apoio manifesto do Governo brasileiro quando da 67ª AMS. Quando o
Brasil aportou recursos, em 2012, para a confecção da Plataforma Regional
sobre Acesso a Inovação para Tecnologias de Saúde (PRAIS), gerou interesse

106

O discurso do Delegado brasileiro, no âmbito da 67ª AMS, quanto ao tema em tela, está disponível em:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67-REC3/A67_REC3-en.pdf#page=85. Acesso em 27 abr
2018.
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por parte do Secretariado da OMS em utilizar o software da iniciativa americana
no âmbito do Observatório Global107. A PRAIS consiste plataforma interativa que
inclui pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias da saúde, políticas
farmacêuticas e tecnologias de saúde, acesso e uso racional de medicamentos
e regulação e gestão da propriedade intelectual. Portanto, possui objeto
semelhante ao que foi consubstanciado no Observatório Global sobre Pesquisa
e Desenvolvimento em Saúde.

Sub-Elemento

1.2

-

Formulação

de

estratégias

que

priorizem

explicitamente a pesquisa e o desenvolvimento no âmbito nacional,
também nas searas regionais e inter-regionais
Os Pontos de Ação (A), (B), (C) e (E) devem ser protagonizados pelos
governos,

em

parceria

com

outros

atores

interessados,

e

versam,

respectivamente:
Sub-Elemento 1.2 (A) - Definir prioridades de pesquisa, de modo a atender
às necessidades de saúde pública, e implementar políticas de saúde
pública com base em avaliações das necessidades, de forma adequada e
regular;
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no Capítulo da Saúde, indica
no Artigo 200, Inciso V, entre as competências do Sistema Único de Saúde
(SUS) o incremento do desenvolvimento científico e tecnológico no campo da
saúde. Em 2000, o Ministério da Saúde (MS) estruturou o Departamento de
Ciência e Tecnologia (DECIT) e, em 2003, criou a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). Esses caminhos institucionais
deram sustentação política, operacional e financeira para a discussão de uma
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) que
apoiou chamadas para a construção de uma Agenda Nacional de Prioridades de
107

Nota Técnica Da Assessoria de Assuntos Internacionais da Saúde (AISA/MS) referente ao Seguimento
Ao Informe Do Grupo Consultivo De Experts Em Pesquisa E Desenvolvimento: Financiamento E
Coordenação (CEWG) - Documento A67/27 E A A67/28. A Nota foi elaborada por técnicos da referida
repartição tendo em vista a realização da 67ª Assembleia Mundial de Saúde, que ocorreu em Genebra, na
Suíça, 19 a 24 de maio de 2014.

130

Pesquisa em Saúde. A política e a agenda caracterizam-se como instrumentos
de gestão para a SCTIE e servem para balizar as ações de fomento à pesquisa
realizada pelo MS (BRASIL, 2015a, 2008b; SANTOS et al., 2010; SANTOS,
2008).
A primeira rodada da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Saúde (ANPPS) foi realizada no Brasil entre 2003 e 2004 e publicada em
2006108; em 2010 ela foi revisada (BRASIL, 2015a). A Agenda Nacional de
Prioridades de Pesquisa em Saúde tem como pressuposto “respeitar as
necessidades nacionais e regionais de saúde e aumentar a indução seletiva para
a produção de conhecimentos e bens materiais e processuais nas áreas
prioritárias para o desenvolvimento das políticas sociais” (BRASIL, 2015a, p. 13).
Essa agenda constituiu-se como o primeiro exercício de definição de prioridades
de pesquisa em saúde realizada no Brasil (AKERMAN; FISCHER, 2014).
A ANPPS está composta por 24 subagendas de pesquisa em saúde
(BRASIL, 2015a): (1) saúde dos povos indígenas; (2) saúde mental; (3) violência,
acidentes e traumas; (4) saúde da população negra; (5) doenças não
transmissíveis; (6) saúde do idoso; (7) saúde da criança e do adolescente; (8)
saúde da mulher; (9) saúde dos portadores de necessidades especiais; (10)
alimentação e nutrição; (11) bioética e ética na pesquisa; (12) pesquisa clínica;
(13) complexo produtivo da saúde; (14) avaliação de tecnologias e economia da
saúde; (15) epidemiologia; (16) demografia e saúde; (17) saúde bucal; (18)
promoção da saúde; (19) doenças transmissíveis; (20) comunicação e
informação em saúde; (21) gestão do trabalho e educação em saúde; (22)
sistemas e políticas de saúde; (23) saúde, ambiente, trabalho e biossegurança;
(24) assistência farmacêutica. A Agenda também possui diversas linhas de
pesquisa

relacionadas

às

doenças

negligenciadas,

principalmente

na

subagenda de doenças transmissíveis.
Quanto aos temas de pesquisa, foram adotados os seguintes critérios
para a definição de prioridades: a) carga de doença, medida por DALY (Disability

108

O texto da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde foi parcialmente aprovado na 2ª
Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e posteriormente referendado pela
151ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, em 17 de fevereiro de 2005.
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Adjusted Life Years – Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade) ou
outros indicadores; b) análise dos determinantes da carga de doenças segundo
os diferentes níveis de intervenção: individual, familiar, comunitário; ministério,
sistema e serviços de saúde; instituições de pesquisa; políticas governamentais
e outros setores com impacto na saúde; c) estado da arte do conhecimento
científico e tecnológico disponível; d) custo-efetividade das possíveis
intervenções e a possibilidade de sucesso; e) efeito na eqüidade e justiça social;
f) aceitabilidade ética, política, social e cultural; g) possibilidade de encontrar
soluções; h) qualidade científica das pesquisas propostas; i) factibilidade
recursos humanos e financeiros.
As ações iniciais do Ministério da Saúde com relação às doenças
negligenciadas foram lançadas em 2003, com o primeiro edital temático em
tuberculose, seguido pelos editais de dengue (2004) e hanseníase (2005) –
todos editais nacionais que seguiram definições das oficinas de prioridades
realizadas em Brasília, DF. Como desencadeamento desse processo, em 2006,
foi realizada a primeira oficina de prioridades em doenças negligenciadas e
iniciado

o

Programa

de

Pesquisa

e

Desenvolvimento

em

Doenças

Negligenciadas no Brasil, no âmbito da parceria do MS com o MCTI. Nova oficina
de prioridades em doenças negligenciadas foi realizada em 2008, visando ao
lançamento de edital temático na área. A Secretaria de Vigilância em Saúde do
MS é também parceira desse programa, contribuindo tecnicamente para o
processo de definição de prioridades na área e para a avaliação dos resultados
das pesquisas financiadas (AKERMAN; FISCHER, 2014).
Merece destaque, nesse contexto, a formação da Rede Nacional de
Pesquisas em Doenças Negligenciadas (RNPDN)109, em 2014, composta por
instituições de ciência, tecnologia, inovação e produção em saúde, públicas e
privadas, e que possui como objetivos: a) desenvolver atividades de pesquisa
científica, tecnológica e a inovação em Doenças Negligenciadas, que contribuam
de modo efetivo para o avanço do conhecimento, a geração de produtos, a
formulação, implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a

109

Portaria Ministério da Saúde (Gabinete do Ministro) nº 191, de 31 de janeiro de 2014. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0191_31_01_2014.html. Acesso em: 02 mai
2018.
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melhoria das condições de saúde da população brasileira; b) capacitar recursos
humanos em pesquisas em Doenças Negligenciadas; e c) instituir e coordenar
as sub-redes de Pesquisa em Doenças Negligenciadas, considerando as
diferentes doenças (BRASIL, 2014c).
Essa iniciativa está alinhada com a formação da Rede Nacional de
Pesquisa Clínica (RNPC) (BRASIL, 2011c)110, da Rede Brasileira de Avaliação
de Tecnologias em Saúde (REBRATS) (BRASIL, 2011d)111, e das Redes
Nacionais de Pesquisa em Saúde (RNPS) (BRASIL, 2014d)112.
Por meio de dados epidemiológicos, demográficos e o impacto da doença,
foram definidas, entre as doenças consideradas negligenciadas, sete prioridades
de atuação que compõem o programa em doenças negligenciadas: dengue,
doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose e
tuberculose (BRASIL, 2015a)113.
Hodiernamente, a OMS classifica dezessete enfermidades como doenças
negligenciadas.

Entram

neste

ranking

a

dengue,

doença

do

sono,

esquistossomose, calazar, tracoma, doença de Chagas, malária e hanseníase.
São comorbidades de fácil tratamento e curáveis que afetam populações com
poucos recursos financeiros. Devido a este fato os métodos de tratamento e
diagnóstico dessas doenças são obsoletos e desapropriados, necessitando
assim de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para serem mais viáveis
e efetivos (CAMARGO, 2008).
O mapa abaixo apresenta as doenças negligenciadas de maior incidência
no Brasil, e seus principais locais de ocorrência:
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Portaria nº 794/GM/MS, de 13 de abril de 2011.
Portaria nº 2.915/GM/MS, de 12 de dezembro de 2011.
112
Portaria nº 137/GM/MS, de 24 de janeiro de 2014.
113
Observa-se que a ANPPS contempla, entre outras prioridades, cada uma dessas moléstias, como, por
exemplo, as seguintes iniciativas: a) Estudo sobre “guerra biológica” ao mosquito transmissor do vírus da
dengue; b) Genética dos parasitas e vetores, avaliação da capacidade vetorial em áreas de baixa
transmissão e controle de vetores não domiciliares em doença de Chagas; c) Papel dos reservatórios
domésticos em leishmanioses e outras endemias; d) Desenvolvimento de modelos para avaliar a
capacidade de transmissão dos portadores em hanseníase; e) Bioinformática e genômica aplicadas na
identificação de alvos para drogas, vacinas e diagnóstico da malária; f) Estudos sobre a prevalência das
diversas formas clínicas da esquistossomose, inclusive neuroesquistossomose, nas áreas de baixa
prevalência; g) Pesquisa sobre a imunopatogenia e epidemiologia das sequelas de tuberculose (BRASIL,
2015a).
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Figura 01: Doenças negligenciadas de maior incidência no Brasil

(Fonte: REIS et al., 2016)
Observa-se, destarte, que quanto à definição de prioridades para a
pesquisa, contemplando as necessidades de saúde pública, o Brasil cumpriu
com o mandamento positivado no Sub-Elemento 1.2 (A), especialmente através
do estabelecimento de uma Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Saúde (ANPPS), publicada inicialmente em 2006, mas revisada em 2010,
portanto no período proposto pelo Plano de Ação da GSPOA (2008 a 2015).
Sub-Elemento 1.2 (B) - conduzir a pesquisa apropriada para locais com
poucos recursos, bem como pesquisas sobre produtos tecnologicamente
adequados, de acordo com as necessidades da saúde pública, para
combater doenças nos países em desenvolvimento;
O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) é uma iniciativa de fomento
à pesquisa em saúde nas Unidades Federativas (UF), que promove o
desenvolvimento científico e tecnológico, visando atender as peculiaridades e
especificidades de cada estado brasileiro e contribuir para a redução das
desigualdades regionais. Os objetivos do PPSUS consistem em: a) Financiar
pesquisas em temas prioritários para a saúde da população brasileira; b)
Promover a aproximação dos sistemas de saúde, ciência e tecnologia locais; c)
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Reduzir as desigualdades regionais na ciência, tecnologia e inovação em saúde;
e d) Promover a equidade (BRASIL, 2014e).
O Ministério da Saúde - MS, por meio do Departamento de Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
(Decit/SCTIE), é o coordenador nacional do PPSUS e conta com parcerias, no
âmbito federal, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), e na esfera estadual, com as Fundações de Amparo/Apoio
à Pesquisa (FAP) e as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e as Secretarias
de Ciência e Tecnologia (SECT) (BRASIL, 2014e).
Esse Programa constitui uma ferramenta potencialmente indutora para
que os principais problemas de saúde da população figurem entre as linhas
prioritárias de investigação dos pesquisadores brasileiros, tendo a relevância
sócio-sanitária como critério norteador para a definição dos temas prioritários de
pesquisa. Além disso, contribui para aumentar a experiência e a produção
científica dos pesquisadores locais, tornando-os mais competitivos em âmbito
nacional (BRASIL, 2014e).
A origem do PPSUS remonta a 2002, quando o MS, via Decit, lançou o
modelo descentralizado de política pública no contexto do fomento à pesquisa,
no setor saúde, denominado Projeto Gestão Compartilhada, do qual participaram
dez unidades federativas (UF): Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Santa Catarina (BRASIL,
2011e). Já em 2003, o MS firmou acordo de cooperação com o MCTI, que
possibilitou a celebração de termo de cooperação com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que passou a ser o gestor
administrativo do projeto. No ano seguinte, já em 2004, o projeto é então
renomeado como Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em
saúde (PPSUS), com o objetivo de aperfeiçoar a gestão, assim como os serviços
ofertados pelo SUS à população (BRASIL, 2014e).
O programa prevê o lançamento de edições a cada dois anos. A primeira
ocorreu em 2002, tendo continuidade nos anos de 2004, 2006, 2008 e 2012. Os
investimentos totalizaram aproximadamente R$ 274,5 milhões, na contratação
de 2.923 projetos de pesquisa. O PPSUS está plenamente implementado em 20
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estados da federação, e parcialmente implementado nos demais, conforme
estudo de SOUZA e CALABRO (2017). O último edital do PPSUS foi a edição
2015/2016, com desenvolvimento de pesquisas em curso. O orçamento global
da edição foi de R$ 74 milhões.
Conforme SOUZA e CALABRO (2017), a partir das subagendas da
ANPPS, que foi mencionada no subitem anterior do presente trabalho, observouse que as pesquisas financiadas via PPSUS estão nas cinco regiões do país,
além de uma convergência dos temas pesquisados, destacando-se: doenças
transmissíveis (presentes em todas as regiões); pesquisa clínica (Sudeste, Sul,
Centro-Oeste e Norte).

Figura 2 - Nº de projetos aprovados (PPSUS) e recursos financeiros aportados,
por região, no período de 2004 a 2012*Valores em R$ e multiplicados por 100
mil para apresentação no gráfico.

Fonte: SOUZA e CALABRO (2017).
Trata-se o PPSUS, porquanto, de importante iniciativa que possui o
condão de conduzir a pesquisa apropriada para locais com poucos recursos, tão
importante num país continental e com iniquidades regionais tão acentuadas. A
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execução do programa possibilitou a aproximação entre os sistemas estaduais
de saúde e de ciência e tecnologia, contribuiu para a consolidação do sistema
estadual de ciência e tecnologia, incentivou a formação de recursos humanos
(mestres e doutores) na área da saúde, atendeu às necessidades locais de
pesquisa em saúde e contribuiu para a desconcentração dos investimentos feitos
pelo governo federal no setor saúde (SOUZA e CALABRO, 2017).
Destarte, quanto ao Sub-Elemento 1.1 (B) da GSPOA, observa-se que o
Brasil vem buscando direcionar a pesquisa em saúde para a realidade sóciosanitária das unidades federativas brasileiras, incluindo as regiões com menor
desenvolvimento relativo. Sendo assim, conclui-se que a iniciativa do PPSUS
está plenamente alinhada com referido ponto de ação.

Sub-Elemento 1.2 (C) - incluir as necessidades de pesquisa e
desenvolvimento nos sistemas de saúde em uma estratégia prioritária;
O

Ministério

da

Saúde

(BRASIL,

2014f)

assevera

que

vem

implementando, ao longo dos últimos anos, um modelo de gestão voltado para
resultados que visam a garantir a ampliação do acesso com qualidade aos
serviços de saúde. Esse tem sido um desafio pautado em estratégias de
planejamento, monitoramento e avaliação, em um contexto no qual a saúde é
parte integrante do desenvolvimento do País. Assim, foi elaborado o
Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde para o período de 2011 a 2015.
Na ocasião, foram definidos e validados 16 Objetivos Estratégicos, que, então,
passaram a ser norteadores institucionais, configurando um novo quadro de
diretrizes estratégicas para a instituição.
Nesse contexto, observa-se que o Objetivo Estratégico 12 está
relacionado com o “Fortalecimento do Complexo Industrial e de Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde como Vetor Estruturante da Agenda Nacional
de

Desenvolvimento

Econômico,

Social

e

Sustentável,

Reduzindo

a

Vulnerabilidade do Acesso à Saúde e da Assistência Farmacêutica no Âmbito do
SUS”. Entre as estratégias previstas, pode-se citar a de nº 01 “Estruturação da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde”; a de nº 02
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“Formação e consolidação de redes de pesquisa para a produção de
conhecimento e evidências científicas em Saúde”; a de nº 03 “Sistematização e
publicização do conhecimento produzido por pesquisas fomentadas pelo MS”; a
de nº 04 “Fortalecimento e sistematização de estudos de avaliação de
tecnologias em Saúde”; a de nº 05 “Aperfeiçoamento dos sistemas de ética em
pesquisa com seres humanos”; e a de nº 07 “Fortalecimento do parque produtivo
de fármacos (bioprodutos e químicos), medicamentos, equipamentos e materiais
de uso em saúde no País” (BRASIL, 2014g).
Quanto à Estratégia de nº 07, observa-se que o Resultado 02 consistiu na
elaboração de um Plano para Desenvolvimento Tecnológico e Produção de
Drogas para Doenças Negligenciadas, de responsabilidade da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) (BRASIL, 2014g).
Pode-se dizer que que esse processo de priorização estratégica da
pesquisa em saúde está alinhada com a ação de vanguarda do próprio Ministério
da Saúde (MS), por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit),
quando, ainda no início dos anos 2000, deu início a um processo de
institucionalização da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CTIS) no País,
com a criação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde (PNCTS)
e a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) (SOUZA
e CALABRO, 2017).
Cumpre observar, ainda, que para que as atividades de pesquisa
científica e tecnológica possam contribuir para a melhoria das ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde da população, elas devem ter como
referência as prioridades definidas pela política de saúde. Ciente dessa
condição, o Ministério da Saúde promoveu um esforço para mapear demandas
e identificar temas prioritários de pesquisa.
Esse processo de mobilização, que envolveu todas as secretarias do
Ministério, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar e a Fundação Oswaldo Cruz, resultou na elaboração de um
documento composto por prioridades de pesquisa convergentes com as atuais
necessidades da Política Nacional de Saúde denominado de Pesquisas
Estratégicas para o Sistema de Saúde - PESS. Esse diálogo, entre o
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Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde, que está pautado na Política
Nacional de Saúde, com as necessidades de pesquisa e desenvolvimento, tem
como objetivo alinhar as prioridades do governo federal da área da saúde com
as atividades de pesquisa científica e tecnológica, envolvendo o Projeto de
Formação e Melhoria da Qualidade de Rede de Atenção à Saúde - QualiSUSRede e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde - Proadi-SUS (BRASIL, 2011f).
Observa-se, portanto, que a que a priorização das necessidades de
pesquisa e desenvolvimento no âmbito do SUS está devidamente positivada no
Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde de 2011-2015, e com as
Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde (PESS) e, portanto, em
conformidade Sub-Elemento 1.2 (C) da GSPOA.

Sub-Elemento 1.2 (E) - aumentar os esforços globais de pesquisa e
desenvolvimento

em

desproporcionalmente

relação
países

em

às

doenças

desenvolvimento,

que

afetam

levando

ao

desenvolvimento de produtos de qualidade que atendam às necessidades
de saúde pública, e que são de fácil utilização (Em termos de uso,
prescrição e gestão) e acessíveis (em termos de disponibilidade e
acessibilidade).
Quanto à participação do Brasil em esforços globais de pesquisa e
desenvolvimento de doenças que afetam desproporcionalmente os países em
desenvolvimento, tendo em vista a disponibilidade e acessibilidade de produtos
que atendam as necessidades dos sistemas de saúde, pode-se mencionar a
parceria no âmbito da Therapeutics for Rare And Neglected Diseases114 (TRND).
Trata-se de iniciativa consubstanciada pelos Institutos Nacionais de Saúde (em
inglês, National Institutes of Health – NIH). Localizados nos Estados Unidos da
América, totalizam cerca de vinte e sete (27) centros de pesquisa.
Segundo o National Center for Advancing Translational Sciences (em
português, Centro Nacional para o avanço da Ciência Translacional), o objetivo
114

Terapêuticas para as Doenças Raras e Negligenciadas, em tradução livre.
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do programa consiste em “encorajar e acelerar o desenvolvimento de novas
drogas para doenças raras e negligenciadas. TRND estimula o descobrimento e
colaborações em desenvolvimento de pesquisas entre o NIH e cientistas
acadêmicos, organizações sem fins lucrativos, e companhias no setor
farmacêutico

e

biotecnológico

que

trabalham

com

doenças

raras

e

negligenciadas” (SOUZA, 2014).
A cooperação dos NIH com cientistas brasileiros está amparada, por
exemplo, por instrumentos de cooperação, tais como: I) Memorando de
Entendimento em Saúde e Ciências Médicas entre o Departamento de Saúde e
Serviços Humanos dos Estados Unidos da América (HHS) e o Ministério da
Saúde do Brasil (MS), assinado em setembro de 2015 (BRASIL, 2015b), que
prevê o desenvolvimento de pesquisa conjunta, formação e atividades de
colaboração

que

visem

prioridades

comuns,

incluindo:

resistência

antimicrobiana; grandes bancos de dados em saúde; tecnologia da informação
em saúde; neurociência e doenças neurodegenerativas; disparidades de saúde,
a equidade na saúde e determinantes sociais de saúde; doenças tropicais
negligenciadas,

incluindo

dengue

e

malária;

Nutrição;

doenças

não

transmissíveis; pandemias e ameaças emergentes; alterações climáticas e
saúde; doenças evitáveis pela vacinação; preparação para emergências de
saúde pública e de resposta; prática regulatória; e II) Carta de Intenções entre o
National Institutes of Health (NIH), o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério de
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), assinado em junho de 2014 (BRASIL,
2014h), e tem como objetivo: a) desenvolver um programa coordenado que
apoiará a pesquisa colaborativa em saúde, focada em diversas áreas de
interesse mútuo, e com prioridade nacional compartilhada; b) apoiar uma
variedade de ações que aumentem a cooperação em pesquisa para a saúde;
entre outros.
No entanto, essa cooperação não está livre de preocupações,
especialmente no que tange à proteção da propriedade intelectual, bem como
proteção de sujeitos de pesquisa e animais de laboratório, como se observa em
Nota Técnica da Assessoria de Assuntos Internacionais da Saúde, vinculada ao
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Gabinete do Ministro da Saúde115. Abordar-se-á, com maior detalhamento, tais
preocupações relativas à cooperação com os EUA, na temática relativa à saúde,
no tópico da presente pesquisa relativa às questões de propriedade intelectual.
Outra iniciativa que pode ser mencionada nesse contexto é a Global
Network for Neglected Tropical Diseases (em português, Rede Global para
Doenças Tropicais Negligenciadas - DTN), iniciativa do Instituto de Vacina Sabin.
A Rede busca superar barreiras logísticas e financeiras para oferecer
tratamentos contra doenças negligenciadas às pessoas que possuem alto nível
de necessidade, conforme consta no sítio eletrônico da iniciativa116. Uma das
parcerias do Governo brasileiro com a referida iniciativa está consubstanciada,
por exemplo, na parceria de desenvolvimento da vacina contra ancilóstomos
humanos, através do antígeno Na-GST-1, cujo ensaio clínico (fase 01) foi
realizado em 2012 pela Fundação Oswaldo Cruz117.
O Brasil também é parceiro118 do Programa Especial de Pesquisa e
Treinamento em Doenças Tropicais (TDR)119, iniciativa global de colaboração
científica estabelecido em 1975. Seu foco é melhorar a saúde e o bem-estar das
pessoas sobrecarregadas por doenças infecciosas negligenciadas, por meio de
pesquisa e inovação. O TDR está hospedado na Organização Mundial da Saúde
(OMS) e é patrocinado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF),
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Banco
Mundial e a OMS.
Outra iniciativa relevante nesse contexto é a “Unidos para Combater
Doenças Tropicais Negligenciadas (Uniting to Combat Neglected Tropical
Diseases)”, formado por um grupo de parceiros internacionais (governos,

115

Nota Técnica acerca da Carta de Intenções DO NIH, MS E MCTI, tendo em vista a 67º ASSEMBLEIA
MUNDIAL DA SAÚDE, realizada em GENEBRA, de 19 a 24 de maio de 2014.
116
The
Global
Network
for
Neglected
Tropical
Diseases.
Disponível
em:
https://www.sabin.org/programs/global-network-neglected-tropical-diseases-0. Acesso em 02 mai 2018.
117
Candidate for First Human Hookworm Vaccine Enters Phase 1 Clinical Trial in Brazil. Disponível em:
https://www.sabin.org/updates/pressreleases/candidate-first-human-hookworm-vaccine-enters-phase1-clinical-trial-brazil. Acesso em: 02 mai 2018.
118
Conforme Relatório (TDR) financeiro 2014-2015 e perspectivas 2016-2019, o Brasil contribuiu com U$
50.000,00 em 2010 e U$ 7,500 em 2009, nos termos do Relatório Anual do TDR – 2009 - Inovação para a
saúde - pesquisa que faz a diferença. Disponível em: http://www.who.int/tdr/publications/abouttdr/annual-reports/en/. Acesso em 02 mai 2018.
119
Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases, no vernáculo saxão.
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indústria farmacêuticas e ONGs), capitaneados pela Fundação Bill & Melinda
Gates, no intuito de acelerar o progresso no sentido de eliminar ou controlar 10
doenças tropicais negligenciadas (DTN) até 2020. Batizada de “Declaração de
Londres sobre Doenças Tropicais Negligenciadas”, a ação deve ajudar a
melhorar a vida de cerca de 1,4 bilhão de pessoas, em todo o mundo, afetadas
pelas doenças tropicais. Entre elas estão: leishmaniose, doença de Chagas,
hanseníase, tracoma e doença do sono. Segundo as Nações Unidas, quando da
ocasião do lançamento da iniciativa, os governos de Bangladesh, Brasil,
Moçambique e Tanzânia, onde as doenças tropicais são endêmicas, informaram
que iriam implementar planos integrados para combater o problema, além de
investir mais dinheiro na prevenção120.
Observa-se, porquanto, que através do envolvimento com iniciativas
como a Therapeutics for Rare And Neglected Diseases (TRND), a Global
Network for Neglected Tropical Diseases, o Special Programme for Research
and Training in Tropical Diseases (TDR), e “Unidos para Combater Doenças
Tropicais Negligenciadas”, o governo brasileiro abraça os esforços globais de
pesquisa e desenvolvimento de doenças que afetam desproporcionalmente os
países em desenvolvimento, nos termos do Sub-Elemento 1.2 (E).

Sub-Elemento 1.2 (D) - instar a liderança e compromisso dos governos,
organizações internacionais e regionais, e do setor privado, na
determinação das prioridades para pesquisa e desenvolvimento para
atender às necessidades de saúde pública;
Como já foi observado alhures, o Sub-Elemento 1.2 (D) tem como
responsável pela implementação a OMS, sendo os governos coadjuvantes em
relação à referida ação.
Nesse contexto, cumpre observar que o Chefe da Delegação Brasileira,
ao longo das Assembleias Mundiais da Saúde realizadas entre 2008 a 2015,
120

Brasil e Moçambique prometem combater doenças tropicais até 2020. Disponível em:
https://news.un.org/pt/story/2012/01/1396611-brasil-e-mocambique-prometem-combater-doencastropicais-ate-2020. Acesso em: 02 mai 2018.
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exortou os parceiros internacionais quanto à necessidade de priorizar pesquisa
e desenvolvimento, para atender às necessidades de saúde pública dos países
em desenvolvimento, especialmente.
Assim, observa-se que em 2008, o então Ministro da Saúde José Gomes
Temporão asseverou, em discurso inaugural junto à 61ª AMS121, que: “no mundo
globalizado de hoje, o acesso aos frutos do conhecimento humano é cada vez
mais segmentado ao longo de linhas legais e de mercado. Temos a obrigação
moral

de

garantir

que

os

benefícios

do

progresso

humano

será acessível a todos. Estruturas inovadoras são necessárias para proporcionar
uma prestação de contas responsável e sustentável em relação ao acesso a
níveis mais altos de saúde para o mundo em desenvolvimento.”
Em 2009, na abertura da 62ª AMS122, o Ministro Temporão concluiu que:
“não devemos ignorar esta oportunidade para alcançar a justiça, da maneira que
a comunidade internacional compartilha os benefícios do progresso tecnológico,
especialmente em situações de emergência de saúde pública. Brasil defende o
amplo acesso para todos os países, inclusive com o uso de flexibilidades de
acordos internacionais. A aplicação efetiva da estratégia global em saúde
pública, inovação e propriedade intelectual terá um papel essencial nesse
sentido e no fortalecimento da OMS para lutar contra doenças que afetam os
países em desenvolvimento desproporcionalmente, bem como promover o
acesso a medicamentos e construir capacidades tecnológicas locais. A
estratégia global e a Declaração Ministerial de Doha sobre o Acordo TRIPS e
Saúde Pública constituem um quadro para reafirmar que a questão a saúde
pública deve prevalecer sobre interesses comerciais.”
Já em 2010, em discurso inaugural junto à 63ª AMS123, o Ministro José
Gomes Temporão ponderou que: “(...) como prazo para a realização dos
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Sixty-First World Health Assembly, Geneva, 19–24 May 2008: Verbatim Records Of Plenary
Meetings And List Of Participants. Disponível em: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61REC2/A61_REC2.pdf. Acesso em 03 mai 2018.
122
Sixty-Second World Health Assembly Geneva, 18–22 May 2009:Verbatim Records
Of Plenary Meetings And List Of Participants. Disponível em:
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA62-REC2/WHA62_REC2-en.pdf. Acesso em: 03 mai 2018.
123
Sixty-Third World Health Assembly, Geneva, 17–21 May 2010: Verbatim Records Of Plenary Meetings
And List Of Participants. Disponível em: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63REC2/WHA63_REC2-en.pdf. Acesso em 03 mai 2018.
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Objetivos de Desenvolvimento do Milênio aproxima-se do fim, torna-se cada vez
mais urgente implementar eficazmente a estratégia global e o plano de ação
sobre saúde pública, inovação e propriedade intelectual. Os maiores desafios
para a realização dos Objetivos estão no mundo em desenvolvimento, e é para
o benefício do mundo em desenvolvimento que as estratégias globais devem ser
orientadas.”
Em 2011, na abertura da 64ª AMS124, o então Ministro da Saúde
Alexandre Padilha asseverou que o acesso universal à saúde depende de
incorporações de tecnologias, que sejam sustentáveis e cujas fontes de
financiamento sejam viáveis, no propósito de enfrentar as doenças afetam
desproporcionalmente os países em desenvolvimento.
Já em 2012, durante a 65ª AMS125, o Ministro Padilha ressaltou a
importância da liderança da OMS no enfrentamento das iniquidades no acesso
a novas tecnologias, e no fomento de mecanismos sustentáveis de
financiamento, como a UNITAID, e ressaltou a importância no enfretamento às
doenças negligenciadas, ressaltando a cooperação empreendida pelo Brasil na
produção e distribuição do medicamento Benznidazol, utilizado no enfretamento
à doença de Chagas.
Nos idos de 2013, o Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde, Dr. Jarbas Barbosa, chefiou a delegação brasileira no âmbito da 66ª
AMS126, quando asseverou que: “(...) O Brasil tem incentivado a produção
nacional de medicamentos, via mais de 60 parcerias público-privadas, muitas
delas através da Cooperação Sul-Sul. Nós igualmente investimos em pesquisa
e desenvolvimento, fornecendo incentivos para o uso de medicamentos
genéricos, ao lado a introdução racional de novas tecnologias. Nesse sentido, a
124

Sixty-Fourth World Health Assembly, Geneva, 16–24 May 2011: Verbatim Records Of Plenary
Meetings And List Of Participants. Disponível em: http://apps.who.int/gb/dvr/DVR(WHA)64/E/plenary_3.html. Acesso em 03 mai 2018.
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construção de plataformas inovadoras que possam promover a pesquisa e
desenvolvimento, para aumentar acesso equitativo aos cuidados de saúde, tem
sido uma das soluções para este desafio de saúde global.”
Já em 2014, o então Ministro da Saúde Arthur Chioro dos Reis, durante a
67ª AMS127, afirmou que: (...) “Finalmente, gostaria de reafirmar enfaticamente
que, para o Brasil, a saúde é um direito social que não pode ser subordinado às
forças do mercado. A saúde é, então, um direito do cidadão, e um dever do
Estado.” Em 2015, quando da 68ª AMS128, o Ministro Chioro poderou que: “Em
todo o mundo, a luta contra as doenças crônicas, bem como contra as doenças
transmissíveis, demanda esforços de nossos governos de integrar agendas,
envolvendo diferentes setores e parceiros além da saúde, otimizando meios e
recursos. No Brasil, a participação social é um elemento de importância
fundamental. Governança, transparência e participação protagonista da
sociedade são elementos prioritários.”
Conclui-se, portanto, que ao longo das Assembleias Mundiais da Saúde
realizadas entre 2008-2015 o país desvelou a necessidade de se promover
parceriais e mecanismos de financiamento inovadores e sustentáveis, que
garantam o acesso à tecnologias médicas nos países em desenvolvimento,
indispensáveis para enfretamento de enfermidades negligenciadas, tendo em
vista que a saúde é um direito, e não deve estar subemetida aos interesses de
mercado. Assim, cumpriu com as determinações positivadas no Sub-Elemento
1.2 (D), ainda que a figura dos governos, no referido quesito, seja meramente
auxiliar conforme o Plano de Ação da GSPOA.
Por fim, observa-se que os mandamentos positivados nos Pontos de Ação
(A), (B) e (C), e (E), do sub-elemento 1.2, que devem ser protagonizados pelos
países, foram contemplados através de diversas iniciativas promovidas pelo
governo brasileiro. Quando ao Ponto de Ação (D), no qual a OMS foi alinhavada

127

Sixty-Seventh World Health Assembly, Geneva, 19–24may 2014: Verbatim Records Of Plenary
Meetings And List Of Participants. Disponível em: http://apps.who.int/gb/dvr/DVR(WHA)-67/PDF/VR3
BRAZIL ENGLISH - SPEECH ENGLISH docx (3)_PR290814.pdf. Acesso em: 03 mai 2018.
128
Sixty-Eighth World Health Assembly, Geneva, 18–26 May 2015. Disponível em:
http://apps.who.int/gb/dvr/DVR(WHA)-68/PDF/WHA68_VR3_Brazil-en.pdf. Acesso em: 03 mai 2018.

145

como responsável, observa-se que o Brasil também concorreu de maneira
satisfatória para sua implementação.

Sub-Elemento 1.3 - incentivar a pesquisa e desenvolvimento na medicina
tradicional, em conformidade com as prioridades e legislações nacionais,
e tendo em conta os relevantes instrumentos internacionais acerca do
tema, incluindo, conforme o caso, os que dizem respeito ao conhecimento
tradicional e aos direitos dos povos indígenas
Os Pontos de Ação (A), (B), (C), (D) e (E), do referido sub-elemento,
devem ser protagonizados pelos governos, em parceria com outros atores
interessados, e versam, respectivamente:

Sub-Elemento 1.3 (A) - definir prioridades de pesquisa em medicina
tradicional
O Ministério da Saúde do Brasil, no cumprimento de suas atribuições de
coordenador do Sistema Único de Saúde (SUS), para garantir a integralidade na
atenção à saúde e atendendo as diretrizes e recomendações de diversas
Conferências Nacionais de Saúde e às Recomendações da OMS, publicou, em
maio de 2006, a Portaria GM nº 971, que cria a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC). Os resultados do primeiro ciclo do
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) e do Censo das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) desvelaram que 20% das UBS ofertam
alguma prática integrativa. As principais atividades concentram-se na oferta de
insumos (plantas medicinais) e medicamentos fitoterápicos, acupuntura e
homeopatia129.
A PNPIC tem como objetivo: 1. Incorporar e implementar as Práticas
Integrativas e Complementares no SUS, na perspectiva da prevenção de
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agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica,
voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde; 2. Contribuir
ao aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso à PNPIC,
garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso; 3. Promover a
racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e
socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades e; 4.
Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o
envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores
nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde (BRASIL, 2006c).
Entre suas diretrizes, destaca-se o “Incentivo à pesquisa em PIC com
vistas ao aprimoramento da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia,
efetividade e segurança dos cuidados prestados”. Ou seja, mesmo antes da
aprovação da GSPOA no âmbito da OMS, o governo brasileiro já desvelava
preocupação em promover a pesquisa no âmbito da medicina tradicional, como
prática complementar e integrativa junto ao SUS.
Assim, a já mencionada Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Saúde (ANPPS), publicada em 2006, e revisada em 2010, contempla, no item
22.4.4, “Estudos sobre medicina natural e práticas complementares de saúde no
SUS, tais como: homeopatia, acupuntura, medicina tradicional chinesa, medicina
antroposófica, fitoterapia e práticas corporais (BRASIL, 2015a).”
Da mesma forma, o documento que dispõe das Pesquisas Estratégicas
para o Sistema de Saúde (PESS), também já mencionada em tópicos pretéritos
do presente trabalho, dispõe, em relação ao Objetivo Estratégico 12 “Fortalecer
o complexo industrial e de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor
estruturante da agenda nacional de desenvolvimento econômico, social e
sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde e da assistência
farmacêutica no âmbito do SUS”, a prioridade de pesquisa em relação à
medicina tradicional. No caso, dispõe acerca da necessidade de se promover
“Estudos que preencham as lacunas do desenvolvimento de medicamentos
fitoterápicos a partir de plantas medicinais da flora brasileira, priorizando as
espécies que demonstram potencial de gerar produtos para o SUS (BRASIL,
2011f)”. Tal priorização contempla os mandamentos do Planejamento
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Estratégico do Ministério da Saúde de 2011-2015, bem como as iniciativas
previstas do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, em relação ao referido Objetivo
Estratégico 12, em especial quanto ao item “(19) Produção de fármacos,
medicamentos e fitoterápicos”.
Observa-se, portanto, que o Ponto de Ação (A), do Sub-Elemento 1.3,
encontra-se contemplado na Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Saúde, e nas Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde.

Sub-Elemento 1.3 (B) - apoiar os países em desenvolvimento a construir
sua capacidade em pesquisa e desenvolvimento em medicina tradicional;
Observa-se que o governo Brasileiro possui um diálogo profícuo com
países em desenvolvimento, especialmente no âmbito do BRICS, quando se
trata de pesquisa e desenvolvimento em medicina tradicional.
Nesse sentido, quanto à China, cumpre observar que em 20 de outubro
de 2011, à margem da Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da
Saúde, no Rio de Janeiro, os Ministros da Saúde do Brasil e da República
Popular da China, assinaram o Plano de Ação Conjunta Brasil-China em Saúde,
instrumento de cooperação que norteou a cooperação na área nos quatro anos
seguintes. A assinatura de tal documento representa o estreitamento da relação
bilateral na área de saúde, assim como a moldura institucional para novos temas
e projetos. As áreas contempladas neste Plano de Ação incluem: 1. Inovação
tecnológica e complexo industrial em saúde; 2. Medicina tradicional chinesa; 3.
Vigilância sanitária e regulação de alimentos, farmacêuticos e dispositivos
médicos; 4. Controle de doenças infecciosas e doenças tropicais130.
Sobre a cooperação bilateral Brasil-Índia, é importante frisar que ocorreu
no dia 15 de outubro de 2013, em Brasília, a VI Comissão Mista Brasil-Índia
sobre cooperação política, econômica, científica, tecnológica e cultural, e que foi
co-presidida pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto
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Figueiredo Machado, e por Salman Khurshid, Ministro dos Assuntos Externos da
República da Índia131.
Na ocasião, os dois lados ressaltaram o interesse em expandir o diálogo
em temas de saúde, inclusive em explorar possibilidades de cooperação em
áreas como controle de qualidade laboratorial, organização de cadeias
produtivas e pesquisa médica. O lado indiano solicitou ao lado brasileiro que seja
retomado o exame da proposta de Memorando de Entendimento Brasil-Índia
sobre cooperação em sistemas tradicionais de medicina. Ressalte-se a
relevância do tema, dado o grande interesse de brasileiros pela medicina
tradicional indiana, tais como ayurvedica132.
Já por ocasião do encontro ocorrido entre a presidente Dilma Rousseff e
o primeiro-ministro indiano recém-eleito, Narendra Modi, no dia 16 de julho de
2014, firmaram um pacto que visa o estabelecimento de uma associação entre
os dois países em diversas áreas ambientais, como as mudanças climáticas, a
diversidade biológica, o reflorestamento, a conservação de recursos hídricos e o
desenvolvimento

de

medicamentos

a

partir

de

plantas

medicinais

(fitoterápicos)133.
No âmbito da II Reunião de Ministros da Saúde dos BRICS, o documento
final, também conhecido como Delhi Communiqué, asseverou que: “Os Ministros
reconheceram o valor e a importância da medicina tradicional, e a necessidade
de experiência e compartilhamento de conhecimentos para garantir as
necessidades de saúde pública. Eles pediram a cooperação entre os países do
BRICS por meio de visitas de especialistas, organização de simpósios para
incentivar o uso da medicina tradicional em todas as esferas da saúde.134”
Quanto à cooperação no âmbito Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), observa-se que o Plano Estratégico de Cooperação em
Saúde da CPLP (PECS/CPLP), para o período de 2009-2012, dispõe no “Eixo
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Estratégico 07 – Promoção e Proteção da Saúde”, o objetivo relacionado com a
“Promoção do intercâmbio de experiências inovadoras no campo da promoção
da saúde”. O Projeto Estruturante, nesse contexto, está pautado na: “7.2
Implantação de um Programa de sensibilização de curandeiros, bruxos e outros
médicos e parteiras tradicionais para o reconhecimento e derivação ao sistema
de saúde de patologias específicas”135.
Destarte, constata-se que a cooperação com países em desenvolvimento,
tendo

em

vista

construir

e

fortalecer

capacidades

em

pesquisa

e

desenvolvimento em medicina tradicional, está no radar do governo brasileiro,
especialmente na relação bilateral com países como China e Índia, e no âmbito
de grupamentos como BRICS e CPLP, nos termos do Sub-Elemento 1.3 (B).

Sub-Elemento 1.3 (C) - promover a cooperação internacional e da conduta
ética nas pesquisas
De início, desvela-se, no Brasil, uma estreita relação entre a medicina
tradicional e os povos originários. Observa-se que os Direitos Indígenas estão
estabelecidos nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, que
reconhecem a natureza pluriétnica e multicultural do Estado brasileiro. Em 1997
a Comissão Intersetorial de Saúde Indígena do Conselho Nacional de Saúde
(CISI/CNS) solicitou a intervenção do Ministério Público Federal (6ª CCR/MPF)
em razão da omissão do governo federal em implementar uma política adequada
de assistência à saúde indígena.
Como consequência do aumento das pressões, o governo federal editou
em 1999 o Decreto nº. 3.156 e promoveu junto ao Congresso Nacional a
aprovação da “Lei Arouca” (Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999). Esta lei
foi escrita pelo Deputado Sérgio Arouca, um dos líderes da Reforma Sanitária,
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regulamentando as diretrizes aprovadas na II Conferência Nacional de Saúde
Indígena, e estava engavetada no Congresso Nacional desde 1994.
Nesse contexto, foi aprovada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos
Povos Indígenas, em caráter preliminar pelo Conselho Nacional de Saúde em
dezembro de 2000, e oficializada pelo Ministério da Saúde através da Portaria
nº 254 em 31 de janeiro de 2002 (BRASIL, 2002a). Posteriormente, após
pressões por parte da comunidade indígena, no propósito de dar aplicabilidade
aos mandamentos da Lei Arouca, foi instituída a Medida Provisória nº. 483/10,
aprovada pelo Congresso Nacional e transformada na Lei nº. 12.314/2010, e no
dia 19/10/2010 foi editado o Decreto nº. 7.336/2010 que oficializou a criação da
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), dentro da estrutura do Ministério
da Saúde. Há muito havia críticas quanto à atuação da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), até então responsável pela implementação da referida política
de saúde indígena, diante de inúmeras denúncias de corrupção e de descaso na
execução das ações e serviços nas áreas indígenas, que vinha gerando
avassaladora mortalidade infantil e alastramento de doenças (CIMI, 2013).
Assim, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
possui entre suas diretrizes a “promoção da ética na pesquisa e nas ações de
atenção à saúde envolvendo comunidades indígenas”, estipulando, ainda, que o
órgão responsável pela execução das ações de atenção à saúde dos povos
indígenas, em conjunto com o órgão indigenista oficial, adotará e promoverá o
respeito à Resolução n° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que
regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos, e à
Resolução nº 304/2000, que diz respeito à temática especial: pesquisas
envolvendo populações indígenas.
Ou seja, em âmbito nacional, encontra-se regulamentada pesquisa
quando envolve os povos originários, através do Conselho Nacional de Saúde,
por meio da Resolução nº 304/2000, que aprova normas para Pesquisas
Envolvendo Seres Humanos – Área de Povos Indígenas (BRASIL, 2000a).
Nesse contexto, está alinhada com a própria Política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas possui entre suas diretrizes a “promoção da ética
na pesquisa”.
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Nesse âmbito, é importante mencionar, ainda, a Portaria FUNAI nº
177/PRES, de 16 de fevereiro 2006, que regulamenta o procedimento
administrativo de autorização pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, de
entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, aquisição e ou
cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas; e orienta
procedimentos afins, com o propósito de respeitar os valores, criações artísticas
e outros meios de expressão cultural indígenas, bem como proteger sua
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (art. 1º). O art. 11, da
referida portaria, determina que “as atividades de pesquisa de caráter científico,
que utilizem imagens, sons, grafismos ou outras criações e obras indígenas
devem seguir os procedimentos de solicitação de autorização desta Portaria
visando o respeito aos direitos autoral e de imagem indígenas” (BRASIL, 2006d).
Também merece apontamento a Instrução Normativa nº 01/PRESI, de 29
de novembro de 1995, da FUNAI, que aprovar as normas que disciplinam o
ingresso em Terras Indígenas com finalidade de desenvolver Pesquisa Científica
(BRASIL, 1995a).
No propósito de destacar os aspectos éticos que devem nortear a
pesquisa clínica, quando envolver a cooperação internacional, incluindo
aspectos relacionados aos povos indígenas, foi editada pelo Ministério da
Saúde, por meio do Conselho Nacional de Saúde, a Resolução nº 466, de 12 de
dezembro de 2012, no propósito de “incorporar, sob a ótica do indivíduo e das
coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência,
beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e visa a assegurar os direitos e
deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade
científica e ao Estado (BRASIL, 2012a)”.
O referido dispositivo assevera que as pesquisas, em qualquer área do
conhecimento envolvendo seres humanos, deverão observar, entre outras
exigências, a comprovação, nas pesquisas conduzidas no exterior ou com
cooperação estrangeira, os compromissos e as vantagens, para os participantes
das pesquisas e para o Brasil, decorrentes de sua realização. Além do mais, o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá ser adaptado, pelo
pesquisador

responsável,

nas

pesquisas

com

cooperação

estrangeira
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concebidas em âmbito internacional, às normas éticas e à cultura local, sempre
com linguagem clara e acessível a todos e, em especial, aos participantes da
pesquisa, tomando o especial cuidado para que seja de fácil leitura e
compreensão (BRASIL, 2012a).
Fica definido, ainda, que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), tem a incumbência de analisar os protocolos de pesquisa envolvendo
seres humanos, emitindo parecer, devidamente justificado, sempre orientado,
dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade,
proporcionalidade e eficiência, quando do envio para o exterior de material
genético ou qualquer material biológico humano para obtenção de material
genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o Governo Brasileiro.
Caberá, ainda, a análise da CONEP quando o projeto envolver estudos com
populações indígenas, bem como nas pesquisas com coordenação e/ou
patrocínio originados fora do Brasil, excetuadas aquelas com copatrocínio do
Governo Brasileiro (BRASIL, 2012a).
Observa-se, por fim, que dispositivos relacionados com a ética em
pesquisa, incluindo a cooperação internacional, especialmente quando se trata
de medicina tradicional e povos indígenas, encontra amparo na legislação
nacional, tanto ordinária, quanto infralegal. Instrumentos como a Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, as Resoluções do CNS e
FUNAI, que versam acerca das pesquisas envolvendo povos indígenas, e
promovem a ética no ciclo clínico, antecedem a própria aprovação da GSPOA
no âmbito da OMS, em 2008. Já a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de
2012, e portanto, já dentro do recorte temporal proposto para presente trabalho,
aprofunda a questão da ética em pesquisa, e define competências da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa, especialmente quanto à pesquisa envolvendo
povos originários e a cooperação internacional. Encontra-se, portanto, em
pacífica consonância com os mandamentos do Sub-Elemento 1.3 (C).

Sub-Elemento 1.3 (D) apoiar a cooperação Sul-Sul no intercâmbio de
informações e de atividades de pesquisa;
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Conforme amplamente demonstrado ao longo do presente trabalho, o
governo Brasileiro, no âmbito da cooperação Sul-Sul, seguindo a orientação
diplomática do Itamaraty, vem desenvolvendo o conceito de Diplomacia da
Saúde, para tratar das questões que transcendem as fronteiras nacionais e
expõem os países às influências globais. O conceito consiste em estabelecer
políticas, reflexões e ações internacionais baseadas na ideia de que a saúde é
um direito humano fundamental e representa um fator determinante do
desenvolvimento. A partir dessa premissa, a participação institucional dos
setores da Saúde na política externa brasileira se orienta para a construção e a
consolidação

de

estratégias

baseadas

no

princípio

da

solidariedade

internacional e na promoção da equidade em saúde.
Nesse contexto, a cooperação internacional promovida pelo governo
brasileiro, no âmbito da saúde, possui relevante relevo no contexto do princípio
constitucional que rege as relações internacionais do Brasil, que deverá ser
pautada na cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
Quanto à questão da medicina tradicional, além da cooperação com
países como Índia e China, e ainda no âmbito dos grupamentos BRICS e CPLP,
nos termos do Sub-Elemento 1.3 (B), que tratamos anteriormente, podemos citar
outros exemplos de cooperação técnica sul-sul, conforme informado pela
Agência Brasileira de Cooperação (ABC)136.
Entre 28/04/2008 a 28/06/2008 houve uma missão137 de especialistas
mexicanos ao Brasil, para transmissão de conhecimentos relativos à articulação
da "Medicina Tradicional" dos Povos e Comunidades Tradicionais junto ao
sistema oficial de saúde do México. Em 2010, em parceria com o Ministério da
Saúde do México foi realizado curso de Sensibilização em Competência
Intercultural para Atenção à Saúde, modalidade á distância. Um dos tópicos
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abordados pelo curso foi justamente a questão da Interculturalidade, Gênero,
Diretos Humanos e Bioética138.
Também se encontra em plena atividade, desde 2012, com previsão de
encerramento em 2018, projeto139 no âmbito da cooperação sul-sul, com o
propósito de proporcionar intercâmbio de experiências na área de competência
intercultural no fornecimento de serviços de saúde e medicina tradicional.
Conforme Relatório de Gestão 2006/2010, da Coordenação Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares, no tocante às Cooperações
Internacionais, houve a participação de experts brasileiros, no período de 20082010, em missões internacionais na Argentina, Peru, China, República do
Congo, República Democrática do Congo, Burkina Faso, e Moçambique, sendo
firmado acordo de cooperação com Moçambique com relação à formação de
profissionais de saúde em Terapia Comunitária (BRASIL, 2011g).
Em 2011 houve a assinatura de um Acordo entre a Associação de
Investigação Científica de Moçambique (AICIMO), a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e o Instituto de Geração de Tecnologias do
Conhecimento (IGETECON), sediado em Santa Catarina, que instituiu a
“Plataforma de Projetos Brasil-Moçambique”. Entre os produtos de tal
cooperação descentralizada destaca-se a apresentação dois papers em
coautoria, entre pesquisadores brasileiros e moçambicanos, em um painel sobre
Etnobotânica e Medicina tradicional, no âmbito do Congresso Internacional
“Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência” , realizado em
Lisboa, entre 24 a 26 de outubro de 2012. Os referidos trabalhos intitulam-se
“Medicina tradicional: desafios para o século XXI” e “Certificação de produção
coletiva de patrimônios imateriais: conhecimentos etnobotânicos”

(LEITE;

KUSS, 2016).
Tais iniciativas estão alinhadas com o item 3.10 da PNPIC, que assevera
a necessidade de Promoção de cooperação nacional e internacional das
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experiências em Práticas Integrativas e Complementares nos campos da
atenção, da educação permanente e da pesquisa em saúde (BRASIL, 2006c).
Portanto, conseguimos identificar exemplos de cooperação Sul-Sul no
intercâmbio de informações e de atividades de pesquisa em relação à medicina
tradicional, nos termos Sub-Elemento 1.3 (D).

Sub-Elemento 1.3 (E) - apoio à pesquisa e desenvolvimento de
medicamentos que se encontrem em estágio inicial, nos sistemas de
medicina tradicional dos países em desenvolvimento.
Quanto à tal ponto de ação, cumpre informar que o Brasil instituiu, através
do Decreto Presidencial nº 5.813, de 22 de junho de 2006, a Política Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Tratou-se, porquanto, de iniciativa
multissetorial,

envolvendo

as

pastas

da

saúde,

meio

ambiente

e

desenvolvimento econômico e social, voltada para a melhoria do acesso da
população à plantas medicinais e fitoterápicos, à inclusão social e regional, ao
desenvolvimento industrial e tecnológico, à promoção da segurança alimentar e
nutricional, além do uso sustentável da biodiversidade brasileira e da valorização
e preservação do conhecimento tradicional associado das comunidades e povos
tradicionais (BRASIL, 2006e).
Nesse sentido, o governo federal instituiu o Grupo de Trabalho
Interministerial para elaboração do Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos – PNPMF que, em conformidade com as diretrizes e linhas
prioritárias da Política Nacional, estabelece ações pelos diversos parceiros, em
torno de objetivos comuns voltados à garantia do acesso seguro e uso racional
de plantas medicinais e fitoterápicos em nosso País. A Portaria Interministerial
nº 2960, de 9 de dezembro de 2008, portanto já dentro do recorte temporal
proposto para o presente trabalho, aprovou o Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos e criou o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos (BRASIL, 2008c; 2009d).
Entre os objetivos específicos de tal Programa, encontra-se o propósito
de “promover a pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e inovações em
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plantas medicinais e fitoterápicos, nas diversas fases da cadeia produtiva”. Entre
as diretrizes propostas para o cumprimento de tal objetivo, cabe elencar: a)
Incentivar a formação e a capacitação de recursos humanos para o
desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e
fitoterápicos; b) Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação
com base na biodiversidade brasileira, abrangendo espécies vegetais nativas e
exóticas adaptadas, priorizando as necessidades epidemiológicas da população;
c) Promover a interação entre o setor público e a iniciativa privada,
universidades, centros de pesquisa e organizações não governamentais na área
de plantas medicinais e desenvolvimento de fitoterápicos; d) Apoiar a
implantação de plataformas tecnológicas piloto para o desenvolvimento
integrado de cultivo de plantas medicinais e produção de fitoterápicos; e)
Incentivar a incorporação racional de novas tecnologias no processo de
produção de plantas medicinais e fitoterápicos; f) Garantir e promover a
segurança, a eficácia e a qualidade no acesso a plantas medicinais e
fitoterápicos, entre outros (BRASIL, 2008c).
Observa-se, de plano, que tais iniciativas são imprescindíveis para se
promover o apoio à pesquisa e desenvolvimento de potenciais fármacos, que
estejam atrelados ao instituto da medicina tradicional, e que ainda se encontrem
em fase inicial de estudos. Sendo assim, foi divulgada, em fevereiro de 2009, a
Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus). Neste
contexto, houve a inserção de fitoterápicos na lista de produtos estratégicos para
o SUS, conforme Portaria GM/MS nº 3.089/2013. E, ainda em 2009, foi realizado
o Seminário “Complexo Industrial da Saúde e Fitoterápicos”, para promover a
integração entre os setores produtivo, serviço e academia e o Ministério da
Saúde e, assim, identificar as potencialidades para produção de fitoterápicos.
Entre outras iniciativas empreendidas pelo governo brasileiro, envolvendo
a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, envolvendo plantas
medicinais e fitoterápicos, pode-se citar a Consulta Pública SCTIE nº 28/2014,
relativa a 9 (nove) monografias de plantas medicinais de interesse ao SUS:
Alpiniasp., Calendula officinalis, Lippia sp., Plantago major, Plantago ovata,
Polygonum sp., Schinus terebinthifolius, Stryphnodendron adstringens e
Vernonia condensata. Observa-se, ainda, que no 2º semestre de 2013 a
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Fiotec/Fiocruz abriu processo seletivo para contratação de 26 bolsistas, para
elaborar monografias de espécies vegetais constantes da Relação Nacional de
Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (Renisus).
No idos de 2012, foi firmado o Termo de Cooperação nº 93/2012, com a
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para desenvolvimento do projeto
"Estudos orientados de revisão, análise, sistematização de informações
científicas e publicações na área de medicamentos e insumos estratégicos para
o SUS". Conforme informações do Ministério da Saúde140, este projeto está
sendo desenvolvido por grupos colaboradores constituídos por pesquisadores,
com expertise na área de plantas medicinais, de Instituições de Ensino das
diversas regiões do país.
Em 2014 e 2015, foram publicados os Editais SCTIE/MS Nº 1 Nº 2, que
versavam acerca de processo seletivo de projetos para Apoio à Assistência
Farmacêutica em Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a Arranjo Produtivo Local
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, no âmbito do SUS, e o Desenvolvimento
e Registro Sanitário de Medicamentos Fitoterápicos da Rename, por meio de
Laboratórios Públicos. Tais iniciativas buscam apoiar a estruturação,
consolidação e o fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais no âmbito do
PNPMF, com a finalidade de fortalecer a assistência farmacêutica e o complexo
produtivo em plantas medicinais e fitoterápicos nos municípios e estados,
contribuindo para ações transformadoras no contexto da saúde, ambiente e
condições de vida da população141.
Quanto ao conhecimento tradicional, cumpre observar que houve o apoio,
por parte do governo brasileiro, em julho de 2014, de realização de Oficina sobre
a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e
das Águas, relacionadas a Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Em dezembro de
2010, o governo brasileiro já havia realizado, em Belém/PA, em parceria com a
Fiocruz, a Oficina sobre Redes de Tecnologias Sociais.
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Política e Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – PPNPMF. Ações no âmbito do
Ministério da Saúde. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/programanacional-de-plantas-medicinais-e-fitoterapicos-ppnpmf/acoes-no-ambito-do-ministerio-da-saude.
Acesso em 06 mai 2018.
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Observa-se, ainda, que o governo brasileiro editou a Lei n° 13.123, de 20
de maio de 2015 (BRASIL, 2015c), que dispõe sobre o acesso ao patrimônio
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e
sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da
biodiversidade. Tal diploma legal foi regulamentado posteriormente pelo Decreto
nº 8.772, de 11 de maio de 2016 (BRASIL, 2016a). Tais diplomas legais
desvelam a importância econômica da Medicina Tradicional, e a preocupação às
questões que envolvem a Propriedade Intelectual e a regulamentação
profissional. Isto se dá devido ao fato de que, como a Medicina Tradicional está
se tornando mais popular, é importante equilibrar a necessidade de proteger os
direitos e reconhecer os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas e
povos e comunidades tradicionais, e garantir uma repartição justa dos
benefícios.
Em tempo, observa-se que em maio de 2014, a Diretoria Colegiada da
ANVISA aprovou duas regulamentações sobre produtos fitoterápicos. A Agência
atualizou o registro dos medicamentos fitoterápicos e criou o registro e
notificação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos. A Resolução RDC 26/ 2014
define como será feito registro ou notificação dos Produtos Tradicionais.
Acompanha o referido documento a Instrução Normativa 2/14, que lista os
medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais que poderão ter registro
simplificado na ANVISA. Já a resolução RDC 38/14 dispõe sobre a realização de
petições pós-registro de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais
fitoterápicos e dá outras providências.
Hasenclever et al. (2017), analisou o desenvolvimento da indústria de
plantas medicinais e de fitoterápicos no Brasil, entre 2009 e 2015, portanto em
período próximo ao recorte temporal do presente trabalho. A pesquisa da autora
apontou um retrocesso tanto das atividades produtivas com fitoterápicos, quanto
das atividades de pesquisa com plantas medicinais no período. Observou que
tal fato se deu devido a morosidade da implantação das políticas públicas
voltadas para a indústria, impactando, assim, na pesquisa, devido a demora na
regulamentação da lei de acesso ao patrimônio genético e, também na produção,
devido a falta de harmonização da regulamentação em toda a cadeia produtiva
da indústria de plantas medicinais e fitoterápicos.
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Observa, a referida autora, que a legislação supracitada é por vezes
complexa, e corrobora para uma institucionalidade frágil e uma insegurança
jurídica na P&D envolvendo a biodiversidade. A relação entre os mais diversos
atores da cadeia produtiva, desde a pesquisa básica, até a produção,
envolvendo os órgãos de controle governamentais (Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético – CGEN; ANVISA; Institutos de Ciência e Tecnologia –
ICTs; Núcleos de Incorporação e Transferência de Tecnologia – NITs; Indústria
Farmacêutica) é prejudicada diante da dificuldade de coordenar tantas instâncias
burocráticas que interferem na cadeia produtiva de fitoterápicos. Constatou que
pesquisadores que estudam o impacto de plantas medicinais e fitoterápicos no
enfrentamento à doenças negligenciadas, como leishmania e malária, por
exemplo, em muitos casos não possuem interação com o CGEN,

órgão

responsável por acompanhar e normatizar diretrizes para o acesso ao patrimônio
genético e ao conhecimento tradicional associado. Constata-se, portanto, a
ausência de uma coordenação articulada entre os órgãos que atuam na
regulamentação das várias etapas da sua cadeia produtiva (HASENCLEVER et
al., 2017).
No contexto da atual pesquisa, observa-se, no entanto, que o esforço do
governo brasileiro em normatizar, regulamentar e fomentar a pesquisa e
desenvolvimento de medicamentos que se encontrem em estágio inicial, nos
sistemas de medicina tradicional, encontra sustentabilidade quanto ao
estabelecimento de uma ordem de prioridade das necessidades de pesquisa e
desenvolvimento, conforme proposto pelo Elemento 1 da GSPOA. Os diversos
exemplos de normativas e políticas empreendidas no período de 2008-2015, e
citadas ao longo do presente tópico, nos conduz ao entendimento de que houve
o cumprimento, por parte do governo brasileiro, dos mandamentos positivados
Sub-Elemento 1.3 (E).
Assim, a edição do Programa Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos e do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, bem
como a publicação de editais e termos de cooperação envolvendo P&D de
plantas medicinais e fitoterápicos, a divulgação da Relação Nacional de Plantas
Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus), a inserção de fitoterápicos na lista de
produtos estratégicos para o SUS, a promulgação da Lei n° 13.123/2015, e das
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Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA de nº 26/2014 e nº 38/2014, estão
devidamente alinhadas com os pressupostos do Sub-Elemento 1.3 (E).
Por fim, cumpre informar que os desafios para a plena consecução do
desenvolvimento do segmento dos fitoterápicos a partir da biodiversidade
brasileira serão abordados com maior profundidade quando da análise do subitem 3.4, do Elemento 03, que trata do apoio a políticas que promovam a
inovação baseada na medicina tradicional, dentro de uma estrutura baseada em
evidências.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – ELEMENTO 01
Contata-se que o desempenho do governo brasileiro foi satisfatório
quando ao cumprimento dos pontos de ação positivados ao longo do Elemento
01, que determina o estabelecimento de uma ordem de prioridade das
necessidades de pesquisa e desenvolvimento. Foram analisados três sub-itens,
que por sua vez consagram 13 pontos de ação, dos quais 09 (nove) colocam os
governos como protagonistas para a consecução dos objetivos positivados. Os
outros 04 (quatro) pontos de ação, ainda que os governos sejam colocados como
atores secundários, também foram analisados e mostraram, na medida do
possível, que o governo brasileiro logrou êxito na promoção de iniciativas
relativas à identificação de lacunas, e na formulação de estratégias que priorizam
explicitamente a pesquisa e desenvolvimento em doenças negligenciadas de
maior incidência no país. As prioridades relativas à medicina tradicional também
encontraram o devido amparo governamental nesse contexto.

ELEMENTO 02 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

Nos termos da Resolução WHA 61.21 (OMS, 2008), observa-se que
existem diversos determinantes relacionados com a capacidade de inovação.
Para o pleno desenvolvimento da política de pesquisa em saúde, é imperativo a
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participação coordenada das instituições interessadas, sejam elas políticas,
econômicas e/ou sociais, públicas ou privadas, levando em consideração as
necessidades e a realidade de cada país. A GSPOA é cristalina ao asseverar
que o leque de medidas para promover, coordenar e financiar pesquisa pública
e privada em países desenvolvidos e em desenvolvimento, em doenças de Tipo
II e Tipo III, e aquelas de Tipo I de maior incidência nos países em
desenvolvimento, devem ser substancialmente melhoradas. Destarte, maior
investimento, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, é
essencial.
O Elemento 02 está dividido em 5 (cinco) subitens, que por sua vez se
manifestam em 22 (vinte e dois pontos de ação), que direcionam os governos
como responsáveis pelo cumprimento. Em alguns pontos de ação outros atores
são colocados como corresponsáveis, como a própria OMS e outros organismos
regionais, organizações não governamentais, entre outros. Como o recorte da
presente pesquisa está concentrado na implementação da GSPOA no Brasil, o
foco continuará centrado nas iniciativas do governo brasileiro, ainda que
eventualmente venhamos a abordar transversalmente iniciativas efetivadas por
outros stakeholders.

Sub-elemento 2.1 - Apoio aos governos para desenvolver ou melhorar os
programas nacionais de pesquisa em saúde e estabelecer, se for o caso,
redes estratégicas de investigação para facilitar uma melhor coordenação
das partes interessadas nesta área
O sub-elemento 2.1 está relacionado com a melhora das estruturas
nacionais de pesquisa em saúde, bem como a promoção da coordenação dos
atores envolvidos. Para tanto, dispõe de três pontos de ação, que serão
abordados a seguir.

Sub-elemento 2.1 (A) - Promover a cooperação entre os setores público e
privado em matéria de pesquisa e desenvolvimento
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Ao longo do século XXI, vem se destacando no Brasil o financiamento de
projetos cooperativos entre grupos com diferentes capacidades científicas e
tecnológicas para fortalecer a interação entre pesquisa, serviços de saúde e
setores público e privado. A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
em Saúde (PNCTIS), de 2004, define a Pesquisa em Saúde como o conjunto de
conhecimentos, tecnologias e inovações produzidos que resultam em melhoria
da saúde da população. A PNCTIS orienta que o desenvolvimento nacional em
ciência, tecnologia e inovação na saúde se faça de modo sustentável, e com
apoio na produção de conhecimentos técnicos e científicos ajustados às
necessidades econômicas, sociais, culturais e políticas do País (GUIMARÃES et
al., 2006).
Como já foi dito anteriormente, o sistema de ciência e tecnologia em
saúde é composto por diversos atores e instituições públicas e privadas. Na
gestão pública federal estão incluídas as ações desenvolvidas por três
ministérios e suas instituições ou agências vinculadas aos mesmos: a) Ministério
da Saúde, responsável pela implementação, monitoramento e avaliação da
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e da Agenda
Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde; b) Ministério da Educação, área
de ensino superior, em especial a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal
de Nível Superior (Capes), que coordena e avalia os planos e políticas do
sistema nacional de pós-graduação, a formação de recursos humanos
(programas de bolsas, auxílios e outros mecanismos) e o acesso à produção
científica mundial, cabendo-lhe ainda a gestão dos hospitais universitários
(pesquisa clínica); c) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por
intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), responsável pela
consolidação institucional do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação, desenvolvimento da infraestrutura e fomento da pesquisa científica e
tecnológica, e promoção da inovação tecnológica nas empresas (GUIMARÃES
et al., 2006).
O referido sistema também inclui os setores produtivos público e privado
atuantes nas

áreas farmacêutica,

farmoquímica,

biotecnológica

e

de

equipamentos e materiais; a comunidade científica, representada pelas
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universidades e institutos de pesquisa, associações científicas e profissionais,
assim como a representação da sociedade civil e os organismos internacionais.
Nesse contexto, como se trata do primeiro momento em que a GSPOA
elenca, entre seus pontos de ação, a necessidade de promover uma maior
cooperação entre os setores público e privado, quando se trata de pesquisa e
desenvolvimento na área de saúde, é importante analisarmos alguns aspectos
pertinentes quanto ao instituto da parceria público-privada.
Conforme doutrina da professora Célia Almeida (2017), as parcerias
público-privadas (PPPs) são apresentadas geralmente como uma estratégia
inovadora. No entanto, citando Buse & Walt (2000), assevera que a ideia de
parcerias para o desenvolvimento não é nova, e o termo teria sido cunhado em
1969, no relatório da Comissão Pearson (Partners in Development: Report of the
Commission on International Development), coordenada por Lester B. Pearson,
ex-Primeiro Ministro do Canadá. Complementa, a douta professora, que as
PPPs estão inseridas na dinâmica das reformas estruturais promovidas pelo
advento do credo neoliberal, especialmente a partir da década de 1980, com
supervalorização do mercado e da perspectiva empresarial, concomitantemente
à desqualificação do Estado, das políticas sociais e da provisão de bens
públicos, questionando-se a natureza pública de alguns bens (como a
assistência médica).
O termo PPP é utilizado de forma ampla, como um “guarda-chuva”, que
abriga diferentes relações de colaboração entre atores públicos e privados para
o alcance de objetivos (supostamente) comuns. Conforme observado
anteriormente, não é um conceito novo, mas não existe na literatura uma
definição consensual (ALMEIDA, 2017). Fazendo referência à Shäferhoff et al.
(2009), conclui que três critérios são recorrentes nas definições: a natureza dos
atores, as metas, e a partilha de riscos e responsabilidades. Nesse sentido,
observa que muitos autores não fazem distinção entre os atores privados
(lucrativos ou não) que integram essas parcerias, enquanto outros as restringem
aos parceiros privados lucrativos, como um critério diferenciador.. As metas a
serem alcançadas – provisão de bens coletivos – seriam o segundo critério, que
remete à importante debate: os bens coletivos têm pelo menos uma
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característica dos bens públicos – são benefícios não exclusivos e não rivais, o
consumo de um não inviabiliza o de outros – diferem, porém, dos bens públicos
porque podem estar destinados à determinada coletividade (exemplo, patentes).
Nesse critério, a concepção de PPP como destinadas a resolver “problemas
coletivos” é uma escolha política que não necessariamente se refere à provisão
de bens públicos. Por fim, o terceiro e último critério – igual distribuição de ônus
e bônus entre os parceiros – também é controverso, pois segundo a referida
autora,

“o

compartilhamento

de

riscos,

responsabilidades,

recursos,

competências e benefícios” não é consensual.
Com a efetividade da condução estatal na promoção do desenvolvimento
posta em xeque pelo credo neoliberal, as PPPs surgem como elemento sine qua
non para a plena efetividade das políticas públicas. Promoveriam, assim, a
necessária ação conjunta, considerada positiva a priori. Os avanços
tecnológicos, particularmente na área farmacêutica e de vacinas, influíram nessa
mudança de percepção na saúde em nível internacional. Constituem um
determinado tipo de interação público-privada, materializada primeiramente em
nível internacional nas Iniciativas Globais em Saúde (Global Health Initiatives –
GHI), tais como a Global Alliances for Vaccines and Immunizations (GAVI);
UNITAID142; Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFTM),
conhecido como Fundo Global; a Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN);
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Merece destaque no contexto da presente pesquisa asseverar que a UNITAID (Central Internacional
para a Compra de Medicamentos contra a AIDS, Malária, Tuberculose e Hepatite C) é uma agência
internacional da qual participam Governos, ONGs e fundações privadas. Foi estabelecida em 2006 pelos
governos do Brasil, Chile, França, Noruega e Estados Unidos para proporcionar fundos adicionais para o
enfrentamento do HIV/AIDS, malária e tuberculose. A Lei 12.413/11, que disciplina as contribuições
brasileiras à agência, em seu art. 2º estabelece a doação de US$ 2,00 (dois dólares norte-americanos) por
passageiro que embarque, em aeronave, no território brasileiro com destino ao exterior, à exceção dos
passageiros em trânsito pelo País (BRASIL, 2011h). O mesmo dispositivo legal assevera que o Poder
Executivo está autorizado a efetuar doação à Aliança Global para Vacinas e Imunização (Global Alliance
for Vaccines and Immunization - Gavi), no valor de US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), distribuídos em parcelas iguais e subsequentes ao longo de 20 (vinte) anos, com o objetivo
de alimentar a plataforma financeira Mecanismo de Financiamento Internacional para Imunização
(IFFIm), a qual financiará ações de vacinação e imunização em países de baixa renda. Posteriormente, a
Lei Ordinária nº 12.937/2013, determinou abertura de crédito especial para o pagamento da UNITAID, no
valor total de R$ 60.554.693,85 (sessenta milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e
noventa e três reais e oitenta e cinco centavos) (BRASIL, 2013a). Como se trata mecanismo inovador de
financiamento, abordar-se-á, com maior precisão, tais modelos, quando da análise do Elemento 07 da
GSPOA.
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a Roll Back Malaria (RBM); a STOP TB Partnership, entre outras (ALMEIDA,
2017).
Tendo como fundamento o supracitado entendimento de que o termo PPP
é utilizado de forma ampla, como um “guarda-chuva”, já buscando exemplos de
cooperação, no Brasil, entre os setores público e privado em matéria de pesquisa
e desenvolvimento, nos termos do Sub-elemento 2.1 (A), é conveniente
abordarmos a figura das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) da
saúde no Brasil.
Conforme Varrichio (2017), as PDPs podem ser entendidas como
mecanismo de política industrial utilizadas na saúde, e que envolvem uma série
de contrapartidas para que sejam realizadas as compras públicas de fármacos,
medicamentos e equipamentos para o SUS. Dessa forma, garante-se a
internalização da produção e a transferência de tecnologia para um produtor
nacional durante o contrato de parceria em que são concretizadas as compras
governamentais do SUS.
Os marcos normativos infralegais, que instituem a figura das PDPs,
estribam-se na Portaria nº 2.531, de 12 de novembro de 2014, do Ministério da
Saúde (MS), que consolida as diretrizes e critérios para a definição da lista de
produtos estratégicos para aquisição pelo SUS. Essa Portaria revogou a Portaria
nº 837, de 18 de abril de 2012, que determinava o estabelecimento das PDPs.
Em 2008, foi criado o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde
(GECIS), pelo Decreto S/N, de 12 maio de 2008143, juntamente com a Portaria
nº 374, de 28 de fevereiro de 2008, que institucionalizou o Programa Nacional
de Fomento à Produção Pública e Inovação no Complexo Industrial da Saúde.
Tal instrumento intenta, entre outras deliberações, proporcionar o estímulo à
internalização da produção de farmoquímicos e medicamentos de grande
impacto nas compras do SUS, e também iniciativas para que haja a capacitação
dos produtores públicos no país (VARRICHIO, 2017).
Esta normativa parte de um conjunto de esforços para tratar o setor da
saúde de uma forma mais estratégica, considerando seus impactos sociais,
143

Foi revogado posteriormente pelo Decreto nº 9.245/2017, que institui a Política Nacional de Inovação
Tecnológica na Saúde.
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sanitários, econômicos e industriais. Além dos marcos normativos relacionados
à espécie, já citados ao longo do trabalho, ainda podemos citar a Lei n°
10.973/2004, conhecida como Lei da Inovação, que estabelece medidas de
incentivo à CT&I no ambiente produtivo, visando à habilitação e alcance da
autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do país. Também cabe
menção a Lei nº 11.196/2005, também conhecida como a Lei do Bem, que
dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Ainda em 2008, a
Portaria Interministerial nº 128 apresenta as diretrizes para as contratações
públicas de fármacos e medicamentos. Por último, a Portaria nº 978, de 16 de
maio de 2008, define a primeira lista de produtos estratégicos para o SUS.
Portanto, a normativa infralegal, que irá fundamentar as PDPs nos anos
seguintes, teve origem no marco temporal proposto para o presente trabalho
(2008-2015).
Enfim, as PDPs possuem como objetivo uma maior racionalização do
poder de compra do Estado, com ampliação do acesso da população a produtos
estratégicos e diminuição da vulnerabilidade do SUS, juntamente com o fomento
ao desenvolvimento tecnológico e promoção da fabricação nacional desses
produtos. Pretende-se ainda promover o desenvolvimento da rede de produção
pública no país buscando economicidade e vantajosidade (BRASIL, 2014i). Na
estrutura do Ministério da Saúde, as PDPs são executadas pelo Departamento
do Complexo Industrial e Inovação em Saúde e se reportam à Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE).
Trata-se, portanto, de uma espécie de cooperação tripartite entre o setor
público e privado que, com o propósito de garantir a produção e a internalização
da tecnologia localmente, o qual envolve os seguintes agentes: a) a instituição
pública responsável pela absorção de tecnologia e fabricação do produto; b) a
instituição pública ou entidade privada desenvolvedora e produtora local do
Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) ou componente tecnológico crítico; e c) a
entidade privada detentora ou desenvolvedora da tecnologia do produto, a qual
efetuará a transferência de tecnologia à instituição pública.
A entidade privada pode ser nacional ou multinacional, que deseja
acessar o mercado público nacional e que concorde com os termos propostos
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pela PDPs. Haverá, ainda, casos em que o laboratório público fará tanto a
absorção, quanto a produção dos componentes tecnológicos. Assim, na
realidade, pode-se observar a existência de mais de um tipo de arranjo públicoprivado, sendo que este modelo tripartite é apenas uma simplificação geral das
possibilidades. A relação inicial é a de um laboratório público com um ente
privado nacional ou internacional, que fornece a tecnologia de produção ao
primeiro, o qual passa a fornecer ao SUS. A remuneração do ente privado, então,
ocorre por meio do seu relacionamento com o laboratório proponente da PDP e
não com o SUS. Varrichio (2017), nesse sentido, apresenta a seguinte ilustração:

Figura 03: Modelos de arranjos público-privados existentes nas PDPs com seu
fluxo de transferência de tecnologia

(Fonte: VARRICHIO, 2017)
Nesse contexto, cumpre informar que também existe um conjunto de
parcerias

que

podem

ser

denominadas

de

PDPs

para

Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação (P&D&I). O propósito de tal colaboração consiste
no desenvolvimento conjunto de novos fármacos, e que se baseiam na
possibilidade de adquirição vindoura, e não na salvaguarda fundada na
aquisição imediata de produtos. No momento há apenas cinco PDPs de PD&I,
sendo que todas envolvem um laboratório privado nacional e um laboratório
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público, credenciado como produtor oficial do SUS. Nessas colaborações não há
um processo de transferência de tecnologia, mas, sim, um desenvolvimento
conjunto de novos fármacos ou medicamentos e, portanto, há um
compartilhamento de riscos entre os envolvidos. Nesse caso, o atrativo para que
as empresas se envolvam nessas PDPs é a agilidade do processo
regulatório/sanitário por meio da PDP (com redução do tempo de aprovação na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, por exemplo). Entretanto, a
legislação específica que regulamentaria e detalharia as PDPs de PD&I não foi
publicada oficialmente pelo governo como definido na portaria de 2014
(VARRICHIO, 2017).
O escopo do presente trabalho não se trata de promover uma avaliação
de impacto da política das PDPs, mas tão somente observar se a consecução
de tal iniciativa está alinhada aos princípios gerais alinhavados no âmbito da
GSPOA e, no caso, se estão alinhadas com os mandamentos do sub-elemento
2.1 (A).
Há um total de 106 PDPs executadas entre 2009 e 2014. Em 2008 teve
início a normatização, que foi alterada substancialmente em 2014, a maioria das
PDPs ainda se encontram na fase II144, em que a proposta é aprovada e há a
celebração do termo de compromisso, sendo que 23 foram extintas por
inadequações neste novo fluxo. Em vigência, efetivamente há 81 PDPs, isto é,
parcerias nas fases II, III e PDPs de P&D&I. Apenas 25 PDPs estão em efetiva
produção, com o fornecimento para o SUS, o que caracteriza que são
medicamentos autorizados pela Anvisa. Observa-se, ainda, que apenas duas
PDPs estão na fase IV com a conclusão da transferência e a internalização da
tecnologia (VARRICHIO, 2017).
Nesse ínterim, cumpre observarmos os desafios que se apresentam para
a plena implementação das PDPs. Além da aparente letargia, decorrente da

144

As parcerias são estabelecidas para a submissão da Proposta de Projeto de PDP, na fase I. Na fase II
temos o Projeto de PDP. Até o início dessa fase, os proponentes (instituição pública e entidade privada)
deverão formalizar o acordo ou contrato para o desenvolvimento, a transferência e a absorção de
tecnologia do produto objeto da PDP. A publicação do instrumento específico com o primeiro
fornecimento do produto ao MS pela instituição pública caracteriza a fase III – PDP. Quando for concluído
o processo de desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, pela instituição pública e pela
entidade privada, caracteriza-se a fase IV – Internalização da Tecnologia (BRASIL, 2014i).
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alteração da legislação específica em 2014, tem-se que o Ministério da Saúde
não oferece a transparência devida quanto à celebração dos acordos,
especialmente quanto aos critérios que fundamentaram a parceria. Da mesma
forma, o montante que a SCTIE divulga, como sendo a eventual economicidade
na aquisição de medicamentos pelo SUS, diante da formalização das PDPs,
padece de critérios objetivos que certifiquem tal economia, já que não é possível
identificar o valor unitário da última compra realizada antes do início da PDP
(VARRICHIO, 2017). Senão vejamos:
Figura 04: Economia em aquisições no âmbito das Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo (PDP)

(Fonte: SCTIE/MS, 2017. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/ciencia-e-tecnologia-ecomplexo-industrial/complexo-industrial/parceria-para-o-desenvolvimento-produtivo-pdp. Acesso em: 09
mai 2018)

Como se observa no gráfico divulgado pela SCTIE, para o cálculo da
economia nas compras realizadas por meio das PDPs e dos projetos
tecnológicos enquadrados como PDPs, foi considerada a soma dos valores
gerados em economia anual para cada produto objeto de PDP (diferença entre
o valor anual gasto na compra anterior ao estabelecimento da PDP, em valor
unitário, e aquela realizada no âmbito da PDP). O montante de R$
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3.109.834.731,52 (no Total acumulado Produtos Adquiridos, 2015), é apenas
virtual, pois a metodologia de cálculo desses dados não é suficientemente clara
para permitir sua verificação. Deve-se considerar, ainda, que podem haver
variações não dimensionadas de forma adequada, como variações de preços,
consumo e nas características físico-químicas dos produtos (VARRICHIO,
2017).
Tem-se, assim, que as PDPs têm o potencial de promover a cooperação
entre o setor público e o privado, mas apresentam fragilidades, as quais devem
ser discutidas e superadas para que o potencial das compras governamentais
na saúde seja devidamente utilizado em face da existência do SUS no Brasil, no
âmbito do espírito inovador proposto pela GSPOA. Os principais desafios
apontados pela literatura para a plena consecução das PDPs residem na adoção
de processos decisórios mais transparentes, a realização de investimentos em
infraestrutura e na qualificação dos profissionais que atuam nos laboratórios
públicos, a adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação dos
resultados, maior investimento em PDPs para Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (P&D&I), e sua respectiva normatização, e a garantia da continuidade
do foco da política de saúde e o diálogo com a base produtiva, mesmo em
momentos de troca de gestão (VIANA et al., 2016; SILVA e REZENDE, 2017;
OLIVEIRA et al., 2015).
Tem-se, ainda, outra experiência que envolve a parceria entre o setor
público e o privado, mas que não se confunde com as Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo que acabamos de analisar. Trata-se da Parceria
para o Desenvolvimento de Produtos, que também recebem a alcunha de PDP,
mas não se trata do mesmo modelo que acabamos de analisar, consubstanciada
no marco da política industrial no setor farmacêutico, para um arranjo que
envolve laboratórios públicos e laboratórios privados nacionais e internacionais
para produção local de medicamentos adotados pelo SUS.
Em linhas gerais, as Parcerias para o Desenvolvimento de Produtos
envolvem em sua maioria instituições sem fins lucrativos que gerenciam um
portifólio de projetos tanto nas fases de descoberta como de desenvolvimento
para doenças específicas. Elas articulam diferentes instituições, tanto públicas
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como privadas, para a implementação desses projetos. Alguns exemplos de tais
PDP, entre outros, incluem a International AIDS Vaccine Innitiative (IAVI) para
desenvolvimento de vacina para HIV, a Medicines for Malaria Venture (MMV),
TB Alliance (medicamentos para tuberculose), e a própria Drugs for Neglected
Diseases Iniciative (DNDi). Tal conceito de PDP refere-se a um conceito
internacional para instituições específicas.
Como exemplo de Parceria para o Desenvolvimento de Produtos, podese citar a colaboração efetivada entre laboratório público Farmanguinhos da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e DNDi na produção de uma combinação
antimalárica. Em 2002, foi criado o consórcio FACT (Terapias de Combinação
em Dose Fixa Baseadas em Artesunato – do inglês Fixed-Dose Artesunate
Combination Therapy) pela organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) para o
desenvolvimento de terapias combinadas (FDC) para tratamento da malária. Na
estratégia da OMS, de 2014, para retardar o cenário de desenvolvimento de
resistência a antimaláricos, a combinação de dose fixa do Artesunato (AS) +
Mefloquina (MQ) foi avaliada como a mais adequada para a América Latina e
Ásia. O consórcio foi um exemplo global de sucesso com parcerias nos cinco
continentes, abordando formulação, ensaios clínicos, controle, produção,
registro e acesso com o objetivo de fornecer novas terapias combinadas à base
de artemisinina (ACTs) para tratamento da malária P. falciparum, parasita mais
letal dentre os que causam a doença (LUIZA et al., 2015).
Nas etapas clínicas, foram combinadas expertises epidemiológicas e de
desenvolvimento de fármacos de instituições de pesquisa e indústria
farmacêutica pública e privada de diversos países, tais como Brasil, Índia,
França, Malásia, Tailândia e Reino Unido. Ainda que o projeto tenha uma origem
que remonta à 2002, apenas em 2008 o ASMQ recebeu pré-qualificação da
OMS, e em 2015 teve o Relatório Final da parceria divulgado, portanto dentro do
recorte temporal proposto.
É

inegável

que

a

referida

iniciativa

consiste

em

modelo

de

desenvolvimento orientado pelas necessidades em saúde dos países em
desenvolvimento,

sendo

uma

abordagem

colaborativa

de

parceiros

internacionais, públicos e privados, como uma estratégia potencial para o
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desenvolvimento de medicamentos para doenças tropicais negligenciadas
(WELLS et al., 2013; KAMEDA, 2014). Nesse sentido, está alinhada com os
princípios positivados no âmbito da GSPOA.
Mas mesmo sendo uma iniciativa laudável, ainda há desafios postos e
que foram observados no Relatório Final da iniciativa. Nesse contexto, no âmbito
do referido Relatório, ao analisar os desafios da empreitada, Lia Hasenclever
assevera que “o modelo utilizado no projeto foi um modelo linear. Esse modelo
deve ser abandonado em detrimento do modelo em cadeia “Chain-linked model”,
mais adequado ao processo de inovação” . No Chain-Linked model, há uma
sequência lógica, na qual em cada fase do processo evolutivo da cadeia ocorrem
feedbacks e, dessa forma, a evolução e o aprendizado durante todo o processo.
O conhecimento de domínio público e a pesquisa, nesse caso, ocorrem ao longo
de todo o processo, gerando sempre novos conhecimentos e novas questões de
pesquisa, diferente do modelo linear, no qual o conhecimento se concentra na
pesquisa básica. Assim, a transferência de tecnologia que ocorre durante o
processo de inovação deve ser utilizada não apenas como uma solução, mas
também para a geração de novas tecnologias e inovações incrementais,
provocando acumulação de conhecimentos que permitam avanços. Observa,
por fim, a professora Hasenclever “que transferência de tecnologia não pode ser
absorvida de forma passiva, pois, assim, seremos sempre um país em
desenvolvimento, correndo atrás da tecnologia dos outros países” (LUZIA, 2015,
pags. 48-49).
Outro exemplo de cooperação envolvendo o setor público e o privado,
implementado pelo governo brasileiro e o parceiro privado, em 2011, tendo em
vista a produção de medicamentos voltados para as necessidades dos países
em desenvolvimento, está relacionada com o Benznidazol, medicamento para
doença de Chagas. O laboratório privado Nortec repassou a matéria-prima ao
laboratório público Lafepe, que é responsável pela produção. É o único
laboratório do mundo a produzir as versões para adultos e infantil do
medicamento, e em parceria com a OPAS e DNDi, atente as demandas da
Bolívia, Colômbia, Venezuela, Argentina, Paraguai e Uruguai. Desde 2008, o
Lafepe usava o estoque de matéria-prima da Roche, que sustou a produção por
sua baixa rentabilidade. Com o fim dos estoques da Roche, o Ministério da
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Saúde articulou parceria público-privada com a Nortec para produção de
matéria-prima (BRASIL, 2011i).
Por fim, conclui-se que o governo brasileiro evoluiu na cooperação entre
o setor público e o privado, em matéria de pesquisa e desenvolvimento, no
período de 2008 a 2015, conforme preceitos do Sub-elemento 2.1 (A), mas ainda
há diversos desafios postos para a plena consecução da política de pesquisa e
desenvolvimento em saúde no Brasil.

Sub-elemento 2.1 (B) - Prestar apoio aos programas nacionais de pesquisa
em saúde nos países em desenvolvimento através de ações políticas e,
sempre que possível e apropriado, financiamento a longo prazo.
Como já foi dito no tópico anterior, a Política Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) orienta que o desenvolvimento
nacional em ciência, tecnologia e inovação na saúde se faça de modo
sustentável. O complexo processo de construção social que resultou na sua
formulação tem origem bem anterior ao advento da GSPOA, encontrando raízes
na realização da I Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde
(CNCTS), em 1994. Com a criação do Departamento de Ciência e Tecnologia
(Decit), em 2000, e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE), em 2003, foi possível realizar uma II CNCTS, na qual ocorreu a
aprovação da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS)
e das diretrizes da PNCTIS.
Tais políticas já foram amplamente mencionadas até aqui, mas cumpre
observar que Vieira-da-Silva et al. (2017), ao proceder à avaliação da PNCTIS,
no período compreendido entre 2004 a 2010, portanto com início em período
anterior ao marco temporal proposto para o presente trabalho (2008-2015), mas
que finda-se no período ora analisado (2008-2010), trouxeram evidências sobre
a implantação da maioria dos objetivos da referida política. Menciona a
coexistência entre o apoio à pesquisa básica, e a indução do fomento sintonizada
com as prioridades das políticas de saúde. Menciona que a criação dos fundos
setoriais, com aporte de um maior volume de recursos para a pesquisa, ao lado
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da elevação do orçamento próprio do Decit, criaram as condições materiais para
o fomento. Conclui, assim, que a gestão do fomento da PNCTIS pode ser
caracterizada como exitosa e inovadora, tendo em vista ter conseguido articular
a indução do financiamento, visando ao aperfeiçoamento do SUS com o apoio
estruturante a grupos de pesquisa consolidados.
Cita a referida autora, como exemplo virtuoso da prioridade dada pelo MS
à PNCTIS, a progressiva institucionalização, materializada pela criação da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, em 2003, como no
volume de recursos orçamentários destinados ao setor, que se elevou de R$
23.177.321,00, em 2003, para R$ 125.209.209,00 em 2004, atingindo R$
387.345.796,00, em 2010, obtendo, portanto, um aumento de 1.571%, no
período analisado (VIEIRA-DA-SILVA et al., 2017).
Desta forma, pode-se observar, até mesmo a partir da análise de
relatórios de gestão145 posteriores ao do estudo acima referido, que houve
avanços no apoio aos programas nacionais de pesquisa em saúde no Brasil,
através de ações políticas, como por exemplo na promoção da articulação com
os órgãos responsáveis pela formação de novos pesquisadores e apoio à
iniciação científica em todos os níveis de ensino, bem como nos polos de
educação permanente em saúde, respeitando as necessidades regionais e
criando canais de participação para os novos pesquisadores146. Da mesma
forma, houve a criação de prêmios de incentivo ao desenvolvimento científico e
tecnológico em saúde, como o Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia
para o SUS, cuja criação se deu em 2002, mas que continua em vigor.
Convém mencionar, ainda, a criação e o fortalecimento de Fundos
Setoriais em Saúde e em Biotecnologia, e o Programa de Autossuficiência
Nacional em Imunobiológicos (Pasni), a criação e fortalecimento do Sistema de

145

Relatório de Gestão 2014 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, por exemplo.
Disponível
em:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/fevereiro/23/RAG-SCTIE2014.pdf. Acesso em: 22 mai 2018.
146
Termo de Cooperação e Assistência Técnica entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação.
Diário Oficial da União – Seção 3, de 30 de maio de 2008; Termo de Cooperação assinado em 14 de abril
de 2009, que instituiu o Programa de Estágios Pós-Doutorais em Saúde Humana (Pós-Doc SUS);
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Informação de Ciência e Tecnologia em Saúde (SISC&T) e a implantação e
consolidação das Bibliotecas Virtuais em Saúde (BVS Saúde Pública).
Ainda que tenha observado um o cenário profícuo na implementação da
PNCTIS, Vieira-da-Silva et al. (2017) complementa que seu aperfeiçoamento e
sua expansão requerem a ampliação do volume de recursos destinados ao
financiamento da pesquisa em saúde, principalmente voltando-se para os
projetos estratégicos e de longo prazo. Nesse sentido, corrobora com o
posicionamento de Fernanda de Negri (2017), para a qual o país tem investido
menos do que outras economias emergentes, como China e Coreia do Sul.
Citando o exemplo do Captopril, tratamento para hipertensão que passou a ser
comercializado no mundo nos anos 70, cuja fabricação só foi possível com o uso
de moléculas presentes no veneno da jararaca, cuja propriedade medicinal havia
sido descoberta por cientistas brasileiros 30 anos antes, observa que no Brasil é
comum períodos de maiores investimentos seguidos por cortes abruptos das
verbas disponíveis para a pesquisa e desenvolvimento. Aprimorar o diálogo da
comunidade científica com a sociedade, maior descentralização da governança
em Ciência e Tecnologia, com mediação da Presidência da República, com a
definição de pesquisas estratégicas a longo prazo, aprimoramento do modelo de
financiamento à ciência, com a definição de regras claras e, por consequência,
maior transparência, sobre a gestão dos fundos patrimoniais de universidades,
seriam instrumentos imprescindíveis para o avanço da P&D no Brasil.
De fato o cenário de corte de gastos na ciência e tecnologia,
especialmente a partir no ano de 2014, lança uma preocupação para a
sustentabilidade da pesquisa a longo prazo no Brasil. Conforme estudo
apresentado pela revista Nature, em 2017, “uma série de cortes de recursos
significou abandonar um programa de intercâmbio emblemático para permitir
que estudantes brasileiros visitassem instituições líderes no exterior e grandes
projetos — como o síncrotron Sirius, uma máquina de 1,75 bilhão de reais. O
número de trabalhos de pesquisa publicados no Brasil também está diminuindo,
segundo uma estimativa preliminar de 2016 (ANGELO, 2017).”
A

referida

publicação

de

renome

internacional

referenda

sua

preocupação com a apresentação de gráfico que apresenta a queda do
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orçamento para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações
ao longo dos últimos anos. Senão vejamos:
Figura 05: Orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
(2010-2017)

(Fonte: ANGELO, Claudio. Brazilian scientists reeling as federal funds slashed by
nearly half. Nature. Disponível em: https://www.nature.com/news/brazilian-scientistsreeling-as-federal-funds-slashed-by-nearly-half-1.21766#/Drastic. Acesso em: 22 mai
2018.)

Tal cenário desvela-se ainda mais preocupante diante da
promulgação da Emenda Constitucional nº 95, de 16 de dezembro de 2016,
conhecida pela famigerada alcunha de “teto dos gastos do governo federal”, que
limitou os gastos federais a aumentos no nível da inflação por 20 anos.
Conclui-se, porquanto que houve um esforço por parte do governo
brasileiro, em promover ações políticas de promoção aos programas nacionais
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de pesquisa em saúde, desde antes do ano de 2008, incluindo o período
proposto de análise no presente trabalho (2008-2015). Mas desde 2014 observase uma queda abrupta no financiamento das atividades de ciência e tecnologia,
e maior recrudescimento nos anos seguintes (2015, 2016 e 2017), o que
compromete a sustentabilidade de financiamento a longo prazo.
Sendo assim, observa-se que houve o cumprimento parcial dos
mandamentos do sub-elemento 2.1 (B), identificando-se como desafio a
sustentabilidade do financiamento de projetos de P&D a longo prazo.

Sub-elemento 2.1 (C) - Apoiar os governos a estabelecer a inovação
relacionada com a saúde nos países em desenvolvimento.
Hodiernamente, observa-se que os avanços gerados no sistema de
inovação em saúde têm implicações para o conjunto da economia e da
sociedade (GADELHA et al., 2012; LASTRES et al., 2005; ALBUQUERQUE et
al., 2004). Tal processo não se dá sem contradições, uma vez que a expansão
dos serviços e a ampliação do mercado consumidor de produtos de base
industrial utilizados na atenção, promoção e prevenção à saúde representam
conquistas sociais, ao mesmo tempo em que atendem à exigência de
acumulação de capital na esfera particular da indústria da saúde (CORDEIRO,
1985).
O protagonismo da saúde na geração de inovação é tamanho que,
desvela-se com clareza meridiana, a proximidade da relação entre CT&I e saúde
e, em decorrência, vêm desenvolvendo uma perspectiva que incorpora o
conceito de Sistema Nacional de Inovação (SNI) ao campo da saúde, apontando
para a existência de um Sistema Nacional de Inovação em Saúde (SNIS). Esta
perspectiva também é coerente com a relevância da saúde nas atividades de
P&D mundiais, conforme se depreende de estatísticas que atestaram que em
2010 a saúde respondeu por 22% das atividades públicas e privadas de P&D
mundiais (COSTA, 2013).
Já mencionamos ao longo do trabalho alguns marcos normativos que
relacionam-se diretamente com a inovação em saúde no Brasil, como a Política
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Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e a Agenda
Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS). Observa-se, nesse
contexto, ainda, a figura do programa “Mais Saúde: Direito de Todos 2008/2011”,
e portanto dentro do recorte temporal proposto para a presente pesquisa.
Também conhecido como PAC Saúde, representa uma reorientação radical da
política de saúde, objetivando potencializar ações voltadas à melhoria das
condições de saúde e da qualidade de vida da população, e ainda contribuir com
a aceleração do crescimento econômico do país. Trata-se de um plano que
possui o propósito de superar o entendimento de que os investimentos em saúde
representam apenas gastos, e consolidar o setor como um campo gerador de
empregos, renda e divisas.
O PAC Saúde é composto por sete eixos, entre eles o Complexo Industrial
da Saúde (CIS), ou como preferem alguns autores, “Complexo EconômicoIndustrial da Saúde” (CEIS) (GADELHA et al., 2010). O CEIS é formado por
segmentos industriais de base química e biotecnológica (indústria farmacêutica,
vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnóstico), de base mecânica,
eletrônica e de materiais (equipamentos e materiais médicos) e pelo segmento
de serviços, que é responsável por 12% da mão de obra ocupada nacional,
referente aos empregos diretos e indiretos da produção hospitalar, laboratorial e
de serviços de diagnóstico e tratamento.
A inclusão desse eixo ao PAC Saúde deveu-se à necessidade de
fortalecer o setor produtivo da saúde, tornando-o menos vulnerável ou
dependente do mercado externo. A intenção é aumentar a competitividade em
inovações das empresas e dos produtores públicos e privados das indústrias da
saúde, promovendo um vigoroso processo de substituição de importações de
produtos e insumos para a saúde e conferindo maior densidade de
conhecimentos voltados às necessidades de saúde. As já mencionadas
Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo compõem parte dos ingredientes
propostos para a plena consecução do referido programa (BRASIL, 2010a).
Nesse ínterim, constata-se que a prioridade do segmento de fármacos e
do complexo produtivo da saúde foi reafirmada pela Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação, lançada em 2012, que enfatizou a necessidade
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da promoção de mecanismos de estímulo à inovação em saúde e de
intensificação da transferência tecnológica para os laboratórios públicos
nacionais, ao mesmo tempo em que apontou uma série de lacunas da base
produtiva brasileira que precisam ser vencidas. Outro desdobramento, nesse
contexto, se refere ao apoio à produção de instituições públicas, visando ao
fornecimento

de

medicamentos,

vacinas,

reagentes

para

diagnóstico,

biofármacos e, mais recentemente, a potenciais fabricantes de equipamentos e
dispositivos e materiais médicos, no contexto do Programa de Investimento no
Complexo Industrial da Saúde (PROCIS/2012) (GADELHA & BRAGA, 2016).
No que se refere à promoção de ações de financiamento de atividades de
inovação em saúde, observa-se que desde antes o ano de 2008, o governo
brasileiro vem implementando iniciativas no propósito de superar o gap
tecnológico na área da saúde, como por exemplo, fundos setoriais de saúde e
de biotecnologia (CT-Saúde e o CT-Biotecnologia). Criados pela Lei nº
10.332/2001, integram o conjunto de Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia,
cuja finalidade é o custeio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação
no país (GADELHA & BRAGA, 2016).
Já dentro do nosso recorte temporal (2008-2015), podemos citar o Plano
Inova Empresa, instituído em 2013. Dividido em programas, um deles é voltado
especificamente para a área da saúde, o Programa Inova Saúde: uma iniciativa
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Finep, em cooperação com
o Ministério da Saúde, o BNDES e o CNPq. Sua criação teve por finalidade
apoiar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em projetos
de instituições públicas e privadas que atuam no fortalecimento do CEIS, e prevê
o aporte de R$ 3,6 bilhões para as atividades de inovação do complexo da saúde
até dezembro de 2017. Já o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia
Produtiva Farmacêutica (Profarma) foi instituído em 2004 pelo BNDES como
instrumento da Política industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE).
Em 2013, entrou em sua terceira etapa, cuja finalidade é instituir uma política de
longo prazo para o complexo industrial da saúde, com ênfase na indústria
farmacêutica e na inovação. Para tanto, contou com um orçamento estimado de
R$ 5 bilhões até 2017 (GADELHA & BRAGA, 2016).
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Conforme Gadelha & Braga (2016), desde a implantação das políticas de
fortalecimento do CEIS, somente em 2014 pode-se observar um arrefecimento
no déficit comercial da saúde, apesar da expansão de todos os mercados em
saúde. Para tanto, apresentam o seguinte Gráfico:
Figura 06 – Evolução da Balança Comercial da Saúde, 1996-2015.

(Fonte: GADELHA & BRAGA, 2016, elaborado a partir de dados fornecidos pelo Grupo
de Pesquisa de Inovação em Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca,
Fundação

Oswaldo

Cruz

(GIS/Ensp/Fiocruz),

referente

a

dados

da

Rede

Alice

(http://aliceweb.mdci.gov.br/menu/index.item/modulosConsulta)

Observam, os referidos autores, que ainda é cedo para uma análise mais
aprofundada de quanto esse movimento reflete uma nova tendência. Constatam,
ainda, que mesmo em períodos de desvalorização cambial, como no final dos
anos 1990, a deterioração da balança comercial perdurou em todos os anos
abordados, independentemente do câmbio e dos preços relativos, mostrando o
componente estrutural deste indicador. Mais do que dependência econômica e
financeira, o país tem uma dependência de conhecimento e de tecnologias não
superável por movimentos conjunturais de preços. Nesse sentido, o declínio a
partir de 2014 pode se configurar num indicador importante para ser avaliado em
séries históricas futuras dos resultados da convergência das políticas citadas
(GADELHA & BRAGA, 2016).
Mesmo diante de tais esforços, é imperativo constatar que as iniciativas
relacionadas com a inovação em saúde, no Brasil, ainda são embrionárias e
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incipientes. Laís Costa (2016) assevera que tal situação se dá por uma série de
fatores, tais como: debilidade e fragilidade da capacidade produtiva nacional,
espelhada na forte dependência externa dos produtos do CEIS; necessidade de
melhora do aparato regulatório, com a necessidade de construção de uma
capacidade estratégica no nível federal do sistema de saúde, cuja concepção
descentralizada priorize a execução das ações em nível estadual e,
principalmente, municipal; estudos sobre inovação nos serviços de saúde ainda
são rarefeitos; a tradição hegemônica de limitar a inovação às iniciativas da
indústria, que não obedecem às expectativas de mudanças (sejam sociais sejam
tecnológicas), e são definidas de cima para baixo; o papel passivo do usuário na
dinâmica de inovação em saúde; entre outros. Hasenclever, como já
mencionamos alhures, no tópico referente ao sub-elemento 2.1 (A), defende o
abandono de modelos lineares de transferência de tecnologia, para o chamado
“Chain-linked model”, mais adequado ao processo de inovação em saúde. Em
tal modelo há uma sequência lógica, na qual em cada fase do processo evolutivo
da cadeia ocorrem feedbacks e, dessa forma, a evolução e o aprendizado
durante todo o processo. O conhecimento de domínio público e a pesquisa,
nesse caso, ocorrem ao longo de todo o processo, gerando sempre novos
conhecimentos e novas questões de pesquisa (LUZIA, 2015).
Não há dúvidas, portanto, que houve um processo de recrudescimento
das políticas de inovação na seara da saúde, entre o período de 2008-2015,
como, por exemplo, através do programa “Mais Saúde: Direito de Todos
2008/2011”, e seu eixo relacionado ao fomento do Complexo EconômicoIndustrial da Saúde. Cabe menção, ainda, a Estratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, lançada em 2012, e o Programa de Investimento no
Complexo Industrial da Saúde (PROCIS/2012). Há, ainda, o Plano Inova
Empresa e seu Programa Inova Saúde, instituído em 2013, e a terceira etapa do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica
(Profarma), lançada também no ano de 2013.
Mesmo assim, tais ferramentas ainda são insuficientes para a efetiva
superação o hiato tecnológico, e do déficit público referente às importações de
insumos para o setor saúde. Ainda que a segurança sanitária tenho sido
colocada em patamar de excelência pelo legislador constituinte no âmbito da
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Carta Magna de 1988, um dos principais desafios relacionados com a inovação
em saúde, seria justamente colocar o sistema universal de saúde em posição de
centralidade no âmbito das políticas do Estado. Implicar-se-ia, destarte, em
buscar soluções para o problema do subfinanciamento crônico, em especial no
que ser refere à baixa participação do setor público no seu custeio (GADELHA
& BRAGA, 2016).
Assim, constata-se que foram eivados esforços, por parte do governo
brasileiro, para fomentar a inovação relacionada com a saúde, no período de
2008-2015, nos termos asseverados pelo sub-elemento 2.1 (C) da GSPOA. No
entanto, ainda não se mostraram suficientes para a efetiva superação do hiato
tecnológico, e do déficit público referente às importações de insumos para o setor
saúde.

Sub-elemento (2.2) - promover a pesquisa na fonte (upstream research) e o
desenvolvimento de produtos nos países em desenvolvimento
O sub-elemento 2.2 está relacionado com a promoção de um conjunto de
ações,

propostas

para

encontrar

soluções

eficazes

na

pesquisa

e

desenvolvimento relacionada à saúde, e tem por base procedimentos racionais
e sistemáticos inovadores. Para tanto, dispõe de sete pontos de ação, que serão
abordados a seguir.

Sub-elemento 2.2 (A) - apoio à ciência investigativa, incluindo, sempre que
possível e apropriado, métodos abertos e voluntários (voluntary opensource methods), a fim de desenvolver uma carteira sustentável dos novos
produtos
Barral (2011) alerta que no Brasil fala-se da necessidade de proteger a
propriedade intelectual, e do registro de patentes, quase como um “fetiche”.
Aponta, o ínclito professor, que o modelo de geração do conhecimento está sob
desafio na hodiernidade, e que mecanismos fechados, decorrentes do
patenteamento e do segredo, têm sido discutidos como um entrave à velocidade
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de obtenção de soluções para problemas importantes, com ênfase na área da
saúde. Como exemplo exitoso de pesquisa e colaboração open-source, cita o
caso da cooperação multi-institucional para identificar biomarcadores da
progressão da doença de Alzheimer147, iniciada em 2003, e que envolve
cientistas e administradores dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH),
da Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA), da indústria farmacêutica, da
indústria de equipamentos de imagem, de universidades e de organizações não
lucrativas. Como não existem proprietários dos dados, a referida iniciativa
apresentou uma série aspectos interessantes, como o grande número de
publicações, em revistas diversas e de prestígio, e acesso aos dados, de
diversos interessados aos avanços perpetrados, através de downloads.
Velásquez (2013b) também segue essa linha, ao asseverar a importância
das plataformas de pesquisa pré-competitivas, associadas a dispositivos de
código aberto (open source) e de livre acesso. Todas as equipes das
universidades, das instituições públicas e dos laboratórios privados que se
beneficiem de subvenções públicas poderiam partilhar suas descobertas. Cita o
caso da Índia, que oferece um exemplo com o “modelo em open source para a
descoberta de medicamentos”, desenvolvida por seu Conselho para a Pesquisa
Científica e Industrial, que concentra esforços em novas terapias contra a
malária, a tuberculose e a leishmaniose148.
Como exemplo de iniciativas open source no Brasil, pode-se citar o caso
da plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC)149, lançada
em 2011.Segundo resolução da ANVISA - RDC 36, de 27 de junho de 2012, que
altera a RDC 39/2008, todos os estudos clínicos fases I, II, III e IV, devem
apresentar comprovante de registro da pesquisa clínica na base de dados do
ReBEC, ou comprovante de submissão. Para casos anteriores a data de
publicação desta resolução, serão aceitos comprovantes de registro das

147

Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Disponível em: http://www.adni-info.org/.
Acesso em: 24 mai 2018.
148
Ler Cléa Chakraverty fala da experiência indiana e de como ela poderia ser replicada em outros países,
no artigo “Médicaments, le casse-tête indien” [Remédios, o quebra-cabeça indiano], publicado na revista
francesa Le Monde Diplomatique, em dezembro de 2012.
149
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Disponível em: http://www.ensaiosclinicos.gov.br/about/.
Acesso em: 24 mai 2018.
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pesquisas que já tiverem sido registradas em outros registros primários da
Internacional Clinical Trials Registration Platform (ICTRP/OMS).
Fruto de um esforço conjunto do Ministério da Saúde (DECIT/MS), do
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
(Icict/Fiocruz), da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e do Centro
Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), o
ReBEC aumenta a eficácia dos esforços dos ensaios clínicos ao divulgar os
estudos de maneira pública, reduzindo o viés da publicação. Desse modo, o
ReBEC torna-se uma importante fonte de informação para pacientes,
profissionais de saúde, pesquisadores, empresas e centros de pesquisa,
propiciando maior interação e inserção internacional.
Por ter sido construída em ambiente open source, representa um avanço
para os países da região, que poderão se valer do registro, ou desenvolver
plataformas locais com poucas alterações, contribuindo para a divulgação
pública de ensaios clínicos.
No entanto, ainda não se observa no Brasil políticas públicas nacionais
mandatórias em relação ao open source, quando se trata de trata de pesquisa
científica. Existem algumas iniciativas importantes, de alguns agentes de
fomento como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), que tem o Plano de Gestão de Dados como requisito de alguns de
seus editais, além de outras iniciativas de institutos de pesquisa e universidades.
A Fiocruz instituiu sua Política de Acesso Aberto ao Conhecimento, de caráter
mandatório para artigos, teses e dissertações em 2014. Nesse contexto, cumpre
observar, ainda, a parceria da Editora Fiocruz na SciELO Livros, o lançamento
do Portal de Periódicos Científicos da Fiocruz, que abriga as sete revistas
científicas produzidas pela instituição, além do Observatório em Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde (SANTOS, 2014).
Este último, qual seja, o Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação
em Saúde, lançado pela Fiocruz em 2016, e portanto, fora do período em análise
(2008-2015), trata-se de uma rede colaborativa que visa contribuir para a gestão
e formulação de políticas institucionais em Ciência, Tecnologia e Inovação e
gerar informações sobre o impacto social do conhecimento produzido pela
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Fiocruz. Dois dos eixos da iniciativa referem-se às Redes de Colaboração em
Tuberculose e em Leshimaniose, onde constata-se a ampliação da colaboração
em pesquisa nas referidas pústulas, refletindo a complexidade da pesquisa
científica e a necessidade crescente de cooperar como forma de atingir objetivos
comuns (BRASIL, 2016b).
No entanto, conforme aponta Santos et al. (2017), não obstante o Brasil
ser líder mundial em publicação de artigos em acesso aberto, o desafio de se
implantar uma política institucional visando a abertura de dados, exige muito
mais esforços, especialmente na consolidação de um ambiente favorável que
transmita segurança e que dê suporte ao pesquisador e às instituições de
pesquisas. Faltam, segundo a referida autora, políticas públicas, infraestruturas
nacionais para compartilhamento de dados, estabelecimento de padrões,
capacitação da comunidade científica, uso de métricas para avaliação da
pesquisa alinhadas com o instituto do open source, e a superação de lacunas
importantes no arcabouço legal.
Nesse contexto, ainda que se trate de iniciativas que estejam fora no
recorte temporal proposto para o presente trabalho (2008-2015), é importante
observar que o recente enfrentamento no Brasil da emergência sanitária da
tríplice epidemia (Zika, Dengue e Chikungunya), nos idos de 2016, e da febre
amarela, em 2017-2018, demonstrou o potencial da abertura de dados e da
publicação rápida (fast track) em acesso aberto de resultados de pesquisas,
como elementos que contribuíram fortemente para a rápida comprovação da
relação entre zika vírus e epidemia de microcefalia. Da mesma forma, cumpre
observar que a publicação, pela Fiocruz, em 2017, do “Livro Verde. Ciência
Aberta e Dados Abertos: Mapeamento e Análise de Políticas, Infraestruturas e
estratégias em perspectiva nacional e internacional”, também representa um
avanço na promoção do instituto da pesquisa colaborativa, nas quais as diversas
etapas vão sendo divulgadas, sem a preocupação com o registro de patentes ou
com a prévia publicação de artigos, o que é padrão na pesquisa tradicional
(SANTOS, 2017).
Por fim, pode-se inferir que o Brasil, no período de 2008-2015,
implementou algumas iniciativas conforme mandamento do ponto de ação
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consubstanciado no sub-elemento 2.2 (A) da GSPOA, que funda-se no apoio à
ciência investigativa, incluindo, sempre que possível e apropriado, métodos
abertos e voluntários (voluntary open-source methods), a fim de desenvolver
uma carteira sustentável dos novos produtos. O lançamento da plataforma de
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), em 2011, e a Política da
Fiocruz de Acesso Aberto ao Conhecimento, de caráter mandatório para artigos,
teses e dissertações, lançada em 2014, são exemplos de iniciativas nesse
contexto.
No entanto, constata-se que ainda não há, no Brasil, políticas públicas
nacionais mandatórias, em relação ao open source, quando se trata de trata de
pesquisa científica, e que são deveras importantes para a plena consecução dos
mandamentos positivados no âmbito das GSPOA.

Sub-elemento 2.2 (B) - promover e melhorar o acesso a bibliotecas de
compostos de forma voluntária, prestar apoio técnico aos países em
desenvolvimento e promover o acesso às derivações de medicamentos
identificados através do rastreio de bibliotecas de compostos
Observa-se, nos dias atuais, que a utilização de bancos de dados, ou de
biblioteca de compostos, como ferramenta no processo de descoberta de novos
fármacos, constitui uma etapa essencial da era moderna da química medicinal
(OPREA, 2005). O banco de dados permite a identificação de características
estruturais de crucial importância (FREITAS et al.,2009), de forma que a
expansão do banco de dados facilitará a identificação de substâncias químicas
bioativas dirigidas ao alvo biológico de interesse (MOLFETTA; FONSECA,
2015).
Nesse contexto, identificou-se algumas iniciativas auspiciosas no Brasil,
tais como o Banco de Moléculas da Amazônia (BMA), que atualmente possui
cerca de 870 compostos, proveniente da maior e mais rica biodiversidade do
mundo, além de componentes importantes para a área farmacêutica da região
Amazônica. Desse modo, o Laboratório de Modelagem Molecular (LMM) da
Universidade Federal do Pará criou, nos idos de 2008, e vem implementando o
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número de compostos oriundos de produtos naturais dessa região, para realizar
ensaios virtuais para encontrar compostos que possam ser promissores para
produzir novos fármacos contra doenças negligenciadas, tais como o
planejamento de inibidores baseado em fragmentos moleculares para a enzima
cruzaína do Trypanosoma cruzi, a partir de produtos naturais da Amazônia, e
estudos de modelagem molecular de compostos ativos na leishmania
braziliensis (MOLFETTA; FONSECA, 2015).
Outra iniciativa refere-se ao Centro de Biologia Química de Proteínas
Quinases da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)150, lançado em
2015, com o propósito de identificar no genoma humano proteínas-chave para o
desenvolvimento de novos medicamentos e descobrir como tornar plantas
importantes para a agricultura mais resistentes à seca. Apoiado pela FAPESP
por meio do Programa Parceria para Inovação Tecnológica (PITE), o centro
funcionará em um modelo de open science (acesso aberto ao conhecimento),
nos moldes retratados no sub-elemento 2.2 (A).
Também cabe menção o Parque Tecnológico de Fármacos e
Biotecnologia, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), cujo
processo de implementação teve início em 2014, que permitirá a implementação
da Quimioteca Brasileira, a primeira biblioteca de compostos químicos sintéticos
bioativos. Atualmente, a Quimioteca conta com mais de 1400 moléculas com
estruturas químicas definidas. A iniciativa conta com apoio do BNDES, Fundação
de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), e da
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) (LACERDA, 2015).
Outra iniciativa identificada refere-se ao Brazilian Initiative on Precision
Medicine (BIPMed), lançado no ano de 2015, anunciado como sendo o primeiro
banco on-line a agrupar grande quantidade de informações genômicas na
América Latina. Com o objetivo de permitir a implantação no Brasil da chamada
medicina de precisão, constitui-se em banco público de dados genômico inédito
no país, com informações reunidas ao longo de vários anos de estudos
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Primeiro centro de pesquisa no Brasil no modelo "open science" é lançado. Disponível em:
http://agencia.fapesp.br/primeiro_centro_de_pesquisa_no_brasil_no_modelo_open_science_e_lancad
o/20790/. Acesso em: 26 mai 2018.
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realizados em diferentes instituições e grupos de pesquisa. É resultado do
trabalho de pesquisa envolvendo Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão
(CEPIDs) apoiados pela FAPESP, com o propósito de promover um quadro
comum de abordagens, que permita o compartilhamento responsável, voluntário
e seguro de dados genômicos e clínicos151
Observa-se, porquanto, um esforço de promover a criação de bancos de
dados e bibliotecas de compostos no Brasil, no período de 2008-2015, tais como
o Banco de Moléculas da Amazônia (BMA), o Centro de Biologia Química de
Proteínas Quinases, a Quimioteca Brasileira, e o Brazilian Initiative on Precision
Medicine (BIPMed). No entanto, são iniciativas descentralizadas, em sua maioria
vinculadas à universidades federais e estaduais, e por centros de fomento à
pesquisa dos estados federados. Destarte, seria necessário um maior esforço
por parte do governo federal em promover a criação de um grande banco, ou
plataforma de dados, para aglutinar as iniciativas descentralizadas, e dar maior
efetividade ao mandamento positivado no sub-elemento 2.2 (B).

Sub-elemento 2.2 (C) - identificar incentivos e barreiras, incluindo
disposições relativas à propriedade intelectual, em diferentes níveis nacional, regional e internacional - que possam afetar o aumento
investigação sobre saúde pública e sugerir formas de facilitar o acesso aos
resultados da investigação e ferramentas de pesquisa
Casciano & Barroso (2013), ao abordarem as oportunidades e barreiras
para a produção de medicamentos genéricos no Brasil, que fomentaria o
aperfeiçoamento tecnológico do setor, e consequentemente o fortalecimento e
democratização da investigação sanitária no país, sugerem que incorporação de
algumas flexibilidades do TRIPS, os subsídios ao exame de patentes e o Pool
de patentes tendem a contribuir para a chegada dos genéricos no mercado.
Porém, as estratégias de evergreening praticadas pela indústria, a presença de
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BIPMed, banco público de dados genômico. Disponível em: https://www.ufrgs.br/blogdabc/bipmedbanco-publico-de-dados-genomico/. Acesso em: 27 mai 2018.
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cláusulas trips-plus na legislação brasileira, e as diretrizes de exame confusas
adotadas pelo INPI, acabam dificultando a entrada dos genéricos no mercado.
No que se refere às barreiras para a P&D em saúde no Brasil, as
disposições trips-plus adotadas quando da promulgação da Lei nº 9.279/1996
emergem como obstáculos no processamento da investigação sanitária. Entre
os dispositivos Trips-plus incorporados na lei brasileira estão o mecanismo das
patentes pipeline (artigos 230 e 231) e o parágrafo único do artigo 40, além do
fato de não ter utilizado o tempo de transição possibilitado pelo Acordo TRIPS
para concessão de patentes farmacêuticas apenas a partir de 2005.
O mecanismo pipeline possibilitou o depósito de pedidos de patentes na
área farmacêutica e de alimentos entre maio de 1996 e maio de 1997,
assegurando a proteção com base na análise formal do pedido; na não
exploração da invenção no país e na concessão da patente no país de origem;
sem passar pelo exame dos requisitos de patenteabilidade de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial em âmbito nacional152. Hasenclever et
al. (2010) estimaram quanto o Ministério da Saúde pagou a mais do que se
tivesse comprado versões genéricas disponíveis no mercado internacional para
seis antirretrovirais (ARVs)153 (princípios ativos), em diferentes apresentações,
protegidos por patentes pipeline. Considerando o volume de compra no período
de 2001 e 2007 e a diferença entre os preços pagos e os preços disponíveis em
duas fontes diferentes (OMS e MSF), a estimativa do prejuízo foi de
aproximadamente US$ 420 milhões (preços mínimos da OMS) e US$ 519
milhões (preços mínimos da MSF). Outro estudo, promovido pelo Grupo de
Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI)/ Rebrip (2011), estimou que, de
maio de 2009 a dezembro de 2010, o Ministério da Saúde gastou a mais R$ 123
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Os dispositivos legais, que permitem que patentes adquiridas no exterior fossem automaticamente
aplicadas no Brasil sem verificação substancial das qualidades e inovações do produto (sistema de
revalidação ou pipeline), quais sejam, os artigos 230 e 231 da Lei 9.279/1996, foram objeto de Ação
Declaratória de Inconstitucionalidade (Adin nº 4234), ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. No
entanto, o processo ainda não foi levado a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O custo dessa
inércia é alto, uma vez que as patentes pipeline adquiridas em 1997 já expiraram ou estão prestes a
expirar, em razão da previsão de duração vintenária. Diante disso, a ADIn 4.234 muito provavelmente será
extinta por perda de objeto, sem que o Supremo tenha dito uma palavra a respeito das alegações do
requerente e dos amici curiae (LUNARDI & DIMOULIS, 2017).
153
abacavir, amprenavir, efavirenz, lopinavir/ritonavir, nelfinavir e ritonavir.
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milhões, para quatro medicamentos protegidos por pipeline154, do que se tivesse
obtido a versão genérica desses produtos (CHAVES et al., 2017).
No caso da extensão da patente pelo disposto no parágrafo único do
artigo 40155 da LPI156, estudo elaborado por Paranhos et al. (2016), identificou
nove medicamentos157 adquiridos pelo Ministério da Saúde, cujos pedidos de
patentes já têm mais de 10 anos sem a realização do exame pelo INPI e, caso
venham a ser concedidos, terão a vigência de patentes acima de 20 anos. Com
base nos anos de extensão acumulados até janeiro de 2016 e no volume médio
de compras dos últimos 3 anos, os autores estimaram o quanto o governo pagará
a mais por esses nove medicamentos, em relação à possibilidade de compra das
versões genéricas e biossimilares. Para este conjunto de medicamentos, o
prejuízo estimado foi de R$ 2,14 bilhões (CHAVES et al., 2017).
Essa demora na análise do pedido de patentes farmacêuticas pelo INPI
se dá devido à alta complexidade do setor, daí a importância da chamada
Anuência Prévia pela ANVISA. Além do mais, apesar de possuir um quadro de
funcionários altamente técnico e especializado, não consegue atender de forma
ágil e diligente toda a demanda que é submetida para apreciação da agência. O
grande volume de depósitos de pedidos de patentes resulta no acúmulo de
documentos a serem analisados (backlog), e consequentemente na demora na
realização de exames (CHAVES & REIS, 2013; VEIGA, 2011).
Como já abordamos no primeiro capítulo do presente trabalho, em 2001,
o artigo 229-C foi incluído na LPI, determinando que as concessões de patentes
de medicamentos no Brasil fossem submetidas à aprovação prévia e obrigatória
da Anvisa – a chamada anuência prévia. Entre 2001 e 2013, todos os pedidos

154

imatinibe, lopinavir/ritonavir, olanzapina e atorvastatina.
Esse dispositivo legal teve a sua constitucionalidade questionada recentemente no Supremo Tribunal
Federal (STF) pelas ações diretas de inconstitucionalidade ADI 5061, ajuizada pela ABIFINA - Associação
Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades em novembro de 2013, e ADI
5529, ajuizada em maio de 2016 pelo Procurador-Geral da República (PGR).
156
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo
prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será
inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade,
a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de
mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
157
Adalimumabe, erlotinibe, maraviroque, raltegravir, cinacalcete, sofosbuvir, trastuzumabe-entasina,
gefitinibe, etravirina.
155
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de patentes da área farmacêutica foram enviados para a Anvisa após análise e
decisão do INPI sobre pedidos que atendiam os requisitos de patenteabilidade.
Mas em 2013, a resolução da Anvisa RDC 21/2013 determinou que as análises
dos pedidos de patente deveriam ser feitas pela Agência antes dos exames
técnicos do INPI. Caso a concessão fosse negada o pedido seria arquivado no
INPI. Mas na prática, o que ocorreu é que, em desacordo com a referida
resolução, o INPI não arquivou os pedidos negados – que se acumularam à
espera do exame dos especialistas do instituto, aumentando significativamente
o backlog158.
Para tentar superar esse impasse entre o INPI e a ANVISA, foi editada a
Portaria Conjunta nº 01, de 12 de abril de 2017. Tal instrumento infralegal dispõe
que ANVISA analisará tais pedidos à luz da saúde pública, sendo que será
contrário aos interesses sanitários do país quando o produto ou o processo
farmacêutico apresentarem risco à saúde. Esse risco, por sua vez, caracterizase quando o produto farmacêutico compreender, ou o processo farmacêutico
resultar, em substância cujo uso tenha sido proibido no país. Nesse caso,
quando a análise da ANVISA concluir pela não anuência, o pedido será
encaminhado ao INPI, que publicará a denegação da anuência e o arquivamento
definitivo na Revista Eletrônica de Propriedade Industrial (RPI)159 (BRASIL,
2017a).
No entanto, a referida Portaria Conjunta dispõe que apenas nos pedidos
de patente que contenham produto ou processo farmacêutico considerado de
interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no
âmbito do SUS, é que a ANVISA poderá emitir parecer, com fulcro em requisitos
de patenteabilidade, que corresponderá a subsídios, durante o exame pelo INPI,
nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.279, de 1996. Ou seja, mesmo que a ANVISA
entenda que os requisitos da novidade, atividade inventiva e/ou aplicabilidade
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Números do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) mostram que de
2000 a 2015 foram depositadas 21.733 solicitações de patentes para produtos farmacêuticos que tiveram
parecer desfavorável da Anvisa nos últimos anos e que ainda aguardam exame do INPI (MUNIZ, 2017).
159
A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 168, de 08 de agosto de 2017, dispõe sobre o
procedimento administrativo relativo à prévia anuência para a concessão de patentes para produtos e
processos farmacêuticos.
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industrial não estejam presentes no caso concreto, não haverá o arquivamento
do pedido, que ainda dependerá da análise do INPI.
É preciso acompanhar para ver como se darão os exames patentários
doravante, para que não haja esvaziamento da atuação da agência sanitária,
que é tão importante no propósito de diminuir as chances de monopólios
indevidos, e aumentar a possibilidade da produção de genéricos a preços mais
acessíveis para o orçamento público e para a população em geral. Nesse
contexto, é importante observar que o Relatório do Grupo de Trabalho sobre
Empresas Transnacionais e Direitos Humanos das Nações Unidas alertou, em
2016, para a “necessidade continuada” do mecanismo conhecido como
“anuência prévia” da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (UN, 2016).
Importante observar que essa extensão no prazo de 20 anos, conferida
pelo parágrafo único do artigo 40 da LPI, não alcança as chamadas patentes
mailbox, que estão relacionadas com os pedidos depositados no INPI entre o
início da vigência do Acordo TRIPS, internalizado por meio do Decreto nº 1.355,
de 30 de dezembro de 1994, e a entrada em vigor da Lei de Propriedade
Industrial. Em suma, o Acordo passou a regular os padrões internacionais
mínimos relativos a direitos de propriedade intelectual a partir de 1º de janeiro
de 1995, enquanto a Lei nº 9.279/1996, devido ao período que decorre entre o
dia da publicação de uma lei e a data de início de sua vigência (vacatio legis),
passou a viger a partir de maio de 1997 – dois anos e quatro meses mais tarde.
Como não havia regulação do Acordo no País e, além disso, porque, a partir da
sua ratificação, o Brasil estaria obrigado pelo TRIPS a conceder patentes para
todos os setores tecnológicos, incluindo os de fármacos e de agroquímicos, os
depósitos de pedidos de patente realizados entre janeiro de 1995 e maio de 1997
ficaram guardados (“mailbox”), isto é, ficaram aguardando a adequação e o início
de vigência da nova legislação de propriedade industrial brasileira (MENDES et
al., 2015).
Nesse sentido, em setembro de 2013, a Procuradoria Federal
Especializada do INPI ingressou com ações judiciais, movidas simultaneamente
contra vários réus, todos titulares de cartas-patentes emitidas pela própria
Autarquia, solicitando a correção do prazo de vigência de mais de 200 patentes
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mailbox de fármacos e agroquímicos. Isso porque a Lei de Propriedade
Industrial, em suas disposições finais e transitórias (art. 229, parágrafo único)160,
estabeleceu regra expressa assegurando proteção limitada unicamente ao lapso
de 20 anos contados do dia do depósito (conforme estipulado pelo citado art. 40,
caput).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar a primeira dessas
demandas161, em abril de 2018, entendeu que a norma que prescreve que o
prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data
de sua concessão, está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras
gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que
não alcança as chamadas patentes mailbox, que recebeu tratamento especial
pela mesma lei (art. 229, parágrafo único). Além do mais, o STJ reforçou que,
em tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das
invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como
consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a
oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a
tratamentos imprescindíveis (STJ, 2018). Nesse caso concreto, a patente
mailbox referia-se ao medicamento Soliris162, sendo que a farmacêutica
multinacional Alexion buscava prorrogar a proteção patentária até 2020, mas
cujo prazo expirou em 2015.
O referido medicamento, que recebeu registro da ANVISA em 13 de
março de 2017, pode ser vendido pelo valor máximo de R$ 11.942,60 ao governo
federal. Trata-se de medicamento de alto custo que não foi incorporado pela
CONITEC, mas devido ao fenômeno da judicialização da saúde, já custou aos
cobres públicos cerca de R$ 1.595.314.014,77, entre 2009 a maio de 2017.
Especula-se que até 2020 poderá haver pedido de registro de um biossimilar do
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Art. 229. (...) Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos
para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1 o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997,
aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou
da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo
remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40.
161
RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.711 - RJ (2017/0261991-0).
162
Nome de marca do Eculizumabe, indicado para o tratamento de Hemoglobinúria Paroxística Noturna
(HPN), doença que afeta o sistema sanguíneo.
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Eculizumabe, que abrirá alternativas para que o referido medicamento seja
vendido a preços mais acessíveis (VARGAS, 2018).
A decisão do STJ corrobora com o posicionamento dominante na
literatura (MENDES et al., 2015; CHAVES & REIS, 2013; VEIGA, 2011; CHAVES
et al., 2017), de que a adesão do governo brasileiro ao Acordo TRIPS se deu de
forma “atabalhoada”, inserindo dispositivos que iam além daquilo que o referido
tratado dispunha (as chamadas cláusulas trips-plus), como no caso das patentes
pipeline, do prazo de extensão previsto no art. 40, parágrafo único da LPI, além
de não ter utilizado o prazo de transição em sua totalidade. Tal situação, sem
sombra

de

dúvidas,

compromete

a

sustentabilidade

da

pesquisa

e

desenvolvimento na seara da saúde pública, ao criar uma reserva de mercado
favorável à big pharma, podendo ser identificada uma barreira, tal como como
preconizado pelo Sub-elemento 2.2 (C).
Sabe-se que o Brasil está entre os maiores mercados de medicamentos
do mundo163. Os gastos com medicamentos representam uma significativa
parcela das despesas de saúde das famílias brasileiras e também das despesas
governamentais. Em 2015, o consumo final de bens e serviços de saúde no
Brasil foi de R$ 546 bilhões (9,1% do PIB). Desse total, R$ 231 bilhões (3,9% do
PIB) corresponderam a despesas de consumo do governo e R$ 315 bilhões
(5,2% do PIB), a despesas de famílias e instituições sem fins de lucro a serviço
das famílias (IBGE, 2017).
Esses

números

refletem

uma

situação

deveras

preocupante,

especialmente por desvelar, em primeiro lugar, o subfinanciamento crônico do
Sistema Único de Saúde, especialmente quando comparado com países que
possuem sistemas universais. Em segundo lugar, observa-se maior participação
do capital privado no setor, quando do financiamento total do sistema, como
podemos observar nos quantitativos apresentados pela Conta-Satélite de Saúde
Brasil 2010-2015, publicado pelo IBGE em 2017, e que citamos no parágrafo
anterior.

163

Em 2017, o Brasil ocupava o 8º lugar no ranking do mercado farmacêutico mundial, com perspectiva
de se tornar o 5º colocado em 2021 (INTERFARMA, 2018).
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O professor Áquilas Mendes (2017), utilizando dados do Banco Mundial
de 2016, apresenta o seguinte cenário:

Tabela 03 – Gastos em Saúde Pública (% do PIB) em Países com Sistemas
Universais de Saúde, 2009 a 2014.

Fonte: (MENDES, 2017)
Nesse mesmo sentido, Vieira (2016), utilizando dados divulgados pela
OMS em 2013, verificou que o gasto per capita da Alemanha, em dólares
internacionais, é cinco vezes o do Brasil, o do Reino Unido, quatro vezes maior,
e mesmo os de países vizinhos que não têm sistema universal de saúde
superam o gasto nacional, como nos casos da Argentina e do Chile. Da mesma
forma, entre os países selecionados, o Brasil apresenta a menor participação de
gasto de saúde do governo em relação ao gasto total do governo (6,9%), e está
entre os de mais baixa participação de gasto do governo com saúde em relação
ao gasto total em saúde (48,2%), equiparando-se ao indicador do Chile e EUA e
mais distante do de países que possuem Sistema Universal de Saúde.
Não se pretende, aqui, aprofundar na discussão acerca da eficiência dos
sistemas de saúde, mas esses indicadores revelam o quanto o financiamento do
SUS está aquém daquele feito por países que optaram por garantir acesso
universal aos serviços de saúde para seus cidadãos, e que são reconhecidos
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mundialmente pela qualidade desses serviços (VIEIRA, 2016). É fato, nesse
sentido, que o subfinanciamento crônico do SUS impacta na sustentabilidade do
investimento em P&D, conforme relatamos no Sub-elemento 2.1 (B),
constituindo também em barreira para a investigação em saúde pública, tal como
como preconizado pelo Sub-elemento 2.2 (C).
Tabela 04: Gastos gerais de países com saúde (per capita, % do PIB, percentual
do gasto total do governo, percentual do gasto total em saúde)

Fonte: (VIEIRA, 2016)
Dando seguimento na nossa análise acerca das barreiras que impactam
na investigação e desenvolvimento de novas tecnologias sanitárias no Brasil,
cumpre observar que as últimas décadas têm sido marcadas pela diminuição da
inovação do setor farmacêutico, e o desenvolvimento de novos medicamentos
tem se mostrado cada vez mais caro, lento e incerto (WHO, 2006).
Para atender às expectativas de lucros de seus acionistas, a indústria
utiliza alguns artifícios, quais sejam: (i) tentativa de extensão da exclusividade
sobre o produto por meio de litigância de má fé ou acordos com a indústria de
medicamentos genéricos; (ii) depósito de pedidos de patentes em torno de um
mesmo produto, para estender o direito de exclusividade do produto, gerar
incerteza jurídica quanto à patenteabilidade e (iii) lançamento de produtos de
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segunda e terceira geração relacionados ao original, cuja patente está prestes a
expirar (40% dos medicamentos entre 2000 e 2007) (VEIGA, 2011;
KAPCZYNSKI et al., 2012; PEREIRA & FIUZA, 2013).
Quanto à litigância de má-fé, ou sham litigation, trata-se de abuso do
direito de petição com vistas a prejudicar concorrentes. Estará caracterizada
quando a prática seja totalmente destituída de fundamentação jurídica, e queque
a demanda judicial tenha, ao menos, o potencial de trazer um prejuízo à ordem
econômica e/ou à concorrência.
Recentemente, a farmacêutica Ely Lilly visava a exclusividade na
produção do medicamento Gemzar, para o tratamento contra câncer. Para tanto,
ajuizou diversas ações contra a ANVISA e o INPI do Rio de Janeiro e do Distrito
Federal. Após falhar em conseguir a exclusividade no processo de fabricação do
componente do medicamento –cloridrato de gencitabina – envidou novos
esforços para conseguir a exclusividade na comercialização do produto. Diante
do cenário, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) entendeu
que houve abuso do direito de petição, pois ao se utilizar de ações judiciais
contra esses órgãos públicos, a empresa não permitiu que o mercado tivesse
acesso ao a um medicamento similar ao que ela produzia, afetando a
concorrência e o consumidor final. No caso foi aplicada multa de R$ 36 milhões
à farmacêutica (SENTIN, 2018).
Conclui-se, destarte, que é preciso fortalecer cada vez mais o diálogo
institucional entre órgãos de natureza técnica, como o INPI, a ANVISA e o CADE,
para que eventuais práticas predatórias levadas a cabo pela indústria
farmacêutica sejam repelidas com a devida precisão, dado que muitas vezes o
Poder Judiciário não dispõe da expertise necessária para compreender o caso
concreto, e acaba incorrendo em decisões equivocadas164 (ALMEIDA, 2017).

164

Tal iniciativa é imprescindível para coibir outros tipos de práticas predatórias, como no caso do
chamado “Troll” de patentes, que se refere a empresas que não produzem nada, mas compram patentes
para licenciá-las ou, de preferência, processar quem as viola. Também há a situação do chamado
“emaranhado de patentes”, no qual empresas de P&D são confrontadas com a impossibilidade de inovar
sem violar os direitos de propriedade intelectual de outras empresas, uma vez que a inovação
frequentemente requer o uso de propriedade intelectual existente. Esta situação acaba resultando em
bloqueios que impedem a chegada no mercado de novos medicamentos (BAKER et al., 2017).
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Nesse mesmo sentido, cabe observarmos como se dá as práticas de uso
abusivo das estratégias de patenteamento pela indústria farmacêutica, como
forma a prorrogar o prazo de vigência de suas patentes, a fim de maximizar seus
lucros. Assim, quando a patente original de um composto expira, ou está próxima
a expirar, é comum o titular depositar novos pedidos de patente – as chamadas
patentes secundárias – para a mesma substância. Esse mecanismo artificial
criado para estender as patentes é chamado de evergreening. Zalfa et al. (2010)
dizem que está ocorrendo evergreening165 nos casos em que não há de fato uma
inovação, sendo o novo pedido de patente apenas uma estratégia para estender
o domínio de mercado para a molécula inicialmente protegida.
Ao analisar um total de 207 pedidos de patentes de segundo uso 166,
depositadas entre 1995 e 1997, reivindicados em sua grande maioria como usos
ou método terapêuticos, Oliveira (2012) concluiu que tais proposições foram, em
sua grande maioria, geridas pela Big Pharma, como tentativa de prorrogação
patentária.
A viabilidade jurídica para concessão de patente de segundo uso é alvo
de controvérsias no Brasil, inclusive entre a ANVISA e o INPI. A agência sanitária
defende que não haveria amparo legal para tanto, uma vez que não estariam
presentes os critérios da atividade inventiva e novidade. O INPI, por sua vez,
defende que não há vedação legal para tanto, e que o pedido de patente de
segundo uso deve ser analisado, de toda forma, para avaliar se demais critérios
de patenteabilidade estão presentes (LEITE, 2011).
Como não há um entendimento pacífico, no âmbito do poder judiciário
sobre o tema167, tal situação afasta ainda mais o Brasil da fronteira global de
165

Um dos casos mais conhecidos de evergreening é do medicamento Zidovudina (Retrovir), desenvolvido
e patenteado pela empresa GlaxoSmithKline na década de 60 para ser utilizado no tratamento de alguns
tipos de câncer. Na década de 80, quando a patente já cairia em domínio público, foi descoberto que o
medicamento poderia ser utilizado no tratamento da Aids e, nesse caso, nova patente foi concedida para
esse medicamento (PLAZA, 2008).
166
As invenções de segundo uso ocorrem quando são desenvolvidos novos usos para substâncias,
princípios ativos, moléculas ou composições já previamente conhecidos, muitas vezes já em domínio
público (LEITE, 2011).
167
Em 2017, a 2ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região manteve sentença de primeiro grau, que
decretou a nulidade da patente de invenção PI 0003364-2, referente ao medicamente CRESTOR, por falta
de atividade inventiva, nos termos do art. 46 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), considerando-a como
invenção meramente incremental. No entanto, em 2013, a 1ª Seção Especializada do referido tribunal
federal concedeu patente de segundo uso para substância usado no combate ao Transtorno do Déficit de
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inovação e produção. Para sanar essas questões envolvendo pedidos de
patentes triviais, incluindo a questão dos polimorfos168, seria necessário
promover uma alteração legislativa no propósito de preencher as lacunas da LPI,
e expurgar decisivamente, os dispositivos que inviabilizam o acesso a
medicamentos a preços acessíveis no país. O Projeto de Lei (PL) nº 5402/13,
apresentado pelos deputados Newton Lima e Dr. Rosinha, busca promover o
equilíbrio entre a propriedade industrial e a proteção da saúde pública, limitando
o tempo de vigência das patentes em 20 anos, em qualquer caso, além de vedar
a possibilidade de patenteamento nos casos de segundo uso e polimorfismo.
Nesse contexto, cumpre observar que Villardi (2012) desvela outras
modalidades de evergreening, a saber: Patente de seleção; Markush, Processos
Análogos; Combinações (também chamadas de “me too”); Isômeros Ópticos;
Pró-Drogas; Sais, Éteres ou Ésteres; Novas Dosagens. A tabela a seguir
sintetiza tais práticas e os requisitos de patenteabilidade que não são atendidos:

Tabela 05: Tipos de Patentes

Atenção / Hiperatividade (TDAH), para molécula que inicialmente havia tido proteção patentária negada
pelo INPI.
168
Conforme Lima e Silveira (2011), trata-se de capacidade que algumas substâncias possuem de assumir
diferentes arranjos espaciais de suas moléculas quando no estado sólido. Na indústria farmacêutica,
qualificam-se como pseudopolimorfos, sendo caracterizadas como formas sólidas onde moléculas de
solvente são incorporadas à rede cristalina, formando solvatos. Para as autoras, os opositores do
patenteamento de polimorfos argumentam que sua produção se constitui em mera sequência de
tentativas e erros, sem exigência de criatividade humana, e até mesmo seria óbvia para um técnico no
assunto. Por outro lado, os defensores do patenteamento alegam que a atividade inventiva residiria no
fato de que o polimorfismo consiste em área da ciência de materiais ainda em estágio inicial de
desenvolvimento, e portanto sujeita a várias indefinições. Ao enfatizarem o esforço envolvido na
produção do polimorfo, sem mencionar os conhecimentos técnicos necessários à sua concretização, os
apologistas do patenteamento acabam por reforçar as premissas invocadas pelos contendedores do
patenteamento. Os casos mais emblemáticos nesse contexto são a paroxetina, um antidepressivo de
elevada importância econômica, e a atorvastatina, um hipocolesterolêmico classificado como
blockbuster.
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(Fonte: VILLARDI, 2012)

Destarte, observa-se que além de buscarem a extensão do período de
proteção conferido por uma patente relativa a medicamentos, a Big Pharma e os
países desenvolvidos nos quais estão sediadas suas matrizes, costumam se
valer de outras práticas abusivas, especialmente para solapar qualquer tentativa
que viabilize a entrada de genéricos no mercado. A celebração de acordos
comerciais, consubstanciados em Tratados de Livre Comércio (TLC), em âmbito
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bilateral, regional, ou multilateral, apresentam, com frequência, dispositivos tripsplus, que se não forem observados e repelidos peremptoriamente pelos países
em desenvolvimento e/ou de menor desenvolvimento relativo, podem suscitar
prejuízos indeléveis ao acesso a medicamentos169.
Francisco Viegas (2012) alerta que tal práxis é de ordem negocial e
econômica. Como no âmbito multilateral, especialmente em órgãos que tratam
da perspectiva sanitária e dos direitos humanos (Assembleia das Nações
Unidas, Conselho de Direitos Humanos, Organização Mundial da Saúde), tais
países não vêm logrando êxito no recrudescimento da proteção e enforcement
da propriedade intelectual, buscam migrar essa discussão para fóruns de
natureza mercantil (Organização Mundial do Comércio, por exemplo), ou para a
formalização de avenças em âmbito bilateral e/ou regional. Esse movimento é
denominado pela doutrina como forum shifting (MENEZES, 2015).
Já em relação à razão econômica, Viegas (2012) reforça o que já
expressamos alhures, ou seja, a pressão da indústria farmacêutica de garantir a
manutenção e expansão da exclusividade assegurada pela propriedade
intelectual, afastando assim os competidores genéricos do mercado. No caso
brasileiro, há de se observar que as atuais tratativas de negociação do Tratado
de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, que se arrastam desde
o ano 2000, caso sejam ratificadas pelas partes, nos moldes previstos pelos
documentos de trabalho negociados até 2016, poderá trazer prejuízos imanentes
ao acesso a medicamentos, não apenas no que se refere à extensão do tempo
de vigência da patente, cujo malefício já foi discutido anteriormente, mas também

169

Conforme Oliveira (2002) e Chaves (2005), o acesso aos medicamentos envolve cinco dimensões
básicas, normalmente utilizadas como indicadores do acompanhamento de políticas públicas:
disponibilidade, capacidade aquisitiva, adequação, acessibilidade geográfica ou oportunidade, e
qualidade.
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na restrição da importação paralela170 e na adoção de exclusividade de dados
de testes171 (CHAVES et al., 2017).
De mais a mais, identificadas essas limitações do sistema brasileiro de
proteção à PI, e demais barreiras172 para entrada de genéricos no mercado, e

170

A importação paralela é quando um produto produzido legalmente em outro país é importado sem a
permissão do detentor do direito da propriedade intelectual. Está diretamente relacionado com a
exaustão de direitos, por parte do detentor do monopólio patentário, seja em âmbito nacional, regional
ou internacional. O Acordo TRIPS (art. 6 e art. 28), e a Declaração de Doha sobre Acordo TRIPS e Saúde
Pública (art. 5d), asseveram que os países podem escolher o regime de exaustão de direitos que
consideram mais adequado. No entanto, a legislação brasileira trata de propriedade industrial atualmente
adota o regime nacional de exaustão de direitos (artigo 43, LPI), que pode ser considerada uma medida
trips-plus, já que se trata de importante mecanismo para as políticas de saúde pública, pois permite a
importação de produtos que estejam legalmente à venda em mercados de outros países muitas vezes a
preços mais baixos do que o praticado no país importador. A proposta da União Europeia, para fins de
formalização de TLC com o Mercosul, dispõe que partes teriam que adotar ou o regime nacional ou o
regime regional de exaustão de direitos. Ainda que o Brasil já adote o regime nacional, a adoção da
proposta europeia inviabilizaria alguns projetos de lei que tramitam no congresso nacional, e que buscam
alterar esse regime positivado na LPI. Podemos citar como exemplo o PL139/99 (de autoria de Alberto
Goldman – PSDB/SP), que propõe a mudança do regime de exaustão nacional para a exaustão
internacional de direitos, permitindo a importação paralela para casos em que o produto tenha sido
colocado no mercado pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Também cabe mencionar o PL
8.091/2014 (de autoria da Comissão de Seguridade Social e Família), que também propõe a mudança para
o regime de exaustão internacional de direitos, permitindo a importação de qualquer produto colocado
legalmente no mercado de outro país, mesmo quando não tenha consentimento do titular da patente
(CHAVES et al., 2017).
171
Na legislação brasileira, os dados necessários para obtenção de registro de produtos farmacêuticos
para uso veterinário, fertilizantes e agrotóxicos tem direito a exclusividade de dados por um período de
10 anos (Lei 10.603/02). Essa lei não se aplica aos produtos farmacêuticos para uso humano, não por
omissão, mas por opção deliberada do legislador. A LPI protege os dados não revelados contra o uso
comercial desleal (artigo 195, XIV), em cumprimento ao determinado pelo Acordo TRIPS. A proposta da
União Europeia dispõe que as partes não permitirão que qualquer outro fabricante do mesmo produto
ou produto similar obtenha aprovação para comercialização, com base na aprovação de comercialização
concedida ao fabricante que tenha fornecido os resultados dos ensaios pré-clínicos ou clínicos. Caso seja
aprovada, poderá impactar negativamente de políticas de acesso a medicamentos, uma vez que pode
atrasar a disponibilidade de versões genéricas dos medicamentos no mercado, e pode obrigar os
produtores de genéricos a realizar novos ensaios clínicos em detrimento de princípios de ética em
pesquisa com seres humanos (Declaração de Helsinki da Associação Médica Mundial) e elevando os custos
para produção dos genéricos (CHAVES et al., 2017). O já citado Projeto de Lei nº 5.402/13 também propõe,
entre outras medidas já citadas anteriormente, alterar o art. 195 da LPI, para evitar interpretação que
poderia levar à concessão de exclusividade de dados para produtos farmacêuticos de uso humano. A
aprovação de tal medida seria benéfica, no propósito de evitar situações como a da retirada do genérico
do medicamento escitalopram (ansiolítico) por duas semanas do mercado, que deixou 50 mil pessoas sem
o medicamento, em decorrência de uma ação movida pelo laboratório Lundbeck solicitando a
exclusividade de dados (CHAVES et al., 2017).
172
Ainda que não esteja presente na legislação brasileira (BARBOSA, 2015), outra medida trips-plus
identificada pela literatura (CASCIANO; BARROSO, 2013) é a Linkage, que se refere ao mecanismo de
vínculo entre patentes e registro, impossibilitando produtores de medicamentos genéricos de obterem o
registro sanitário. Consiste em medida prejudicial às políticas de saúde pública e acesso a medicamentos,
uma vez que promove a transferência do encargo de defesa das patentes, que são direitos de natureza
estritamente privada, para o estado, ou seja, para o contribuinte. Além do mais, proporciona retardo
potencial na entrada os genéricos no mercado (SHADLEN, 2009).
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outras conjunturas que obstam o fomento da P&D na seara sanitária, pode-se
citar, ainda, as limitações da cadeia produtiva nacional, uma vez que as
empresas farmacêuticas brasileiras desse setor limitam-se a formular e embalar
princípios ativos (farmoquímicos) importados de mercados como Índia e China,
sangrando divisas do país, conforme já relatado na análise do sub-elemento 2.1
(C), que trata da necessidade de apoiar os governos a estabelecer a inovação
relacionada com a saúde nos países em desenvolvimento.
Por outro lado, identifica-se oportunidades para o recrudescimento da
investigação na seara sanitária no Brasil, e que podem, eventualmente, fomentar
o acesso aos resultados e ferramentas de pesquisa. Merecem destaque, nesse
contexto, algumas das políticas e programas já mencionados ao longo da análise
do Elemento 1, tais como: a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Saúde, a Rede Nacional de Pesquisa Clínica , a Rede Brasileira de Avaliação de
Tecnologias em Saúde, as Redes Nacionais de Pesquisa em Saúde, o Programa
Pesquisa para o SUS, a Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, e
as Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde. Cada uma dessas
iniciativas, com suas peculiaridades específicas, contribuem na identificação de
lacunas, e na formulação de estratégias que priorizam explicitamente a pesquisa
e desenvolvimento em doenças Tipo III, Tipo II e de Tipo I com maior incidência
no país.
Do mesmo modo, cabe mencionarmos os exemplos já analisados ao
longo da presente investigação acerca do Elemento 2, como, por exemplo, as
iniciativas open source, como o caso da plataforma de Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos (ReBEC), a Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da
Fiocruz, bem como seu Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde. Não podemos esquecer, ainda, das bibliotecas de compostos, da
cooperação internacional, seja sul-sul, ou norte-sul, e as parcerias com o setor
privado, a despeito das vicissitudes já identificadas anteriormente.
Mas, para além do que já foi mencionado alhures, tendo em vista o critério
da propriedade intelectual, identifica-se como oportunidades promissoras, e que
podem, eventualmente, fomentar o acesso aos resultados e ferramentas de
pesquisa: (i) as flexibilidades do acordo TRIPS, (ii) os subsídios ao exame de
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patentes, a aprovação de Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional,
e o exemplo virtuoso de iniciativas internacionais como o (iii) pool de patentes de
medicamentos, da Unitaid, e a (iv) Re:Search, alavancada pela Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
Quanto às flexibilidades de TRIPS, abordou-se ao longo do Capítulo I que
estas estão relacionadas a dois alvos, um mais imediato e outro de médio e longo
prazo. A licença compulsória, a importação paralela e a exceção bolar são
flexibilidades cujo alvo é imediato, isto é, a obtenção de medicamentos a preços
mais razoáveis, seja por meio da entrada de versões genéricas de
medicamentos, seja por meio da importação de produtos que estejam sendo
comercializados internacionalmente a preços inferiores aos praticados no país.
O uso experimental e a atuação do setor saúde nos processos de pedidos de
patentes farmacêuticas, por sua vez, são flexibilidades cujo alvo é de médio e
longo prazo, pois visam a estimular o desenvolvimento tecnológico nacional, por
meio do aproveitamento do conhecimento disponibilizado pela patente e impedir
que sejam concedidos direitos de exclusividade àqueles pedidos que não
atendam aos requisitos legais de patenteabilidade (CHAVES et al., 2008).
No atual contexto em análise, cumpre observar que o Brasil emitiu apenas
uma licença compulsória para medicamentos em sua história: em 2007, para o
ARV efavirenz (Stocrin®, Merck Sharp & Dohme — MSD). Relata Vieira et. al
(2017) que, de 2001 a 2007, a ameaça da emissão de licenças compulsórias foi
uma das principais estratégias usadas para pressionar empresas farmacêuticas
nas negociações de preços. Em abril de 2007 o governo brasileiro declarou que
o efavirenz era de interesse público173, o primeiro passo dado na LPI visando à
emissão de uma licença compulsória e, em maio de 2017, uma licença
compulsória foi por fim emitida174. A economia total na compra de genéricos de
efavirenz em um período de cinco anos (2007-2011) após a licença foi de
aproximadamente US$ 104 milhões, permitindo o aumento do número de
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Portaria GM/MS nº 886, de 24 de abril de 2007, publicada em 25 de abril de 2007 (BRASIL, 2007c).
Decreto nº 6.108, de 04 de maio de 2007 (BRASIL, 2007d), cuja vigência foi prorrogada pelo Decreto
nº 7.723, de 04 de maio de 2012 (BRASIL, 2012b).
174
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pessoas em tratamento com efavirenz de 70.000 em 2007 para 100.000 em 2011
(GUIMARÃES, HALLAR & VIEGAS, 2012).
Em janeiro de 2009, a versão genérica começou a ser produzida pelo
laboratório público Farmanguinhos (sem nenhuma transferência de tecnologia
do titular da patente), após um período importando versões genéricas da Índia,
a um preço de R$ 1,35/unidade (R$ 492 paciente/ano), menos da metade do
preço da MSD antes da licença compulsória (VIEIRA et. al, 2017).
Ainda que o decreto instituindo a licença compulsória seja de 2007, e
portanto fora do recorte temporal proposto para o presente trabalho (2008-2015),
cumpre observar que a produção local do genérico do efavirenz pelo laboratório
público de Farmaguinhos se deu em 2009, fomentando o papel estratégico que
os Laboratórios Públicos Oficiais (LPOs) possuem no desenvolvimento do setor
farmacêutico no país, e que vem sendo desprezado desde os anos 1990, quando
teve atribuição fundamental na política de acesso universal a ARVs. A produção
local constitui em importante ferramenta que impacta na capacitação dos LPOs,
viabilizando o fomento e democratizando a P&D no Brasil (VIEIRA et. al, 2017).
Outra salvaguarda de saúde pública fundamental nesse contexto é a
Exceção Bolar (também chamada de early working), que garantiria que a versão
genérica do medicamento pudesse ser comercializada assim que a patente
expirar, ou poderia deixar que o governo emitisse uma licença compulsória sem
precisar importar uma versão genérica de outros países enquanto a produção
local está sendo realizada. Da mesma forma fomentaria a produção local,
impulsionando

um

ciclo

virtuoso

na

democratização

da

pesquisa

e

desenvolvimento tecnológico do país175, pois permite o estudo da tecnologia
patenteada antes da expiração da patente, além de permitir a aquisição de
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Villardi (2012), em análise dos ARVS protegidos por patentes no Brasil, identificou que de nove
medicamentos cobertos por pelo menos uma patente, apenas dois – saquinavir e didanosina –
apresentam registro de versões genéricas. Esses dois medicamentos, conforme doutrina do referido
autor, já são antigos, e lançados antes mesmo do advento da LPI no Brasil. As patentes concedidas para
eles não cobrem a molécula em si. Por isso, laboratórios genéricos não têm impedimentos em entrarem
no mercado. Assim, como no referido estudo não foi possível localizar, pedidos de registro sanitários
deferidos de outros laboratórios além do de referência, concluiu que, ao menos no caso dos ARVs, a
exceção bolar não vem sendo utilizada no Brasil.

206

medicamentos a preços mais acessíveis, já que permite a entrada do competidor
genérico no dia seguinte à expiração da patente (VILLARDI, 2012).
Por fim, quando à flexibilidade relacionada com o uso experimental,
previsto no artigo 43, II, da LPI, Chaves et. al (2007) reflete que tal salvaguarda
busca equilibrar o contrato social tácito celebrado entre inventor e sociedade,
enquanto aquele revela os segredos de sua invenção, em troca da exclusividade
de exploração conferida pelo Estado. Tal flexibilidade possibilita, porquanto, que
a sociedade avance no seu desenvolvimento científico e tecnológico por meio da
utilização das informações referentes ao desenvolvimento da invenção,
viabilizando o desenvolvimento alternativo a um produto patenteado que não
infrinja os direitos de patente (inventing around), bem como inovações
sequenciais (follow-up innovations) (FIANI, 2016). Observa-se, assim, que o uso
experimental pode fomentar o acesso aos resultados e ferramentas de pesquisa,
identificando-se como uma oportunidade auspiciosa nos moldes positivados pelo
Sub-elemento 2.2 (C).
Quando ao subsídio ao exame de patentes, cumpre observar que a
legislação brasileira prevê a possibilidade de terceiros impetrarem ações de
nulidade, tendo em vista a concessão de patentes, seja pela via judicial, ou
administrativa. No entanto, no que refere ao subsídio ao exame, o INPI poderá
receber tais contribuições, mas não é obrigado a considerar manifestações de
terceiros. Deveria haver a instituição da figura da “oposição ao pedido de
patente”, que vincularia a referida agência a considerar as proposições de
terceiros. O já mencionado Projeto de Lei (PL) nº 5402/13, apresentado pelos
deputados Newton Lima e Dr. Rosinha, além das alterações já mencionadas
anteriormente, também prevê a criação do referido mecanismo de oposição.
Trata-se de importante mecanismo, que ao impedir monopólios patentários
indevidos, possibilita a popularização da investigação sanitária das referidas
moléculas176.
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Villardi (2018) destaca o papel da sociedade civil organizada na formulação de subsídios junto ao INPI,
desde 2006, nos casos do Tenofovir, e da combinação deste com a emtricitabina, de nome comercial
Truvada®. Em 2016, o INPI indeferiu o pedido de patente da Gilead Sciences para a referida combinação,
citando em seu parecer final os subsídios do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI). O
referido autor a destaca que a essência do GTPI está alinhada com a herança dos princípios do movimento
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Em relação aos Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, e
cujo eventual ingresso no complexo normativo brasileiro poderá impactar
positivamente na democratização da investigação sanitária, merece destaque o
já mencionado PL nº 5402/13, que busca instituir a limitação de 20 anos para a
vigência de patentes, a impossibilidade de patenteamento de segundo uso e
para polimorfos, como já praticado na Índia. Também busca instituir maior rigor
no requisito da atividade inventiva, o que evitaria patentes relativas a inovações
ínfimas ou incrementais, e também busca promover criação do mecanismo de
oposição para pedidos de patentes, e fortalecer o papel da ANVISA no
procedimento de anuência prévia. Também busca reforçar a previsão normativa
já existente no Brasil, de que exclusividade de dados de testes não se aplica
para fins de registro sanitário de produtores de genéricos junto à agência
competente.
Também já citamos os PLs de nº139/99, e de nº 8.091/2014, que buscam
alterar a LPI, de modo a contemplar o regime internacional de exaustão de
direitos. Nesse ínterim, também se pode mencionar outro projeto de lei (nº
3.944/12, de autoria de Jandira Feghali - PCdoB/RJ; José Linhares - PP/CE; Dr.
Paulo César - PSD/RJ), que tem o condão de excluir o parágrafo único do artigo
40 da LPI, restringindo o gozo do monopólio patentário para vinte anos, em
qualquer caso. Também podemos mencionar o PL 139/99, PL 303/03 e PL
2.846/11, que tratam da licença compulsória, promovendo a exclusão de
ressalva de inviabilidade econômica para produção nacional. Tem-se, ainda, o
PL 3.995/2008, que trata da proibição expressa de concessão de patentes para
novos usos e novas formas de produtos conhecidos; o PL 3.945/13, que versa
sobre a não-patenteabilidade de medicamentos para doenças negligenciadas; e
o PL 22/2003, que institui a não-patenteabilidade de todos os medicamentos
para HIV/AIDS.
Tais projetos de lei buscam avançar na agenda política sobre a forma de
se analisar patentes no Brasil, e estão alinhados com as recomendações do
relatório do Painel de Alto Nível sobre Acesso a Medicamentos (ONU, 2016), de
modo a aplicar os requisitos legais de patenteabilidade à luz da saúde pública,
sanitarista (universalidade e integralidade); com a transformação da linguagem técnica em mensagem
mobilizadora; e com a construção da agenda política baseada na vivência das pessoas com HIV.
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interpretando-os do modo o mais estrito/restritivo possível. Isso significa diminuir
a força do monopólio sobre medicamentos e reafirmar a supremacia direito à
saúde sobre o direito de propriedade na área farmacêutica (VILLARDI, 2018).
Outra oportunidade que estimularia a pesquisa sanitária no Brasil seria se
valer de um Pool de Patentes177, gênero do qual podemos citar o Pool de
Patentes de Medicamentos (Medicines Patent Pool, ou MPP, no vernáculo
saxão). Trata-se de fundação autônoma financiada pela Unitaid, criada em julho
de 2010, no qual empresas detentoras de patentes podem licenciar suas
invenções, possibilitando que outras instituições interessadas obtenham
licenças, mediante o pagamento de royalties, e produzam versões genéricas a
preços mais acessíveis, ou ainda que desenvolvam formulações extremamente
urgentes e necessárias às populações dos países em desenvolvimento (HOEN,
BURRONE, & MARAL, apud CASCIANO & BARROSO, 2013).
Conforme doutrina das professoras Gabriela Costa Chaves, Lia
Hasenclever e Maria Auxiliadora Oliveira (2018), a primeira licença do MPP com
uma empresa farmacêutica multinacional foi obtida em julho de 2011 com a
Gilead, para o Tenofovir (TDF). No entanto, esta licença gerou críticas por parte
da sociedade civil organizada, uma vez que poderia impactar na implementação
das flexibilidades de TRIPS, especialmente diante da restrição no escopo
geográfico de países beneficiados e nas condições de atuação das empresas
licenciadas. A restrição do escopo geográfico para exportação impacta no
acesso a medicamentos em alguns países em desenvolvimento, como o Brasil.
Ou seja, quando empresas indianas obtiveram licenças voluntárias com a
Gilead, elas se comprometeram a não exportar para alguns países, entre os
quais o Brasil178.

177

Vieira (2016) disserta que um pool de patentes refere-se à um modelo de gerenciamento conjunto de
patentes. No caso, haveria dois paradigmas principais, chamados de downstream e upstream. O modelo
upstream está relacionado com a facilitação para a pesquisa necessária para o desenvolvimento de novos
produtos, principalmente quando diferentes titulares detêm tecnologias protegidas por patentes que
precisam ser utilizadas durante o processo. A inciativa Re:Search, da OMPI, é um exemplo de tal tratativa.
Já o modelo downstream, por sua vez, está focado na produção por diferentes interessados, e também
no desenvolvimento de combinações de produtos. O MPP é um exemplo de tal modelo.
178
Em setembro de 2018, o INPI avençou Memorando de Entendimento com o MPP, se comprometendo
a compartilhar informações de patentes com o referido pool. O acordo foi pactuado no contexto do
MedsPaL, um banco de dados global hospedado pelo MPP, que fornece informações sobre o status das
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Destarte, ainda que o MPP possa trazer benefícios, tais como a redução
nos custos de transação, e promoção de uma divisão eficiente de trabalho,
garantindo, eventualmente, maior democratização na investigação sanitária em
países em desenvolvimento, o fato é que a colaboração, quando regida somente
pelas forças do mercado privado, pode acarretar em riscos para o interesse
público, quando efetivada de forma anticompetitiva. Assim, práticas nefandas
como fixação virtual de preços, restrição de escopo geográfico para exportação,
criando barreiras à entrada, e/ou tentativas funestas de encobrir patentes
inválidas, devem ser rechaçadas com tenacidade (SILVA, 2013).
A iniciativa Re:Search, por sua vez, foi estabelecida em 2011, pela
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em colaboração com a
BIO Ventures for Global Health (BVGH), voltada para o desenvolvimento de
produtos médicos para doenças tropicais negligenciadas, malária e tuberculose,
através de parcerias inovadoras de pesquisa e compartilhamento de
conhecimento, permitindo que organizações compartilhem suas propriedades
intelectuais, compostos, conhecimentos, instalações e know-how, entre
pesquisadores qualificados em todo o mundo, trabalhando em novas soluções
para o enfrentamento às pústulas que afetam desproporcionalmente os países
em desenvolvimento (OMPI, 2018).
Segundo a OMPI, pode-se levar até 13 anos para que uma molécula
possa se mover do laboratório, através de testes pré-clínicos, até a efetiva
comercialização do produto acabado. Desde o seu lançamento, facilitou 81
colaborações179 para uma ampla gama de doenças tropicais e negligenciadas,
principalmente para pesquisas pré-clínicas. A expectativa é que tais
colaborações de pesquisa alimentem, no futuro, ensaios clínicos e,
eventualmente, produtos aprovados180 (OMPI, 2018).

patentes e eventuais licenciamentos de medicamentos relacionados ao enfrentamento ao HIV, Hepatite
C, Tuberculose, entre outros (SAEZ, 2018).
179
Entre tais colaborações, cabe citar a parceria formalizada, em 2017, entre a Alnylam Pharmaceuticals
Inc. e a Fiocruz, visando a pesquisa e o desenvolvimento de alternativas terapêuticas para o
enfrentamento à Schistosoma mansoni. Em 2015, também houve a formalização de acordo entre a GSK e
a Fiocruz para o desenvolvimento de compostos voltados ao combate ao trypanossoma cruzi (OMPI,
2018).
180
A OMPI lançou, em setembro de 2018, uma nova iniciativa nesse contexto. Trata-se da Patent
Information Initiative for Medicines (Pat-INFORMED), em parceria com a indústria farmacêutica,
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Como ainda não há produtos acabados advindos de tal iniciativa, é difícil
mensurar o impacto real no acesso a medicamentos em países em
desenvolvimento. No entanto, é preciso desvelar as mesmas preocupações
alinhavadas anteriormente em relação ao MPP, quanto à eventuais práticas
anticompetitivas que eventualmente limitem o acesso. Da mesma forma, cabe
crítica no sentido de que o escopo não alcança algumas doenças inseridas no
bojo da GSPOA, especialmente aquelas Tipo II, ou de Tipo I de maior incidência.
Nesse contexto, não está inserida na referida iniciativa a pesquisa acerca
de novos ARVs, por exemplo. Ainda que, geralmente, patentes não constituem
barreira relevante no que se refere à pesquisa em doenças negligenciadas,
devido ao baixo interesse comercial, poderá haver casos no qual o
desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas estará “bloqueado” por
empresas que depositaram algum tipo de patente, em estágio inicial de pesquisa,
mas que não avançaram na investigação devido à ausência de interesse
comercial. Nesses casos, uma plataforma aberta, como a Re:Search, poderá
contribuir no processo de democratização da investigação (VIEIRA, 2016).
Por fim, observa-se, ao longo da presente análise do Sub-elemento 2.2
(C), a existência de diversas barreiras, incluindo aspectos de propriedade
intelectual, bem como algumas oportunidades, que podem auxiliar no fomento
ao acesso aos resultados e ferramentas da investigação sanitária no Brasil.
Como barreiras, citamos as disposições trips-plus adotadas quando da
promulgação da Lei nº 9.279/1996, o subfinanciamento crônico do SUS, a
tentativa de extensão da exclusividade sobre o produto, por parte da Big Pharma,
através de práticas como a sham litigation, evergreening e forum shifting, bem
como as limitações da cadeia produtiva nacional, uma vez que em regra atuam
apenas na formulação e embalagem de princípios ativos advindos da Índia e
China, sangrando as divisas do país.
Como oportunidades para a democratização da investigação sanitária,
mencionamos políticas públicas já abordadas ao longo do trabalho, tais como: a
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, a Rede Nacional de
configurando-se como banco de dados gratuito e de acesso aberto, que fornece informações acerca do
status legal das patentes de medicamentos eventualmente aprovados (SAEZ, 2018).
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Pesquisa Clínica , a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, as
Redes Nacionais de Pesquisa em Saúde, o Programa Pesquisa para o SUS, a
Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, e as Pesquisas
Estratégicas para o Sistema de Saúde. Também cabe menção as iniciativas
open source, como o caso da plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios
Clínicos (ReBEC), a Política de Acesso Aberto ao Conhecimento da Fiocruz,
bem como seu Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde.
Exploramos com maior profundidade, nesse contexto de oportunidades
para o recrudescimento da investigação sanitária no Brasil, o uso das
flexibilidades do acordo TRIPS, os subsídios ao exame de patentes, a aprovação
de Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, e o exemplo virtuoso
de iniciativas internacionais como o Pool de Patentes de Medicamentos (MPP),
da Unitaid, e a Re:Search, alavancada pela OMPI, a despeito das vicissitudes
encontradas, como restrição do escopo geográfico para exportação, no caso do
MPP, e ausência de algumas doenças inseridas no bojo da GSPOA,
especialmente Tipo II, ou de Tipo I de maior incidência nos países em
desenvolvimento, no caso da Re:Search.
Ainda sobre o Pool de Patentes, enquanto gênero, depreende-se que são
formas de gerenciamento e licenciamento de patentes, e não representam uma
alternativa ao atual sistema internacional de propriedade intelectual. Há autores
(VIEIRA et. al, 2017) que defendem que modelos baseados em licenças
compulsórias, ao invés de licenças voluntárias (como nos casos dos pools),
seriam mais úteis em curto e médio prazo, para facilitar a produção de
medicamentos genéricos, ampliando o acesso e, aumentando a democratização
das ferramentas de investigação nos países em desenvolvimento.
De mais a mais, abordar-se-á com maior precisão o conflito entre o
licenciamento voluntário e compulsório ao longo da análise do Elemento 5 Aplicação e gestão da propriedade intelectual para contribuir para a inovação e
promoção a saúde pública.
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Sub-elemento 2.2 (D) - Apoiar a investigação científica básica e aplicada
sobre as doenças do tipo II e do tipo III, e sobre as necessidades
específicas de P&D dos países em desenvolvimento em relação às doenças
do tipo I
Paim (2010) menciona a definição da “National Science Foundation” para
explicar que a Pesquisa Básica ou Científica consiste nos “projetos de pesquisa
que representam uma investigação original, com vistas ao avanço do
conhecimento científico, e que não têm objetivos comerciais específicos.” Por
outro lado, Naves (1998) assevera que a pesquisa aplicada busca usar os
conhecimentos da básica para torná-la útil. Incluiria, nesse contexto, grande
parte das pesquisas realizadas na área de Saúde.
Já abordamos até aqui os pontos de ação positivados ao longo do
Elemento 01, que determina o estabelecimento de uma ordem de prioridade das
necessidades de pesquisa e desenvolvimento, e observou-se que o governo
brasileiro logrou êxito na promoção de iniciativas relativas à identificação de
lacunas, e na formulação de estratégias que priorizam explicitamente a pesquisa
e desenvolvimento em doenças negligenciadas de maior incidência no país,
incluindo as prioridades relativas à medicina tradicional.
Nesse ínterim, tratou-se de políticas, programas e ações programáticas
que impactam na investigação sanitária no Brasil, seja ela básica ou aplicada,
tais como: a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, a Rede
Nacional de Pesquisa Clínica , a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias
em Saúde, as Redes Nacionais de Pesquisa em Saúde, o Programa Pesquisa
para o SUS, a Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, e as
Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde.
Também coube menção, já em abordagem do Elemento 2, que trata da
promoção das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, as iniciativas open
source, como o caso da plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(ReBEC), bibliotecas de compostos, a Política de Acesso Aberto ao
Conhecimento da Fiocruz, bem como seu Observatório em Ciência, Tecnologia
e Inovação em Saúde, e identificou-se uma série de barreiras, incluindo aspectos
de propriedade intelectual, bem como algumas oportunidades, que podem
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auxiliar no fomento ao acesso aos resultados e ferramentas da investigação
sanitária no Brasil. Tais iniciativas estão alinhadas com os mandamentos
positivados na GSPOA, que asseveram que para o pleno desenvolvimento da
política de pesquisa em saúde, é imperativo a participação coordenada das
instituições interessadas, sejam elas políticas, econômicas e/ou sociais, públicas
ou privadas, levando em consideração as necessidade e a realidade de cada
país.
A Pesquisa em Saúde, conforme definido pelo Guia PPSUS - Seleção de
Prioridades de Pesquisa em Saúde, deverá abranger estudos que buscam
atender as prioridades sanitárias nacionais e melhorar as condições de saúde
da população. Destarte, nessa perspectiva ampliada da investigação sanitária, o
fomento científico e tecnológico deverá abranger da pesquisa básica à
operacional, incluindo também a avaliação tecnológica em saúde e o
desenvolvimento de insumos estratégicos à saúde (BRASIL, 2008d).
Conforme já mencionado alhures, a SCTIE atua objetivando o
desenvolvimento científico e tecnológico em saúde no Brasil, diretamente, ou em
cooperação técnica entre estados e municípios, e outras organizações de
importância no âmbito científico e tecnológico para a formulação, implementação
e avaliação da PNCTIS. Nesse contexto, observa-se que a investigação sanitária
possui uma posição estratégica quando se dimensiona toda a pesquisa
produzida no país, respondendo por 35% da produção científica brasileira
(ANPEI, 2012).
O quadro abaixo sintetiza a atuação da SCTIE quando se trata de políticas
de pesquisa, desenvolvimento e inovação:
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Figura 07: As grandes linhas de atuação da SCTIE: Política de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação - I

(Fonte: BRASIL, 2008e)
O Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), vinculado à SCTIE,
tem como atribuição potencializar o fomento à pesquisa em saúde, tanto básica
quanto aplicada, conjugando-o às necessidades do SUS e às demandas da
população, alinhando-se aos mandamentos positivados Sub-elemento 2.2 (D).
Nesse ínterim, cumpre observar que o DECIT dispõe de três áreas com objetivos
distintos, mas articulados entre si: a de Avaliação de Tecnologias em Saúde; a
de Gestão do Conhecimento, e a que cuida de Fomento à Pesquisa em Saúde
(BRASIL, 2008e).
No que tange especialmente ao fomento à Pesquisa em Saúde, seja ela
básica ou aplicada, o DECIT tem como objetivo coordenar as atividades de
fomento, em âmbito nacional e estadual, bem como articular com as agências
de fomento do MCTI, e Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP) dos Estados,
para o desenvolvimento de ações no campo de ciência e tecnologia, e também
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coordenar as ações voltadas ao campo da bioética e ética em pesquisa com
seres humanos (BRASIL, 2008e).
No ano de 2008 o DECIT lançou 13 Editais Nacionais para fomento à
pesquisas em saúde181, em parceira com o CNPq e a Finep, com a contratação
de 250 projetos de pesquisa e efetivou 27 convênios com Fundações de Apoio
à Pesquisa e Secretarias Estaduais de Saúde/Ciência e Tecnologia para o
desenvolvimento de 27 editais de pesquisa em saúde descentralizados em todos
os Estados do país. Totalizou-se um investimento financeiro direto de R$
76.364.205,72 (BRASIL, 2008e).
Em 2009 as ações do DECIT contribuíram para consolidar o protagonismo
do Ministério da Saúde na integração entre a pesquisa e a inovação voltadas ao
complexo produtivo da saúde. Neste ano foram investidos cerca de 164 milhões
em pesquisas estratégicas para o SUS, tendo sido contratados 380 projetos de
pesquisas, sendo cerca de 75 milhões por parte do Ministério da Saúde, e o
restante de parceiros, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, da Educação,
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e as Fundações de
Apoio à Pesquisa. Também houve o apoio à pesquisa e inovações tecnológicas
em doenças dos trópicos – IPEPATRO, com fomento a 25 projetos de
pesquisa182, com investimento de R$ 3.260.000,00 (BRASIL, 2009c).
Em 2010, foram 410 projetos de pesquisas apoiados, tendo o Ministério
da Saúde investido, aproximadamente, 69 milhões em pesquisas estratégicas
para o SUS. No âmbito do PPSUS, foram lançados 10 editais estaduais em 2010,
no valor global de R$ 48,5 milhões (BRASIL, 2010b).
Em 2011, foram investidos, pelo MS, aproximadamente, R$ 76,0 milhões
em pesquisas estratégicas para o SUS. Em relação ao PPSUDS, inovou-se em

181

Os editais abrangeram as seguintes áreas: (1) Pesquisa em Terapia Celular; (2) Doenças Negligenciadas;
(3) Saúde Mental; (4) Saúde Bucal; (5) Avaliação de Tecnologias em saúde (6) Hipertensão e
Artereosclerose; (7) Rede Brasileira de Pesquisas Sobre Cancêr; (8) Saúde da Mulher - aborto e gravidez
na adolescência; (9) Ampliação Rede Nacional de Pesquisa Clínica; (10) Rede Nacional de Terapia Celular
– RNTC; (11) Inquéritos Epidemiológicos Síndrome Metabólica; (12) Estudo Coorte Epigen - Epidemiologia
e Genética em Grandes Coortes Brasileiras e (13) Criação de Centros de Toxicologia (BRASIL, 2008e).
182
Entre os quais, “Antígenos variantes de Plasmodium falciparum na resposta imune de indivíduos
sintomáticos e assintomáticos em áreas endêmicas de Porto Velho-RO”, e “Resistência do Plasmodium
falciparum a Tetraciclina e seus determinantes moleculares”, por exemplo (BRASIL, 2009c).
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2011, no propósito de apoiar a implantação do novo modelo organizacional de
redes de atenção à saúde nos estados com a Pactuação do PPSUS-Rede.
Destaca-se o financiamento de várias pesquisas na área de pesquisa clínica
como Infecção Hospitalar, Diabetes Mellitus e o Acompanhamento do Estudo
Longitudinal da Saúde do Adulto - ELSA, que investiga o desenvolvimento de
doenças crônicas, principalmente as cardiovasculares e o diabetes, e avaliados
os projetos da Rede Dengue (BRASIL, 2011j).
Em 2012, merece destaque a chamada MCTI/CNPq/MS-SCTIE-Decit nº
40/2012, para apoio a projetos relacionados às seguintes pústulas: dengue,
doença de Chagas, hanseníase, helmintíases, leishmaniose, malária, tracoma e
tuberculose, sendo aprovados e contratados 76 projetos. Em relação ao PPSUS,
no biênio 2012-2013 foi lançada nova edição do programa, totalizando um
recurso aportado de aproximadamente R$ 75 milhões, sendo R$ 47,3 milhões
provenientes do MS (DECIT), e o restante proveniente dos demais parceiros
(BRASIL, 2012c)183.
Em 2013, foram 8 chamadas públicas para contratação de projetos de
pesquisas em temas relevantes para o desenvolvimento do SUS como
prematuridade, doenças endócrinas e metabólicas, câncer, pesquisa clínica,
educação e trabalho em saúde, além de novas terapias portadoras de futuro.
Em complementação às chamadas públicas foram apoiados 3 grandes
estudos/projetos multicêntricos, o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto
(ELSA-Brasil); o Estudo Longitudinal da Saúde e Bem-Estar da População Idosa
Brasileira (ELSI-Brasil); e o Estudo de Riscos Cardiovasculares em
Adolescentes (ERICA). Assim, foram lançadas 11 chamadas públicas,
contemplando 215 projetos de pesquisa. Ao todo, tendo como referência o biênio
2012-2013, foram contratadas 457 pesquisas, dos 542 projetos aprovados, de
um total de 1333 projetos submetidos. Para fazer frente a tais investimentos, foi

183

Quanto ao fomento centralizado das chamadas públicas realizadas, observa-se: Pesquisa em Saúde
Bucal – R$ 2 milhões (parceria com a Secretaria de atenção à saúde); Pesquisa Translacional em Terapia
Celular – R$ 10 milhões (sendo R$ 1.5 milhões destinados a projetos no âmbito da cooperação Brasil –
Cuba); Pesquisa em Doenças Negligenciadas – R$ 18 milhões (parceria com a Secretaria de Vigilância em
Saúde) (BRASIL, 2012c).
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empenhado, conforme Relatório de Gestão da SCTIE do ano de 2013, o
montante de R$ 82.686.205,07 (BRASIL, 2013b).
Já em 2014 foram lançadas 13 chamadas públicas para contratação de
170 projetos de pesquisa em temas relevantes para o desenvolvimento científico
e tecnológico do País. As chamadas envolveram as seguintes temáticas:
leishmanioses, medicina regenerativa, doenças neurodegenerativas, criação da
Rede Nacional de Pesquisa em Doenças Cardiovasculares, doença de Chagas,
distúrbios neuropsiquiátricos, saúde da população negra, doenças respiratórias,
helmintíases, doenças raras e doenças renais. Em parceria com o NIH, lançou
chamada na área de neoplasias associadas a infecções, imunologia, e doenças
infecciosas, incluindo HIV/AIDS. Em parceria com a Fundação Bill & Melinda
Gates, e com o CNPQ/MCTI, lançou chamada pública voltada a projetos com o
objetivo de desenvolver intervenções efetivas para reduzir a incidência de parto
prematuro, deficiências de crescimento e danos ao desenvolvimento cognitivo.
Na modalidade de fomento descentralizado (PPSUS), foram contratados 160
projetos de pesquisa. Para fazer frente a tais investimentos, foi empenhando,
conforme a LOA, o montante de R$ 76.274.910,18 (BRASIL, 2014j).
Já em 2015, foi lançado um edital público184 com 23 linhas de pesquisa
em temas estratégicos para o SUS, e realizadas oficinas de prioridades de
pesquisa em 20 estados da União. Contou com recursos no valor global de R$
23.500.000,00, destinado a apoiar pesquisas com valores entre R$ 100.000,00
e R$ 1.500.000,00, sendo efetivada a contratação de 45 projetos. Para o PPSUS,
foram pactuados R$ 74.150.600,00, para a Edição 2015/2016 do programa.
Desse valor, R$ 45.410.000,00 são oriundos do DECIT, e R$ 28.740.600,00, são
da contrapartida das unidades federativas. Também houve apoio às pesquisas
estratégicas para o SUS, em andamento, e que já mencionamos anteriormente
(ELSA, ELSI, ERICA, Wolbachia e Coorte Tuberculose). No entanto, observa-se
que a despeito das previsões orçamentárias iniciais, que atingiam o montante de
R$ 84.128.000,00185, de fato foi empenhado apenas R$ 26.501.625,00, dos
quais apenas R$ 15.356.444,00 foram efetivamente liquidados. Nesse sentido,

184

Edital Nº1/2015-SCTIE/MS, publicado no DOU nº 102, seção 3, de 01 junho de 2015, páginas 104 -106
Conforme LOA de 2015, para a ação “Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS”,
código 6146.
185
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diversas propostas não puderam ser contratadas devido à falta de limite
orçamentário do MS no último trimestre do exercício de 2015, período no qual
as propostas estavam aptas para a descentralização orçamentária (BRASIL,
2015d).
Observa-se, portanto, que houve portanto apoio institucional, por parte do
Ministério da Saúde, e demais parceiros, no que se refere à investigação
científica, na seara sanitária, quanto às doenças Tipo II, Tipo III, e Tipo I de maior
incidência no Brasil, nos termos do Sub-Elemento 2.2 (D) da GSPOA, período
de 2008-2015.
Quanto ao fomento de tais iniciativas, tendo como fundamento a ação
“Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS”, código
6146, da Lei Orçamentária Anual, observa-se que houve relativa estabilidade no
financiamento de pesquisas entre os anos de 2008-2014. No entanto, para
orçamento de 2015, houve uma queda abrupta da previsão orçamentária, de R$
84.128.000,00, para apenas R$ 26.501.625,00, dos quais apenas R$
15.356.444,00 foram efetivamente liquidados, o que inviabilizou a contratação
de diversas propostas não puderam ser contratadas devido à falta de limite
orçamentário do MS (BRASIL, 2015d), conforme observa-se abaixo:
Figura 08 – Número de projetos contratados no período de 2012 a 2015
(DECIT/SCTIE/MS)
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(Fonte: BRASIL, 2015d)
Tal cenário compatibiliza com os dados já examinados ao longo SubElemento 2.1 (B), que tratam da redução drástica no financiamento de P&D como
um todo no Brasil, a partir de 2014, com maior recrudescimento nos anos
seguintes, e que, como observamos agora, impactou vigorosamente também na
investigação sanitária. Os cortes recentes no orçamento, aliados ao
subfinanciamento crônico do SUS, conforme abordamos ao longo da análise do
Sub-Elemento 2.2 (C), desvelam um cenário preocupante no que tange à
sustentabilidade, especialmente a longo prazo, da pesquisa em saúde no Brasil,
seja ela básica, ou aplicada.
Tal cenário torna-se ainda mais apreensivo diante da premissa de que,
historicamente, no Brasil, o financiador mais significativo em P&D tem sido o
governo (TENÓRIO et al., 2017; ALMEIDA-ANDRADE, 2015; VIANA et al., 2012;
QUENTAL et al., 2001). Nesse contexto, contrariamente ao movimento
observado nos países desenvolvidos, onde o investimento privado na área
continua crescendo em relação às taxas do investimento público que oscilam
entre 2% a 4% do PIB. Quanto aos investimentos privados, desvela-se, ainda,
que o Brasil, frente ao bloco de países BRICS, se encontra em segunda posição,
atrás da China, que recebe maior fomento pela iniciativa privada.
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Figura 09: Representação dos percentuais de investimentos em Pesquisa e
desenvolvimento nos países, frente aos aportes públicos e privados em relação
aos seus Produtos Internos Brutos.

(Fonte: TENÓRIO et al., 2017)
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Complementa Rocha e Roque (2017) que quando falamos de
investimentos em P&D, é necessário separar a pesquisa do desenvolvimento.
Para os autores, um dos maiores desafios do Brasil é justamente como
consolidar o caminho de uma etapa a outra. Informam que os investimentos para
pesquisa em ciência básica são feitos com verbas públicas, no mundo todo,
apontando que há vasta literatura sobre o assunto. Complementando que não
existe inovação isolada, mas que bons resultados surgem da interação entre
diferentes atores de um sistema, sustentam a imprescindibilidade do
investimento em pesquisa, especialmente básica, a partir do fomento público.
Assim, em outra etapa do desenvolvimento, poderá haver o encontro entre o
conhecimento produzido pelas universidades, com a expectativa da iniciativa
privada. Por fim, sustentam que foi justamente o fomento público em pesquisa
na seara sanitária que permitiu que o país alcançasse a liderança científica em
áreas como doenças tropicais, pouco exploradas pelo setor privado e pelos
países desenvolvidos, mas indispensáveis para o bem-estar de nossa
população.
Por fim, conclui-se que houve o cumprimento dos mandamentos
positivados no Sub-Elemento 2.2 (D) pelo governo brasileiro, ao apoiar a
pesquisa sanitária, básica e aplicada, no que se refere às doenças exteriorizadas
no âmbito da GSPOA, entre os anos de 2008-2015. Ao mesmo tempo, desvelase

um

cenário preocupante no

corte orçamentário

abrupto ocorrido

especialmente a partir do ano de 2015, mormente diante de um cenário de
subfinanciamento crônico do SUS, o que inclui as demandas por pesquisas e
tecnologias na seara sanitária, situação já analisada no Sub-Elemento 2.2 (C).
Tal apreensão recrudesce diante da conjuntura de contração do investimento
público em P&D como um todo, que começa a ser percebido no Brasil, a partir
do ano de 2014, após relativa estabilidade desde os idos dos anos 2000,
conforme se observou quando da análise do Sub-Elemento 2.1 (B).

Sub-Elemento 2.2 (E) - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de
medicamentos em estágio inicial nos países em desenvolvimento
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Para todos os fins, as análises processadas no tópico anterior (SubElemento 2.2. (D)), têm impacto no presente ponto de ação, uma vez que o apoio
fomentado à investigação sanitária, especialmente na pesquisa aplicada, está
inserido no arquétipo positivado na presente diretriz da GSPOA, qual, apoiar a
P&D de medicamentos em estágio inicial de estudo.
Então, preliminarmente, reforça-se o entendimento esposado alhures, de
que governo brasileiro, especialmente via DECIT e demais parceiros, logrou
êxito ao apoiar a pesquisa sanitária, básica e aplicada, no que se refere às
doenças exteriorizadas no âmbito da GSPOA, entre os anos de 2008-2015. No
entanto, foi averiguado um corte orçamentário abrupto nas atividades de fomento
do MS, ocorrido especialmente a partir do ano de 2015, e que pode comprometer
a investigação de propensos medicamentos a médio e longo prazo.
Nesse ínterim, assevera-se que um processo de um ensaio clínico, desde
o planejamento até o fechamento do estudo, obedece à regulamentação bem
definida pelos órgãos de proteção dos direitos dos participantes (CONEP E
ANVISA), visando à obtenção de resultados com elevada qualidade científica
(TENÓRIO et al., 2017). As fases do processo de P&D, incluindo de novos
medicamentos, podem ser observadas abaixo:
Figura 10: Fases do Processo de Pesquisa e Desenvolvimento
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(Fonte: PINHO et al. apud TENÓRIO et al., 2017)
Conforme descrito no primeiro capítulo do presente trabalho, a literatura
científica não apresenta o montante exato para o desenvolvimento de um novo
medicamento: CORREA (1997, p. 25) indica US$ 140 milhões; AGNEW cita
estudos que sugerem valores que variam de US$ 300 milhões a US$ 500
milhões. Já BALE, diretor geral da Federação Internacional de Associações de
Produtores

Farmacêuticos

(International

Federation

of

Pharmaceutical

Manufacturers Associations – IFPMA) afirma que o custo total de investimentos
em uma nova droga pode chegar até a US$ 1 bilhão. Essas cifras podem ser
inflacionadas pelo gasto em marketing e publicidade (GUISE, 2009, p.35). Do
mesmo modo, segundo a OMPI (2018), pode-se levar até 13 anos para que uma
molécula possa se mover do laboratório, através de testes pré-clínicos, até a
efetiva comercialização do produto acabado.
Quanto à pesquisa clínica, estudo da ANVISA (2011) constatou que os
estudos de fase III são os mais frequentes com 63%, seguidos de Fase II com
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22%, Fase IV com 11% e Fase I com 4%186, sendo 80% dos estudos
relacionados ao desenvolvimento de novos medicamentos são conduzidos por
empresas multinacionais.

Figura 11: Dados referentes à distribuição de estudos clínicos nos centros de
pesquisa clínica no Brasil, por fases de estudo.

(Fonte: ZUCCHETTI; MORRONE, 2012)

Desde o advento da plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(ReBEC), lançada em 2011, que abordamos ao longo da análise do SubElemento 2.2 (A), observou–se um crescimento acentuado na quantidade de
ensaios clínicos registrados187, porém esse avanço se deu principalmente por
investimentos por parte de indústrias de capital estrangeiro, sendo uma
pequena parcela por indústrias nacionais (ZUCCHETTI; MORRONE, 2012).

186

Na fase I são avaliadas segurança e toxicidade da molécula testada e normalmente é feita em indivíduos
saudáveis. Na fase II é avaliada a eficácia do medicamento em indivíduos doentes e é realizada em um
número pequeno de pacientes. Caso o uso do medicamento testado se mostre favorável, é executada a
fase III, que avalia o uso do medicamento em um grande número de pacientes. Somente após a aprovação
do registro do medicamento e sua comercialização é que se dá a fase IV, que avalia a confirmação e
retificação dos resultados obtidos anteriormente (ANVISA apud MS, 2015e, p.26).
187
Atingiu um total de 6254 ensaios registrados em agosto de 2018. Disponível em:
http://www.ensaiosclinicos.gov.br/
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Os desafios para maior fomento por parte do governo brasileiro, ou da
indústria nacional, já foram apontados anteriormente, mas podem ser resumidos
no aspecto dos altos custos, e o longo processo de maturação dos projetos de
P&D, a pouca experiência na área de inovação tecnológica, além dos riscos de
desenvolver fármacos já presentes no mercado (CALIXTO; SIQUEIRA, 2008).
Cumpre destacar, nesse contexto, algumas iniciativas pontuais que vêm
sendo apoiadas pelo governo brasileiro, de fomento a medicamentos em fase
inicial de desenvolvimento, tais como a vacina tetravalente candidata contra a
dengue, e executada pelo Instituto-Fundação Butantan (IFB), em parceria com o
NIH. Na fase inicial deste estudo, foi construído um laboratório piloto seguindo
as normas de Good Manufacturing Practices (GMP) e de biossegurança.
Posteriormente, preparados os bancos de células e os bancos de vírus dos
quatro sorotipos da dengue (DEN1 a DEN4). Após os estabelecimentos dos
bancos, foram produzidas suspensões virais para posterior utilização na
formulação de três lotes experimentais da vacina tetravalente contra dengue. O
estudo Fase II, intitulado “ensaio clínico Fase II escalonado, randomizado, duplocego, controlado para a avaliação da segurança e imunogenicidade da
formulação liofilizada da vacina dengue 1, 2, 3, 4 (atenuada) e adultos
saudáveis”, contou com aporte, em 2013, de R$ 6.000.000,00, do Banco
Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e do próprio IFB (BRASIL, 2015d).
Atualmente o estudo está na fase III, com a vacinação de 17 mil voluntários nas
cinco regiões do Brasil (FUCHS, 2018).
Por solicitação do Ministério da Saúde, o Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos Bio-Manguinhos/ Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

também

vem trabalhando no desenvolvimento de uma vacina tetravalente inativada de
dengue em parceria com a GlaxoSmithKline Biologicals (BRASIL, 2015d).
Da mesma forma, em 2015, visando apoiar o financiamento de pesquisas
para tratar doenças que afetam principalmente países em desenvolvimento e os
de menor desenvolvimento relativo, conforme os mandamentos da GSPOA,
foram repassados R$ 3 milhões para o projeto “Desenvolvimento de Vacina
contra a Esquistossomose com base na Sm14 recombinante, parte das
proteínas ligadoras de ácidos graxos: controlando a transmissão de uma doença
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da pobreza”, da Fiocruz, e selecionada como projeto demonstrativo no âmbito
do CEWG da OMS. Analisaremos esse projeto novamente ao longo da
abordagem do Elemento 07, uma vez que possui peculiaridades inovadoras
quanto ao financiamento do processo de desenvolvimento (BRASIL, 2015d).
Por fim, contata-se que o Sub-Elemento 2.2 (E), que trata do apoio à
pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos em estágio inicial, está
intimamente ligado com Sub-elemento 2.2 (D), a que trata do apoio à
investigação científica básica e aplicada sobre as doenças que impactam
desproporcionalmente

os

países

desenvolvimento.

Isso

porque

os

medicamentos em potencial demandam investimento em pesquisa aplicada, e
nesse sentido, o governo brasileiro, especialmente via DECIT e demais
parceiros, logrou êxito ao apoiar a pesquisa sanitária, básica e aplicada, no que
se refere às doenças exteriorizadas no âmbito da GSPOA, entre os anos de
2008-2015. Ao mesmo tempo, desvela-se preocupação com o corte abrupto do
financiamento a partir de 2015, e que pode comprometer a investigação sanitária
no Brasil a médio e longo prazo.
Quanto ao apoio à P&D de medicamentos em fase inicial, de forma mais
precisa, constatou-se que com o advento da plataforma de Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos (ReBEC), lançada em 2011, que abordamos ao longo da
análise do Sub-Elemento 2.2 (A), houve um crescimento acentuado na
quantidade de ensaios clínicos registrados,
principalmente

por

investimentos

por

porém esse avanço

parte

de indústrias

de

se deu
capital

estrangeiro. Como exemplo específico desse apoio, constata-se o fomento das
iniciativas voltadas para o desenvolvimento da vacina tetravalente para
enfrentamento à dengue, pelo Instituto-Fundação Butantan, bem como daquelas
voltadas para o desenvolvimento da vacina contra a esquistossomose, pela
Fiocruz.
Sub-Elemento 2.2 (F) criar capacidade para conduzir ensaios clínicos e
promover fontes públicas e outras formas de financiamento de ensaios
clínicos e outros mecanismos para estimular a inovação, tendo em conta
os padrões éticos internacionais e as necessidades dos países em
desenvolvimento.
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Já observou-se, ao longo da análise do Sub-Elemento 2.2 (E), que com o
advento da plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC),
lançada em 2011, que abordamos ao longo da análise do Sub-Elemento 2.2 (A),
houve um crescimento acentuado na quantidade de ensaios clínicos registrados
no Brasil, porém esse avanço se deu principalmente por investimentos por
parte de indústrias de capital estrangeiro.
Santana e Leite (2016), fizeram uma busca nos ensaios clínicos com
medicamentos realizados no país, durante o período de 2012 a 2015, tendo
como referência não apenas o ReBEC, mas também o ClinicalTrials.gov, que é
mantido pelos National Institutes of Health (NIH) do governo norte-americano.
Em ambas as plataformas, foram selecionados todos os estudos de intervenção
envolvendo pesquisa de novos fármacos ou melhoria/avaliação de tratamentos
existentes, com resultados finalizados ou em andamento, independentemente
da fase ou tipo de participante envolvido. Após o recorte proposto, foram
identificados 866 ensaios clínicos registrados durante o período, 88 no ReBEC
e 778 no ClinicalTrials.gov.
Os resultados do referido estudo mostraram um baixo investimento nas
doenças que atingem populações mais vulneráveis, no entanto percentual de
ensaios clínicos brasileiros foi condizente com o percentual de carga global de
doenças no país. Desvelou-se, destarte, uma certa coerência entre os temas
pesquisados e as necessidades de saúde do Brasil, conforme já abordamos ao
longo da análise do Elemento 01 (SANTANA; LEITE, 2016).

Tabela 06: Comparação entre percentual de ensaios clínicos com medicamentos
realizados no Brasil, registrados no ReBEC e ClinicalTrials.gov, e carga de
doenças, 2012 a 2015.

228

(Fonte: SANTANA; LEITE, 2016, com projeção em estudo realizado por LEITE
et al., 2013).
Quanto ao financiamento dos ensaios clínicos, a iniciativa privada foi
responsável por quase 60% do custeio tanto dos ensaios voltados para doenças
globais, transmissíveis, quanto para as não transmissíveis, corroborando com o
entendimento exposto alhures, ao longo do estudo do Su-Elemento 2.2 (E), de
Zucchetti e Morrone (2012). No entanto, essa proporcionalidade não se confirma
quando analisa-se os ensaios das doenças da pobreza, que foram
majoritariamente (63,1%) financiados por recursos públicos (SANTANA; LEITE,
2016).
O perfil predominantemente mercadológico dos ensaios clínicos
brasileiros é um reflexo da globalização de pesquisas multicêntricas e a inclusão
dos países em desenvolvimento, mas que não abordam, necessariamente, os
interesses e necessidades locais, e se caracterizam pela continuidade dos
trabalhos iniciados nos países desenvolvidos (SANTANA; LEITE, 2016).

Tabela 07: Instituições responsáveis pela condução e financiamento dos ensaios
clínicos com medicamentos no Brasil, 2012 a 2015.
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(Fonte: SANTANA; LEITE, 2016)
Conclui-se, porquanto, conjugando as análises pretéritas dos SubElementos 2.2 (D) e (E), que com o advento da plataforma de Registro Brasileiro
de Ensaios Clínicos (ReBEC), lançada em 2011, que abordamos ao longo da
análise do Sub-Elemento 2.2 (A), houve um crescimento acentuado na
quantidade de ensaios clínicos registrados,
principalmente

por

investimentos

por

porém esse avanço

parte

de indústrias

de

se deu
capital

estrangeiro.
Ainda que haja uma certa coerência entre os temas pesquisados e as
necessidades de saúde do Brasil, conforme já abordamos ao longo da análise
do Elemento 01, observa-se um baixo investimento nas doenças que atingem
populações mais vulneráveis, ainda que a maior parte do fomento, nesse caso,
seja oriunda de recursos públicos. A despeito de iniciativas importantes,
capitaneadas por instituições públicas, como as pesquisas em torno das vacinas
de enfrentamento à Dengue e Esquistossomose, são necessárias ações mais
efetivas de fomento, um maior protagonismo governamental na condução e
incentivo a pesquisas188, gerando preocupação o corte abrupto do financiamento

188

Foi publicada, pelo Ministério da Saúde, em 09 de março de 2018, a Portaria nº 559, que institui o
Plano de Ação de Pesquisa Clínica no Brasil, que prevê ações de curto, médio e longo prazo, estruturadas
em seis eixos: regulação ética, regulação sanitária, formação em pesquisa clínica, fomento científico e
tecnológico, Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC) e gestão do conhecimento (BRASIL, 2018a). Como
está fora do recorte temporal proposto para o presente trabalho (2008-2015), não será abordada como
maior profundidade, ainda mais porque a novel proposta ainda não pode oferecer dados específicos para
uma análise empírica.
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a partir de 2015, e que pode comprometer a investigação sanitária no Brasil a
médio e longo prazo.

Sub-Elemento 2.2 (G) promover a geração, transferência, e aquisição
mediante

condições

acordadas,

e

partilha

voluntária

de

novos

conhecimentos e tecnologias, em consonância com o direito nacional e
acordos internacionais, para facilitar o desenvolvimento de novos
produtos de saúde e dispositivos médicos para enfrentar os problemas de
saúde dos países em desenvolvimento.
Ao longo do presente trabalho, quando da análise do Sub-Elemento 1.2
(E), abordamos sobre participação do Brasil em esforços globais de pesquisa e
desenvolvimento de doenças que afetam desproporcionalmente os países em
desenvolvimento. Mencionou-se a parceria no âmbito da Therapeutics for Rare
And Neglected Diseases (TRND), a cooperação de cientistas brasileiros com o
NIH, e os instrumentos que tutelam essa cooperação, tais como o Memorando
de Entendimento em Saúde e Ciências Médicas entre o Departamento de Saúde
e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América (HHS) e o Ministério da
Saúde do Brasil (MS), assinado em setembro de 2015 (BRASIL, 2015b), e a
Carta de Intenções entre o National Institutes of Health (NIH), o Ministério da
Saúde (MS) e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), assinado
em junho de 2014 (BRASIL, 2014h).
Tais instrumentos visam desenvolver um programa de pesquisa
colaborativa em saúde, focada em diversas áreas de interesse mútuo, e com
prioridade nacional compartilhada, e por isso está amparada pelos preceitos
positivados pelo Sub-Elemento 2.2 (G). No entanto, conforme se observou na
ocasião, essa cooperação não está livre de preocupações, especialmente no
que tange à proteção da propriedade intelectual, bem como proteção de sujeitos
de pesquisa e animais de laboratório.
Isso porque as negociações, iniciadas em 2007, no âmbito da Comissão
Conjunta Brasil-Estados Unidos sobre Cooperação Científica e Tecnológica
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(ECC)189, com vistas à renovação do Ajuste Complementar do Acordo de Ciência
e Tecnologia relativo à saúde pública e pesquisa biomédica, que expirou em
2003, ainda pendente de pactuação entre os países, desvela interesses por parte
do governo norte-americano que podem ir contra os princípios emanados pela
GSPOA, e aqueles que tutelam a P&D na seara sanitária no Brasil.
Pelos documentos de negociação190, constata-se a presença de
dispositivos, propostos pelos EUA, que estabelece a transferência automática,
exclusiva e universal de direitos de propriedade intelectual não protegidos por
uma das Partes, à outra Parte que garanta sua proteção. No caso específico, a
legislação brasileira de propriedade industrial não permite o patenteamento de
seres vivos no todo ou em parte, ao contrário da legislação norte-americana.
Adicionalmente, manter essa cláusula em relação ao Ajuste seria agir
contrariamente à posição brasileira no âmbito da Convenção da Diversidade
Biológica, particularmente nas pactuações referentes ao Protocolo de Nagoya,
acerca do regime de acesso e repartição de benefícios (ABS), posição essa que
também é defendida junto ao Conselho de TRIPS e junto à OMPI. Essa posição
implica em afirmar que a biodiversidade (incluindo microorganismos) pertence
exclusivamente ao país que permite tal tipo de proteção (Estados Unidos) e não
poderá ser acessada sem autorização e em termos de repartição de benefícios
mutuamente pactuados.
O controle da propriedade sobre proteínas, peptídeos, toxinas,
mecanismos celulares, sistemas bioquímicos e outros elementos presentes na
biodiversidade brasileira são essenciais para permitir que se estabeleçam
iniciativas com diferentes centros de pesquisa e inovação (não apenas com os
americanos) e a obtenção de benefícios para a saúde e facilitação de acesso a
medicamentos de base biológica. Conceder tal privilégio a outro país não apenas
carece de sentido bem como é contrário aos interesses da Saúde.

189

Conforme previsto no Acordo relativo à Cooperação em Ciência e Tecnologia assinado entre os dois
países no início de 1996.
190
Nota Técnica acerca da Carta de Intenções do NIH, MS E MCTI, tendo em vista a 67º ASSEMBLEIA
MUNDIAL DA SAÚDE, realizada em GENEBRA, de 19 a 24 de maio de 2014.
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Quanto à proteção de sujeitos humanos no âmbito da pesquisa clínica, o
desafio é garantir que as atividades conjuntas, entre EUA e Brasil, não venham
a ferir as regras de ambos os países assegurando, ao mesmo tempo, que não
haja transferência de jurisdição. Dessa forma, devem prevalecer as regras e
procedimentos do território em que se realiza a atividade, sobretudo, pesquisa
envolvendo seres humanos. A experiência mostra que nas pesquisas conjuntas
entre instituições brasileiras e estadunidenses o envolvimento de sujeitos se dá
prevalentemente do lado brasileiro. Por isso seria importante manter as
normativas nacionais relativas ao tema.
Tais precauções são imprescindíveis para promover a geração de novos
conhecimentos e tecnologias, em consonância com o direito nacional (Lei
13.123/2015, por exemplo, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético,
sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a
repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade)
e acordos internacionais (Declaração de Doha sobre Saúde Pública e o Acordo
TRIPS, e a GSPOA, por exemplo), para facilitar o desenvolvimento de novos
produtos de saúde e dispositivos médicos, que atendam as necessidades
sanitárias do Brasil e demais países em desenvolvimento, nos termos do SubElemento 2.2 (G).
De mais a mais, analisou-se, ao longo Sub-Elemento 2.1 (A), a figura da
cooperação entre os setores público e privado em matéria de pesquisa e
desenvolvimento. Evidenciou-se, na ocasião, que as PDPs têm o potencial de
promover a cooperação entre o setor público e o privado, mas apresentam
fragilidades, as quais devem ser discutidas e superadas para que o potencial das
compras governamentais na saúde seja devidamente utilizado em face da
existência do SUS no Brasil, no âmbito do espírito inovador proposto pela
GSPOA. Frisou-se a necessidade de abandonar modelos lineares quando se
trata de transferência de tecnologia, e a adoção de modelos em cadeia, ou
“Chain-linked model”, mais adequado ao processo de inovação, promovendo a
geração de novas tecnologias e inovações incrementais, provocando
acumulação de conhecimentos que permitam avanços. Trata-se também de
medida significativa para a plena consecução dos mandamentos evidenciados
pelo Sub-Elemento 2.2 (G).
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Da mesma forma, a transferência de tecnologia pode ser uma boa
estratégia para a produção local de medicamentos. Ainda que haja um elemento
próprio no âmbito da GSPOA (Elemento 04) que trate da transferência de
tecnologia, para fins de investigação mais acurada do Sub-Elemento 2.2 (G),
cumpre tecer algumas considerações sobre o tema.
O fato é que cooperação entre países do Sul, tanto no âmbito da
sociedade civil organizada, quanto no âmbito dos governos seria, para Maskus
(2004), fator essencial para o sucesso na produção e distribuição de
medicamentos. Esse tipo de cooperação visaria o estabelecimento de novas
parcerias com o propósito teórico de ampliar a colaboração e a troca de
informações, metodologias e tecnologias de trabalho, além de possibilitar a
promoção

da

participação

efetiva

da

sociedade

civil

nacional

e

internacionalmente no estabelecimento dos acordos entre os governos dos seus
países, respeitadas as especificidades de cada um. É inegável, nesse contexto,
que a GSPOA atribuiu à produção local de medicamentos o novo papel de
contribuir para os objetivos gerais de promoção da inovação, capacitações e
melhoria do acesso a medicamentos, especialmente nos países em
desenvolvimento.
Farmanguinhos191 surge nesse contexto como um exemplo virtuoso no
cumprimento das metas positivadas no Sub-Elemento 2.2 (G). Desde 1998,
verificou-se a sua qualidade tecnológica, quando o laboratório aumentou a
produção de ARVs para abastecer o Programa Nacional de DST/AIDS,
produzindo 7 dos 12 medicamentos, adotados no protocolo brasileiro de
tratamento dos pacientes com HIV/AIDS, bem como construiu a reserva
estratégica que lhe possibilitaria propor a licença compulsória de dois
medicamentos, Nelfinavir e Efavirenz, sendo que no caso deste último efetivouse a medida de licenciamento involuntário, conforme já observamos
anteriormente (SIQUEIRA, 2014).

191

O Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/ Fiocruz) é uma unidade técnico-científica da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que atua de forma multifacetada nas áreas de educação, pesquisa,
inovação
tecnológica
e
produção
de
medicamentos.
Disponível
em:
http://www.far.fiocruz.br/instituto/quem-somos/. Acesso em 14 ago 2018.
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Esse reconhecimento serviu de estímulo para que o Brasil assumisse o
desafio de transferir tecnologia para a produção pública de ARVs para países
em desenvolvimento, seja na África, mais especificamente em Moçambique, seja
na América Latina, apostando que outras nações possam se apropriar de um
know-how que as tornem, a médio e longo prazo, autossuficientes em relação
às multinacionais farmacêuticas (SIQUEIRA, 2014).
Merece destaque, nesse contexto, a instalação da fábrica de
antirretrovirais e outros medicamentos em Moçambique, denominada Sociedade
Moçambicana de Medicamentos (SMM). A fábrica iniciou as operações em 2012,
com previsão de produzir 226 milhões de unidades de antirretrovirais por ano. A
transferência voluntária inclui a capacidade para lidar com as técnicas
envolvidas192,

incluindo

recursos

humanos

especializados,

modernos

equipamentos de produção e instrumentos de análise, bem como metodologias
analíticas necessárias ao controle de qualidade dos produtos/medicamentos
(SILVA et al., 2017).
Farmanguinhos também transferiu para a Índia a tecnologia do
Artesunato+Mefloquina, antimalárico que combina dois fármacos. Também com
a Índia, a unidade mantém parceria de desenvolvimento produtivo para absorver
a tecnologia do tuberculostático 4 em 1, assim denominado por reunir quatro
princípios ativos em um único comprimido. O medicamento reduzirá o número
de comprimidos e, com isso, espera-se que aumente a adesão ao tratamento
pelos pacientes, principal desafio contra a tuberculose. Possui, ainda, um acordo
de transferência tecnológica com a Ucrânia, no qual absorve a tecnologia de
insulina humana recombinante, que se encontra em fase final. Outro destaque
de atuação do Instituto é a participação no consórcio internacional para o
desenvolvimento de formulação de medicamento pediátrico para tratamento da
esquistossomose, o praziquantel (MATOS, 2018). Também cabe menção a

192

Os medicamentos a serem produzidos pela SMM no âmbito da Transferência de tecnologia com
Farmanguinhos são: Ácido Fólico, Captopril, Hidroclotiazilda, Lamivudina, Nevirapina, Propanolol,
Haloperidol, Lamivudina + Zidovudina, Diazepam, Glibenclamida, Metronidazol, Zidovudina, Lamivudina
+ Zidovudina +Nevirapina, Cetoconazol, Fluconazol.
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formulação de interferon peguilado, na qual Bio-Manguinhos193 está recebendo
tal tecnologia de Cuba.
Ou seja, ao travar acordos de natureza técnica, especialmente com os
outros países em desenvolvimento, tendo como fundamento a transferência de
novos conhecimentos e tecnologias, o Brasil promove uma forma alternativa de
estímulo

ao

desenvolvimento

de

novos

medicamentos

sem

passar,

necessariamente, pela apropriação intelectual, notadamente o sistema de
patentes. Nesses termos, corrobora com o cumprimento do Sub-Elemento 2.2
(G).
No entanto, além dos obstáculos que já observamos ao longo do presente
trabalho, tais como as barreiras relacionadas com a propriedade intelectual, e o
baixo investimento em P&D, o déficit tecnológico pode impactar em iniciativas
que seriam, a priori, auspiciosas. Um exemplo é a própria cooperação com a
Sociedade Moçambicana de Medicamentos, uma vez que foi noticiado194,
recentemente, que ao invés de antirretrovirais, a fábrica produzirá paracetamol,
com apoio técnico da Fiocruz e com um novo repasse de R$ 5 milhões do MS.
Um dos motivos seria que a nevirapina, cuja tecnologia de produção o Brasil já
transferiu para Moçambique, ficou ultrapassada.
Depreende-se, porquanto, que de há um esforço pelo governo brasileiro
de travar acordos de natureza técnica, tendo como fundamento a transferência
de conhecimentos e tecnologias na seara sanitária, no propósito de fomentar a
produção local, almejando, a médio e longo prazo, se tornar autossuficiente, ou
pelo menos diminuir radicalmente, a dependência tecnológica em relação às
multinacionais farmacêuticas. Cumpre assim, com os mandamentos positivados
ao longo do Sub-Elemento 2.2 (G).

193

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) é a unidade da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) responsável por pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico e pela produção de
vacinas, reativos e biofármacos voltados para atender prioritariamente às demandas da saúde pública
nacional. O Complexo Tecnológico de Vacinas (CTV) do Instituto, um dos maiores centros de produção da
América Latina, instalado no campus da Fiocruz, garante a autossuficiência em vacinas essenciais para o
calendário básico de imunização do Ministério da Saúde (MS). Disponível em:
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/home/quem-somos Acesso em: 14 ago 2018.
194
Em vez de remédio contra Aids, fábrica financiada pelo Brasil em Moçambique produzirá
analgésico. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42176248. Acesso em: 14
ago 2018.
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No entanto, há desafios e precauções que devem ser observadas para a
plena consecução da partilha de novos conhecimentos e tecnologias, em
consonância com o direito nacional e acordos internacionais, para facilitar o
desenvolvimento de novos produtos de saúde de acordo com as necessidades
sanitárias do Brasil, e demais países em desenvolvimento. Observamos, nesse
sentido, a preocupação com a cooperação científica com os EUA, especialmente
no que tange à proteção da propriedade intelectual, bem como proteção de
sujeitos de pesquisa e animais de laboratório. Ressaltamos, mais uma vez, as
fragilidades da cooperação entre o setor público e o privado, e a necessidade de
abandonar modelos lineares quando se trata de transferência de tecnologia, e a
adoção de modelos em cadeia. O déficit tecnológico pode, ainda, impactar em
iniciativas auspiciosas, como no caso da cooperação do governo brasileiro com
a Sociedade Moçambicana de Medicamentos.

Sub-Elemento (2.3) - melhorar a cooperação, participação e coordenação
da pesquisa e desenvolvimento na área biomédica e sanitária.
O sub-elemento 2.3 está relacionado com a promoção da coordenação entre os
mais diversos stakeholders, interessados na pesquisa e desenvolvimento na
seara sanitária, incluindo governos, organizações internacionais, sociedade civil
organizada, indústria farmacêutica, entre outros, dentro da perspectiva de que o
fortalecimento da capacidade inovadora dos países em desenvolvimento é
essencial para responder as necessidades da saúde pública. Para tanto, dispõe
de cinco pontos de ação, que serão abordados a seguir.

Sub-Elemento 2.3 (A) - estimular e melhorar a cooperação global e a
coordenação em pesquisa e desenvolvimento, a fim de otimizar os
recursos;
Já se enfrentou a questão do aprimoramento da cooperação global, e da
coordenação em P&D na área da saúde, ao longo do presente trabalho. Quanto
à participação do Brasil em esforços globais de pesquisa e desenvolvimento de
doenças que afetam desproporcionalmente os países em desenvolvimento, já
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mencionamos a parceria no âmbito da Therapeutics for Rare And Neglected
Diseases (TRND). Também mencionamos a Global Network for Neglected
Tropical Diseases (em português, Rede Global para Doenças Tropicais
Negligenciadas - DTN), iniciativa do Instituto de Vacina Sabin, bem como o
Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais (TDR),
sediado no âmbito da OMS. Mencionou-se, ainda, a iniciativa “Unidos para
Combater Doenças Tropicais Negligenciadas” (Uniting to Combat Neglected
Tropical Diseases), formada por um grupo de parceiros internacionais (governos,
indústria farmacêuticas e ONGs), capitaneados pela Fundação Bill & Melinda.
No âmbito interno, também já abordamos a importância da cooperação e
da coordenação estratégica, quando da pesquisa e desenvolvimento em saúde,
citando a importância do próprio Ministério da Saúde, por intermédio do
Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), quando, ainda no início dos anos
2000, deu início a um processo de institucionalização da Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde (CTIS) no País, com a criação da Política Nacional de
Ciência e Tecnologia em Saúde (PNCTS) e a Agenda Nacional de Prioridades
de Pesquisa em Saúde (ANPPS).
Observou-se, nesse contexto, a formação da Rede Nacional de Pesquisas
em Doenças Negligenciadas (RNPDN) , em 2014, cuja iniciativa está alinhada
com a formação da Rede Nacional de Pesquisa Clínica (RNPC), da Rede
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS), e das Redes
Nacionais de Pesquisa em Saúde (RNPS).
Como instrumento hábil para a promover a cooperação, também citamos
a figura do Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, lançado
pela Fiocruz em 2016, e portanto, fora do período em análise (2008-2015), mas
que se refere à uma rede colaborativa que visa contribuir para a gestão e
formulação de políticas institucionais em Ciência, Tecnologia e Inovação e gerar
informações sobre o impacto social do conhecimento produzido pela Fiocruz.
Dois dos eixos da iniciativa referem-se às Redes de Colaboração em
Tuberculose e em Leshimaniose.
Também já observamos a criação do Observatório Global sobre Pesquisa
e Desenvolvimento em Saúde, pela OMS, que contou com o apoio manifesto do
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governo brasileiro. Citamos que o país aportou recursos, em 2012, para a
confecção da Plataforma Regional sobre Acesso a Inovação para Tecnologias
de Saúde (PRAIS). Esta consiste em plataforma interativa que inclui pesquisa,
desenvolvimento e inovação em tecnologias da saúde, políticas farmacêuticas e
tecnologias de saúde, acesso e uso racional de medicamentos e regulação e
gestão da propriedade intelectual. Possui, portanto, objeto que impacta
diretamente na cooperação e coordenação na P&D na área da saúde.
Já se analisou, ainda, iniciativas internacionais como o Pool de Patentes
de Medicamentos (MPP), da Unitaid, e a Re:Search, alavancada pela OMPI. São
instrumentos de impacto, a despeito das vicissitudes encontradas, como
restrição do escopo geográfico para exportação, no caso do MPP, e ausência de
algumas doenças inseridas no bojo da GSPOA, especialmente Tipo II, ou de
Tipo I de maior incidência nos países em desenvolvimento, no caso da
Re:Search.
Quanto à otimização de recursos, que seriam uma consequência direta
do

aprimoramento

dos

instrumentos

de

cooperação

e

coordenação,

mencionados alhures, trata-se de uma necessidade precípua, especialmente
diante do subfinanciamento crônico do SUS, que impacta na sustentabilidade do
investimento em P&D, conforme relatamos no Sub-elemento 2.1 (B).
Conclui-se, porquanto, que o Brasil vem estimulando e melhorando a
cooperação global, bem como a coordenação em pesquisa e desenvolvimento,
nos termos positivados no Sub-Elemento 2.3. (A). Trata-se de conduta imperiosa
para fins de otimização de recursos, especialmente diante da contração
orçamentária em P&D, observada desde os anos 2014 e 2015, e que também já
foi observada ao longo da presente investigação.

Sub-Elemento 2.3 (B) - melhorar os fóruns existentes e analisar a
necessidade de novos mecanismos, a fim de melhorar a coordenação e a
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partilha

de

informações

sobre

as

atividades

de

pesquisa

e

desenvolvimento;
Este ponto de ação está diretamente relacionado com o anterior (SubElemento 2.3 (A)), e portanto não far-se-á maiores ruminações, uma vez que já
restou evidenciado a existência de diversas iniciativas de cooperação e
coordenação em P&D, das quais há participação do país, seja em âmbito global,
ou na esfera interna. Tais atividades, de cooperação e coordenação, são
fundamentais para buscar superar o desafio de aproximar o campo da saúde
pública do diversificado e complexo universo da ciência, tecnologia e inovação,
de modo a propiciar que as pesquisas gerem conhecimentos, tecnologias e
inovações que venham a contribuir com a prevenção de doenças, com a
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde e com a redução de
agravos e a diminuição das desigualdades sociais, configurando-se, dessa
forma, enquanto pesquisas para a saúde, com impacto efetivo na melhoria das
condições de saúde das populações (BRASIL, 2008d).
O processo sistemático de produção de conhecimentos de interesse ao
setor saúde inclui diferentes disciplinas (ciências sociais, biomédicas,
econômicas e outras) que contribuem para melhorar as políticas, programas e
intervenções que se originam dentro e fora do setor da saúde, assim como para
aumentar o nível de saúde das populações. Assim, as iniciativas e as estratégias
citadas alhures, são imprescindíveis para intercâmbio de conhecimentos, e
constitui uma importante estratégia para a disseminação de informações
relacionadas com o tema de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde.
Ainda que novos mecanismos de coordenação tenham sido criados
quando observa-se o recorte temporal de 2008-2015, como por exemplo a Rede
Nacional de Pesquisas em Doenças Negligenciadas (RNPDN) , em 2014, além
das demais experiências relacionadas com a institucionalização do sistema de
controle dos aspectos éticos na pesquisa em saúde, bem como as iniciativas
governamentais de fomento ao desenvolvimento tecnológico, a criação dos
fundos setoriais para o financiamento à pesquisa, e a qualidade do sistema de
pós-graduação para a formação de pesquisadores, os desafios postos
encontram obstáculo maior nos vários problemas relativos ao financiamento da
240

pesquisa, tanto em relação com o volume de recursos, quanto com
descontinuidade e irregularidade na liberação (NORONHA et al., 2012).
Ou seja, não se trata de criar novos mecanismos de coordenação e
cooperação de pesquisa científica na seara sanitária, mas sim fomentar o
recrudescimento de recursos e garantir a constância e assiduidade na liberação.
Mecanismos de financiamento inovadores e sustentáveis são importantes para
este fim, e serão discutidos com maior profundida ao longo do Elemento 07 da
GSPOA, que propõe justamente o financiamento adicional numa base
sustentável e inovadora, para apoiar os esforços de pesquisa e desenvolvimento
de longo prazo, e que atendam às necessidades de saúde dos países em
desenvolvimento.

Sub-Elemento 2.3 (C) - Incentivar novas discussões exploratórias sobre a
utilidade de possíveis instrumentos ou mecanismos voltados para a
pesquisa e desenvolvimento em saúde e na área biomédica, incluindo, inter
alia, um tratado sobre a pesquisa e desenvolvimento em saúde e na área
biomédica;
A discussão em torno da necessidade de um tratado internacional na área
de P&D em saúde foi, sem sobre de dúvidas, uma das mais veementes e
ardorosas, quando das negociações do IGWG, entre os grupamentos dos países
desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Na ocasião, a atuação da
delegação chinesa foi fundamental para se alcançar o consenso, ficando
pendente apenas o papel da OMS, que se manteve entre parênteses na coluna
"stakeholders" do plano de ação. No entanto, um ano e meio mais tarde, na
reunião do Executive Board da OMS, em janeiro de 2009, e posteriormente na
Assembleia Mundial da Saúde195, em maio do mesmo ano, acordou-se em

195

Velásquez (2011) tece longas críticas ao processo que excluiu a OMS como parte interessada nas
discussões de um eventual tratado internacional na área de P&D em saúde. A negociação, de caráter
informal, e a portas fechadas, recebeu a alcunha de “green room”, ou quarto verde, em referência à sala
de reuniões da OMS onde teve o encontro. É óbvio que os Estados-Membros podem, a qualquer
momento, propor a discussão na OMS; no entanto, excluindo a OMS, retira-se o protagonismo
fundamental dessa agência interncaional especializada em saúde.
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excluir a referida organização como um dos intervenientes desta atividade no
plano de ação (VELÁSQUEZ, 2011).
Cumpre informar que a discussão em torno da importância da celebração
de um tratado internacional, na área de P&D em saúde, continua sendo debatida
na seara internacional. No âmbito da OMS, durante a 65ª Assembleia Mundial
da Saúde, realizada em maio de 2012, um grupo de especialistas selecionados
pelos Estados-Membros (CEWG), com o propósito de aprofundar na análise do
Elemento 07 da GSPOA (promoção de mecanismos sustentáveis de
financiamento), considerou que tal iniciativa teria o mérito de tornar sustentável
o financiamento de pesquisas e de, uma vez implementada, assegurar o
compartilhamento equânime dos benefícios das pesquisas.
Nesse mesmo caminho posicionou-se Painel de Alto Nível da ONU sobre
o acesso a medicamentos196, em relatório divulgado em 2016, no qual instou o
Secretário-Geral da ONU a iniciar tratativas junto Estados-Membros, para que
inicie as negociações acerca de um tratado internacional na área de P&D em
saúde, de natureza vinculada, que promova da desvinculação entre os custos da
pesquisa e desenvolvimento dos preços finais dos medicamentos, tornando-os
mais acessíveis. O financiamento poderia, nesse caso, ser progressivo, com
maiores contribuições por parte dos países desenvolvidos, focado nas
necessidades de saúde pública dos países em desenvolvimento, incluindo, mas
não se limitando, a inovação para doenças tropicais negligenciadas e resistência
antimicrobiana, complementando os mecanismos existentes (ONU, 2016).
Em preparação para as negociações de um tratado, o Painel recomenda
que os governos formem um grupo de trabalho para iniciar a negociação de um
Código de Princípios para P&D na área Biomédica. Tais princípios se aplicariam
aos fundos públicos de P&D, e também deveriam ser adotados por financiadores

196

O inédito Painel de Alto Nível foi convocado em novembro de 2015, pelo Secretário-Geral da ONU, Ban
Ki-Moon, tendo sido formado por quinze especialistas com o objetivo de propor soluções e medidas para
melhorar o acesso a medicamentos. As recomendações do relatório foram concluídas ao final de um
processo de dez meses sob a liderança de Ruth Dreifuss, ex-presidente da Confederação Suíça. Dois
brasileiros são membros do grupo: o ex-ministro das Relações Exteriores, e atual presidente da UNITAID,
Celso Amorim, e o Vice-Presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Jorge Bermudez.
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filantrópicos, parcerias de desenvolvimento produtivo, universidades, a indústria
biomédica e outras partes interessadas (ONU, 2016).
O Brasil, durante as negociações do IGWG, foi determinante no objetivo
de garantir a inserção do tema propriedade intelectual na agenda da OMS e na
garantia de difusão das flexibilidades do Acordo TRIPS e outros acordos
internacionais, que favoreçam a saúde pública. Enfim, a atuação do Brasil foi
incisiva no propósito de assegurar a lente da saúde em negociações de
propriedade intelectual que tenham efeitos sobre a saúde pública. Ainda que, no
contexto do IGWG, tenha apoiado a ideia de um tratado internacional na área de
P&D em saúde, tornou-se mais conservador nas negociações que seguiram no
âmbito da OMS, especialmente no âmbito do CEWG. Ao invés de propor a
discussão sobre o tratado internacional, o Brasil se limitou a concordar com
estabelecimento de um Observatório Global de P&D, e a implementação de
projetos piloto de P&D em saúde197.
Já analisamos que criação do Observatório Global sobre Pesquisa e
Desenvolvimento em Saúde, pela OMS, contou com o apoio manifesto do
governo brasileiro. Citamos que o país aportou recursos, em 2012, para a
confecção da Plataforma Regional sobre Acesso a Inovação para Tecnologias
de Saúde (PRAIS). No entanto, o país não vem se posicionando nos fóruns
multilaterais, de forma mais assertiva, no propósito de se iniciar as negociações
tratado internacional na área de P&D em saúde, a despeito dos benefícios
apontados pelo Grupo Consultivo de Experts em pesquisa e desenvolvimento:
Financiamento e Coordenação (CEWG), e pelo Painel de Alto Nível da ONU
sobre o acesso a medicamentos.

Sub-Elemento 2.3 (D) - apoiar a participação ativa dos países em
desenvolvimento na construção de capacidades tecnológicas;

197

Nota Técnica, da Assessoria de Assuntos Internacionais da Saúde, acerca do Seguimento ao Informe
do Grupo Consultivo de Experts em pesquisa e desenvolvimento: Financiamento e Coordenação (CEWG)
(Documentos A65/22 e A66/23).
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Já suscitamos ao longo do trabalho que desde os idos de 2004, o governo
brasileiro lançou a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE), que estabeleceu um marco na retomada das políticas de indução da
produção e desenvolvimento tecnológico no país. Na ocasião, a área da saúde
foi contemplada, fundamentalmente, no setor de fármacos e medicamentos.
Entretanto, observou-se que a estruturação e a implantação da PITCE foram
embrionárias, e continham significativas lacunas institucionais, além da
desarticulação com a política macroeconômica da época, desfavorável ao
crescimento sustentado (LAPLANE; SARTI, 2006).
Na área da saúde, a construção e fortalecimento das capacidades
tecnológicas estão diretamente relacionados com a adoção de um conjunto
articulado de políticas públicas fomentadas pelo Estado, que vão desde políticas
comerciais, de P&D e sanitárias propriamente ditas. A doutrina especializada
ilustra a importância e a centralidade do Estado na geração de inovações no
campo da saúde, tal qual: 75% de todas as moléculas aprovadas entre 1993 e
2004 pela agência federal norte-americana que regulamenta e fiscaliza
alimentos e medicamentos (FDA) contaram com financiamento público (VIANA
et al., 2016).
A PITCE foi sucedida pela Política de Desenvolvimento Produtivo (PDPs),
lançada em maio de 2008, e que tratamos ao longo do Sub-Elemento 2.1 (A),
que trata da promoção da cooperação entre os setores público e privado em
matéria de pesquisa e desenvolvimento. A referida iniciativa propõe superar as
limitações de sua antecessora, e ampliar o escopo de ação para um grande
número de setores. A saúde foi incluída como uma das áreas estratégicas, com
metas explícitas relacionadas à produção local de produtos estratégicos para o
SUS, e à redução do déficit comercial dos segmentos que conformam o
complexo industrial da saúde. Partindo do reconhecimento de uma conjuntura
desfavorável para a indústria brasileira, foi lançado, ainda, o Plano Brasil Maior
(PBM), em agosto de 2011, no qual o complexo industrial da saúde foi
contemplado como uma das 19 agendas estratégicas setoriais, com a definição
de objetivos prioritários e medidas a serem implementadas (VIANA et al., 2016).

244

Nesse propósito, o fortalecimento das capacidades tecnológicas está
diretamente relacionado com a capacitação dos laboratórios públicos oficiais ,
envolvendo os diferentes aspectos já referidos para a inovação e a
autossuficiência do setor saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, são 21
laboratórios oficiais198 no país que, juntos, produzem cerca de 80% das vacinas
e 30% dos medicamentos utilizados no SUS. Nesse contexto, têm papéis
relevantes de reguladores de preços; de suporte em situações emergenciais; de
fornecedores a programas estratégicos no campo da saúde coletiva, como o
DST/AIDS e o PNI; e de parceiros para o desenvolvimento de novos produtos e
formulações farmacêuticas (VIANA et al., 2016).
Para alavancar o fomento necessário, foi criado em 2012, o Programa de
Investimento no Complexo Industrial da Saúde (Procis)199, sendo esta apenas
mais uma medida que surgiu com o escopo de estimular a produção nacional de
itens considerados estratégicos e prioritários para o SUS, bem como o uso do
poder de compra do Estado, com aplicação de margem de preferência de até
25% em licitações realizadas no âmbito da administração pública federal para
aquisição de produtos médicos, e outros instrumentos, já citados ao longo do
presente do trabalho, como a própria PITCE, o PBM, as PDPs, que fazem parte
de um conjunto amplo de normas adotadas na última década com esse
propósito.

198

Bio-Manguinhos – Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Rio de Janeiro (RJ); Far-Manguinhos –
Instituto de Tecnologias em Fármacos - Rio de Janeiro (RJ); Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem (FFOE) – Farmácia Escola - Fortaleza (CE); Fundação Ezequiel Dias (FUNED) - Belo Horizonte
(MG); Fundação para o Remédio Popular (FURP) - Guarulhos (SP); Indústria Química do Estado de Goiás
(IQUEGO) - Goiânia (GO); Instituto Vital Brazil (IVB) - Niterói (RJ); Laboratório Farmacêutico do Estado de
Pernambuco S.A. (LAFEPE) - Recife (PE); Laboratório Farmacêutico do RGS (LAFERGS) - Porto Alegre (RS);
Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica (LAQFA) - Rio de Janeiro (RJ); Laboratório de Ensino,
Pesquisa e Extensão em Medicamentos e Cosméticos / Unidade de Produção de Medicamentos. FUEM
(LEPEMC / UPM) – Fundação Universidade de Maringá - Maringá (PR); Laboratório Industrial Farmacêutico
de Alagoas S.A. (LIFAL) - Maceió (AL); Laboratório Industrial Farmacêutico do Estado da Paraíba (LIFESA) João Pessoa (PB); Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM) - Rio de Janeiro (RJ); Laboratório de
Produção de Medicamentos (LPM) - Londrina (PR); Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFEX)
- Rio de Janeiro (RJ); Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF) - João Pessoa (PB); Núcleo de Pesquisa
em Alimentos e Medicamentos (NUPLAM) - Natal (RN); Fundação Universidade do Amazonas (FUAM) Amazonas (MA); Núcleo de Tecnologia Farmacêutica (NTF) - Teresina (PI); Hemobrás – Empresa Brasileira
de Hemoderivados e Biotecnologia - Brasília (DF).
199
Portaria GM/MS nº 506, de 21 de março de 2012, que institui o Programa para o Desenvolvimento do
Complexo Industrial da Saúde (PROCIS) e seu Comitê Gestor.
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A despeito dos esforços empreendidos pelo governo brasileiro, com o
escopo louvável de fortalecer as capacidades tecnológicas na seara sanitária,
nos termos apregoados pelo Ponto de Ação 2.3 (D), alguns limites e
necessidades de aperfeiçoamento devem ser observadas, para a plena
consecução do espírito inovador emanado da GSPOA.
Já foi exaustivamente mencionado nessa investigação doutoral que a
obrigatoriedade de adequar-se ao Acordo TRIPS, gerou e continua gerando,
consequências negativas importantes na saúde pública, e no acesso a
medicamentos

em

muitos

países

em

desenvolvimento

e

de

menor

desenvolvimento relativo.
Conforme já foi observado, ainda que num primeiro momento tenha
havido políticas governamentais de incentivo à produção nacional nos
laboratórios oficiais, daqueles medicamentos cujas patentes já haviam expirado
ou não foram concedidas no território brasileiro, para garantir a sustentabilidade
do programa DST/AIDS, o fato é que alguns ainda permaneciam sob proteção
patentária e a preços elevados, especialmente aqueles de segunda e/ou terceira
linha. Na década de 2000, o governo brasileiro passou a enfrentar o problema
dos altos preços dos medicamentos, se valendo do uso estratégico dos
laboratórios públicos para subsidiar negociações de preços, e de ameaças de
emissão de licença compulsória200. No entanto, após diversos acordos
estabelecidos, e o não uso da licença compulsória, o poder de barganha do
governo brasileiro se mostrou cada vez mais reduzido (JUNIOR et al., 2017).
Chaves et al. (2017) argumenta, nesse contexto, que pelo menos três
aspectos contribuem para a vulnerabilidade das ações de assistência
farmacêutica do SUS, quais sejam: subfinanciamento, a pressão pela
incorporação de tecnologias novas e seus preços altos, e os riscos de
desabastecimentos de tecnologias antigas e essenciais. Sustenta, nesse
sentido, que o fortalecimento da produção local de medicamentos, incluindo
aqueles para o setor público e o setor farmoquímico, podem em princípio
200

Nelfinavir (Roche), Efavirenz (Merck), e Kaletra (Abbott), foram casos em que as negociações foram
bem sucedidas e o governo conseguiu reduções nos preços. No caso do Efavirenz, como já foi explorado,
efetivou-se o licenciamento compulsório, gerando economia na casa dos US$100 milhões (GUIMARÃES,
HALLAR & VIEGAS, 2012).
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contribuir para enfrentar esses aspectos de vulnerabilidade, incluindo,
complementarmente, investimentos em recursos humanos e atividades de P&D
devem ser complementares, para que possam competir com o lançamento de
novos produtos no mercado.
O fato de esses setores terem sido escolhidos para maior fomento estatal
através de políticas públicas específicas, pode estar relacionado com o fato de
que foram abandonados no passado recente. Nesse contexto, a política de
genéricos contribuiu para a expansão de empresas privadas nacionais, mas o
setor farmoquímico não se vinculou a este ciclo de crescimento, não impedindo
a sangria das divisas brasileiras (CHAVES et al., 2017).
O fortalecimento dos laboratórios oficiais, e a definição de uma lista de
produtos adotados pelo sistema público de saúde, guardam semelhanças com
iniciativas adotadas nas décadas de 1960 e, principalmente, com a CEME, que
já mencionamos no Capítulo I do presente trabalho. O que diferencia a CEME
das atuais políticas de PDP é que esta se refere a uma relação de transferência
de tecnologia. Nesse contexto, constata-se que a maioria das PDPs está
centrada em algumas empresas nacionais201, e portanto ainda resta saber se
este instrumento estimulará uma diversificação de produtores no território
brasileiro (SCOPEL, 2016).
Mas já abordamos, ao longo do trabalho, que o uso da opção pela
transferência de tecnologia não passa necessariamente pela lógica de
internalizar nacionalmente uma tecnologia que não é desenvolvida no país. É
imperioso implementar, de forma concomitante ao processo de tech transfer,
uma política de fomento à prospecção tecnológica para o desenvolvimento e
produção local de produtos promissores. Seria fundamental, assim, abandonar
o modelo linear, pelo modelo em cadeia, que promova a geração de novas
tecnologias

e

inovações

incrementais,

provocando

acumulação

de

conhecimentos que permitam avanços de vanguarda (LUZIA, 2015).

201

Os principais laboratórios públicos envolvidos nas fases II e III das PDP estão Farmanguinhos (13
parcerias ou 29%), Lafepe (6 parcerias ou 13,3%) e Funed (5 parcerias ou 11%). E os privados são: Cristália
(16 parcerias ou 28%), Nortec (10 parcerias ou 17,5%) e EMS (7 parcerias ou 12,3%) (SCOPEL, 2016).
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Assim, conforme já abordamos na análise do Sub-Elemento 2.1 (A), ainda
que as PDPs possam, num primeiro momento, se caracterizarem como um
esforço no fortalecimento das capacidades tecnológicas do País, nos termos
positivados pelo Sub-Elemento 2.3 (D), é premente a adoção de processos
decisórios mais transparentes, a realização de investimentos202 em infraestrutura
e na qualificação dos profissionais que atuam nos laboratórios públicos, a
adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados e a
garantia da continuidade do foco da política de saúde e o diálogo com a base
produtiva.
É necessário que haja um monitoramento efetivo, pela sociedade e
órgãos de controle, no que se refere à contratação direta das parcerias (sem
necessidade de licitação), por eventualmente se travestirem de simples compras
de medicamentos, em acordos de transferência de tecnologia. Viana et al. (2016)
argumenta, nesse sentido, que parte dos produtos objetos das PDPs estão em
estágio de desenvolvimento maduro, com patentes vencidas ou perto de vencer,
o que garantiria mercados para as empresas farmacêuticas transnacionais
envolvidas nos acordos até a produção nacional se efetivar de fato.
Conclui-se, porquanto, que houve avanços, no Brasil, entre 2008-2015203,
no que se refere ao fortalecimento das capacidades tecnológicas na seara
sanitária. No entanto as políticas das PDPs têm limites, e necessidades de
aperfeiçoamento, para que haja a tão sonhada integração entre as múltiplas
dimensões do desenvolvimento, de modo a contribuir para conjugar os
interesses de mercado com as preocupações e necessidades da saúde pública,
conforme o espírito progressista da GSPOA.

202

Gera preocupação, nesse contexto, o corte orçamentário abrupto percebido com maior claridade no
exercício financeiro de 2015. O PROCIS, nesse ano, foi contemplado com uma dotação orçamentária de
R$ 121,8 milhões. No entanto, deste montante, apenas foram empenhados R$ 32,4 milhões para projetos
plurianuais, voltados à infraestrutura, desenvolvimento e inovação e qualificação de 08 Produtores
Públicos e 11 Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) (BRASIL, 2015d).
203
O Governo Federal instituiu a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde (PNITS) para
regulamentar o uso do poder de compra do Estado em contratações e aquisições de produtos e serviços
estratégicos para o SUS. Criou-se, nesse contexto, duas novas categorias de transferência de tecnologias,
como as Encomendas Tecnológicas na Área da Saúde (ETECS), e as Medidas de Compensação na Área da
Saúde (MECS). Mas como a referida política foi instituída mediante o Decreto Presidencial nº 9.245, de 20
de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017b), e portanto fora do recorte temporal proposto para o presente
trabalho, não será analisada de forma mais acurada no presente momento.
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Sub-Elemento 2.3 (E) – promover a participação ativa dos países em
desenvolvimento no processo de inovação;
No final da década de 1980 surgiu o conceito de Sistema Nacional de
Inovação (SNI) em estudos realizados por Freeman (1987), com o propósito de
explicar o desempenho econômico do Japão naquela época. A respeito, já
trabalhamos alhures com a figura do Sistema Nacional de Inovação em Saúde
(SNIS), considerando que este representa a sua interface com o Sistema Único
de Saúde (SUS), e que se refere a um conjunto de diversas instituições voltadas
à geração, incorporação, uso e difusão de conhecimento, tendo como fonte
empresas, organizações e demais instituições envolvidas nesse processo.
Nesse sentido, já nos referimos nesse presente trabalho ao Complexo
Econômico-Industrial da Saúde (CEIS) ao longo do Sub-Elemento 2.1 (C) “Apoiar os governos a estabelecer a inovação relacionada com a saúde nos
países em desenvolvimento”. O CEIS pode ser caracterizado como um projeto
desenvolvimentista-social, ao possibilitar a articulação entre inclusão social,
consumo de massa, expansão do emprego e da renda, fortalecimento da
estrutura produtiva, de processos de inovação e dos investimentos, culminando,
assim, com a possibilidade de redução da dependência nacional (TENÓRIO et
al., 2017).
Na

ocasião,

tratamos

das

mais

diversas

políticas

que

foram

implementadas pelo governo brasileiro, desde os idos dos anos 2000, mas mais
especialmente no período de 2008-2015, no sentido de disponibilizar
instrumentos para fomentar a área produtiva e de inovação em saúde.
Retomaram-se algumas dessas políticas na análise do Sub-Elemento 2.3 (D),
como a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE), o Plano
Brasil Maior (PBM), e o Programa Mais Saúde: Direito de Todos 2008/2011,
também conhecido como PAC Saúde, e as Parcerias para o Desenvolvimento
Produtivo (PDPs). Tem-se também a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação, lançada em 2012, e os fundos setoriais de saúde e de biotecnologia
(CT-Saúde e o CT-Biotecnologia). Mencionamos, ainda, o Plano Inova Empresa,
instituído em 2013, e o Programa Inova Saúde: uma iniciativa do Ministério da
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Ciência, Tecnologia e Inovação e da Finep, em cooperação com o Ministério da
Saúde, o BNDES e o CNPq. Trabalhamos, ainda, com o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma), e o Programa
de Investimento no Complexo Industrial da Saúde (Procis).
Não há de se questionar que houve um esforço para o fomento do
processo de inovação, no Brasil, em anos recentes. Mas observamos, no SubElemento 2.1 (C), que tais ferramentas ainda são insuficientes para a efetiva
superação o hiato tecnológico, e do déficit público referente às importações de
insumos para o setor saúde. Um dos principais desafios relacionados com a
inovação em saúde, seria justamente colocar o sistema universal de saúde em
posição de centralidade no âmbito das políticas do Estado. Implicar-se-ia,
destarte, em buscar soluções para o problema do subfinanciamento crônico, em
especial no que ser refere à baixa participação do setor público no seu custeio
(GADELHA & BRAGA, 2016).
Conclui-se, porquanto, que houve o cumprimento do Sub-Elemento 2.3
(E), no propósito de fomentar a inovação relacionada com a saúde, no período
de 2008-2015, nos termos já asseverados na análise do Sub-Elemento 2.1 (C).
No entanto, ainda não se mostraram suficientes para a efetiva superação do
hiato tecnológico, e do déficit público referente às importações de insumos para
o setor saúde.

Sub-Elemento (2.4) - promover maior acesso ao conhecimento e às
tecnologias relevantes para atender necessidades de saúde pública dos
países em desenvolvimento.
O sub-elemento 2.4 está relacionado com superação das barreiras de acesso ao
conhecimento científico, diante das demandas crescentes dos países em
desenvolvimento por maior abertura e democratização do conhecimento e
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acesso às tecnologias que atendam suas necessidades de saúde pública. Para
tanto, dispõe de cinco pontos de ação, que serão abordados a seguir.

Sub-Elemento 2.4 (A) - promover a criação e o desenvolvimento de
bibliotecas

de

saúde

pública,

acessíveis

a

fim

de

aumentar

a

disponibilidade e utilização de publicações relevantes pelas universidades,
institutos

e

centros

técnicos,

especialmente

nos

países

em

desenvolvimento;
Quando da análise do Sub-Elemento 2.2 (A), que trata do apoio à ciência
investigativa, incluindo, sempre que possível e apropriado, métodos abertos e
voluntários (voluntary open-source methods), a fim de desenvolver uma carteira
sustentável dos novos produtos, concluímos que ainda não se observa no Brasil
políticas públicas nacionais mandatórias em relação ao open source, quando se
trata de trata de pesquisa científica.
Observamos que existem algumas iniciativas importantes, de alguns
agentes de fomento como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), que tem o Plano de Gestão de Dados como requisito de alguns
de seus editais, além de outras iniciativas de institutos de pesquisa e
universidades. Além disso, verificamos que a Fiocruz instituiu sua Política de
Acesso Aberto ao Conhecimento, de caráter mandatório para artigos, teses e
dissertações em 2014. Nesse contexto, cumpre observar, ainda, a parceria da
Editora Fiocruz na SciELO Livros, o lançamento do Portal de Periódicos
Científicos da Fiocruz, que abriga as sete revistas científicas produzidas pela
instituição (SANTOS, 2014). Essas iniciativas corroboram, com clareza
meridiana, com os mandamentos positivados no ponto de ação ora em análise.
Gomes (2014) reforça, nesse contexto, que nos Estados Unidos, vê-se
avançar a formulação de políticas públicas de acesso aberto, buscando
estendendo as medidas de acesso aberto, adotadas pelo NIH, às demais
agências de fomento americanas. Trata-se de medida de reconhecido alcance.
Entende a autora, que esse movimento está alinhado necessidade de dar
transparência às informações de interesse público.
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Nesse ínterim, cumpre observar que as leis de acesso à informação já
existem em mais de 90 países, dentre os quais o Brasil — Lei 12527, sancionada
em 18/11/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012
— e que inclusive alcançam a informação científica, são também um
acontecimento de cunho político (GOMES, 2014), e que merece destaque nesse
contexto de se aprimorar a disponibilização de bibliotecas de saúde pública,
conforma mandamento do Sub-Elemento 2.4 (A).
De mais a mais, cumpre ressaltar o apoio do MS na consolidação e
aprimoramento da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), em parceria da
BIREME204, lançada em 1998 no IV Congresso Regional de Informação em
Ciências da Saúde (CRICS4), realizado em San José, na Costa Rica, por meio
da Declaração da Costa Rica “Hacia la Biblioteca Virtual en Salud”. Já em 1999,
surge a BVS Saúde do Adolescente e a BVS Saúde Pública. Observa-se, nesse
contexto, que o Brasil possui posição de alto impacto e liderança no
desenvolvimento e operação da BVS disponibilizando o maior número absoluto
de instâncias na Rede BVS. Destaca-se também a ativa participação do país na
cooperação técnica sul-sul e na liderança de iniciativas regionais como a BVS
História e Patrimônio Cultural da Saúde Regional, a BVS Psicologia Regional
(ULAPSI), a Rede ePortuguese e a BVS Enfermagem Regional205.
Já dentro do recorte temporal proposto para o presente trabalho, cumpre
observar que em setembro de 2008, foi lançado o Portal da BVS Brasil durante
o CRICS 8/ BVS 5, realizado na cidade do Rio de Janeiro, que surgiu com
objetivo de convergir as redes temáticas brasileiras da BVS e integrar suas redes
de fontes de informação em saúde, fortalecendo-as e dando visibilidade às
mesmas. Em outubro de 2009 é constituído o Comitê Técnico da BVS Brasil,

204

A Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) surgiu em 1967, como centro especializado da Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS), no propósito de criar uma base de dados bibliográficos que reunisse a
ciência da saúde produzida na América Latina e Caribe — e que, até então, tinha pouca visibilidade nos
índices de comunicação científica internacionais. Hoje foi renomeada para Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde, e é referência no trabalho em rede que tem ajudado a
consolidar grandes avanços nas ciências da saúde. Uma de suas principais iniciativas é a LILACS (Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), abrangente índice da literatura científica e técnica
da América Latina e Caribe, cuja base de dados contabiliza mais de 750 mil registros.
205
Bireme completa 50 anos em prol da democratização do acesso ao conhecimento. Disponível em:
http://modelo.bvsalud.org/noticias/2017/06/14/bireme-completa-50-anos-em-prol-da-democratizacaodo-acesso-ao-conhecimento/. Acesso em: 18 ago 2018.
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conformado pelos coordenadores das instâncias temáticas certificadas
brasileiras, iniciando assim a sua operação regular. A partir de abril de 2013 o
Comitê Técnico da BVS Brasil foi renomeado para Comitê Executivo da BVS
Brasil, durante o I Fórum da BVS206.
Nesse contexto de democratização de acesso ao conhecimento, merece
destaque o Projeto de Lei – PLS 387/2011, apresentado pelo senador Rodrigo
Rollemberg, que trata da implantação de repositórios nas universidades e
institutos

de

pesquisa

brasileiros

e

da

obrigatoriedade

de

pesquisadores/professores dessas instituições depositarem nos repositórios
uma cópia da sua produção científica. Como vimos acima, a Fiocruz já atende
essa demanda, garantindo imenso apoio à divulgação da produção na área da
saúde no Brasil.
Sua aprovação é extremamente importante, pois se trata de contribuir
para o estabelecimento de uma política nacional de acesso aberto ao
conhecimento, atribuindo às universidades brasileiras um importante papel.
Conclui-se, porquanto, que no período de 2008-2015, o Brasil atuou no
sentido de promover a criação e o desenvolvimento de bibliotecas de saúde
pública, com destaque à Fiocruz, com sua Política de Acesso Aberto ao
Conhecimento, de caráter mandatório para artigos, teses e dissertações, e
também o apoio conferido à construção do Portal da BVS Brasil, que surgiu com
objetivo de convergir as redes temáticas brasileiras da BVS e integrar suas redes
de fontes de informação em saúde.
No entanto, não se observa, ainda, políticas públicas nacionais
mandatórias, em relação ao conhecimento aberto, sendo imprescindível a
aprovação do Projeto de Lei – PLS 387/2011, especialmente porque, como já foi
visto alhures, a maior parte do conhecimento científico produzido no Brasil, em
relação às doenças negligenciadas, é financiado com recursos públicos por
instituições de fomento tais como as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs)
em diversos estados da federação, Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de

206

Biblioteca Virtual em Saúde – Brasil: Histórico. Disponível em: http://brasil.bvs.br/vhl/sobre-abvs/historico-da-rede-bvs-no-brasil/. Acesso em: 18 ago 2018.
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Sub-Elemento 2.4 (B) promover o acesso público aos resultados da
pesquisa financiada pelo governo, encorajando fortemente todos os
investigadores financiados pelos governos a submeter em um banco de
dados de acesso aberto, uma versão eletrônica de sua versão final,
revisada por pares manuscritos.
Essa questão já foi abordada no ponto de ação anterior, e também na
análise do Sub-Elemento 2.2 (A). Cumpre apenas reforçar o exemplo auspicioso
da Fiocruz, com sua Política de Acesso Aberto ao Conhecimento, de caráter
mandatório para artigos, teses e dissertações. E também reforçar a importância
da aprovação do Projeto de Lei – PLS 387/2011, apresentado pelo senador
Rodrigo Rollemberg, que trata da implantação de repositórios nas universidades
e

institutos

de

pesquisa

brasileiros

e

da

obrigatoriedade

de

pesquisadores/professores dessas instituições depositarem nos repositórios
uma cópia da sua produção científica.
A criação de grandes plataformas open source para divulgação do
conteúdo científico, através de uma vinculação legal, se torna imprescindível
para a plena implementação do Sub-Elemento 2.4 (B), especialmente diante do
fato de que a maior parte do conhecimento científico produzido no Brasil, em
relação às doenças negligenciadas, é financiado com recursos públicos,
conforme já exploramos ao análise do Sub-Elemento 2.2 (F).

Sub-Elemento 2.4 (C) - apoiar a criação de bases de dados abertas
voluntárias e bibliotecas de compostos, incluindo o fornecimento
voluntário de acesso aos medicamentos identificados através do rastreio
de tais bibliotecas de compostos;
Da mesma forma que o ponto de ação anterior, já discutiu-se à exaustão
ao longo do presente trabalho a necessidade de aprimorar a consolidação de
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grandes plataformas open source no Brasil, para melhor divulgação de conteúdo
científico, e que atenda os interesses e necessidades de saúde pública do
Estado brasileiro.
Quanto às bibliotecas de compostos, observamos ao longo da análise do
Sub-Elemento 2.2 (B), que no período de 2008-2015, houve um esforço por parte
do governo brasileiro de promover a criação de bancos de dados e bibliotecas
de compostos, tais como o Banco de Moléculas da Amazônia (BMA), o Centro
de Biologia Química de Proteínas Quinases, a Quimioteca Brasileira, e o
Brazilian Initiative on Precision Medicine (BIPMed). No entanto, observamos, na
ocasião, que se tratam de iniciativas descentralizadas, em sua maioria
vinculadas a universidades federais e estaduais, e por centros de fomento à
pesquisa dos estados federados. Destarte, seria necessário um maior esforço
por parte do governo federal em promover a criação de um grande banco, ou
plataforma de dados, para aglutinar as iniciativas descentralizadas, e dar maior
efetividade ao mandamento positivado no sub-elemento 2.2 (B), e por
consequência, no sub-elemento 2.4 (C).

Sub-Elemento 2.4 (D) - Incentivar o desenvolvimento e a difusão de obras
públicas, ou de fundos de doadores, de invenções médicas e know-how,
através de políticas de licenciamento apropriadas, incluindo, mas não se
limitando, ao licenciamento aberto, que melhoram o acesso a inovações
para o desenvolvimento de produtos de relevância, de acordo com as
necessidades de saúde dos países em desenvolvimento, em termos
razoáveis, acessíveis e não termos discriminatórios;
Esse sub-elemento retoma a necessidade de se promover o acesso
equitativo ao conhecimento científico, especialmente através de políticas de
licenciamento, voluntárias ou não, no propósito virtuoso de superar gaps
tecnológicos, e de se promover o acesso a medicamentos nos países em
desenvolvimento, diante das barreiras impostas pelo atual sistema internacional
de propriedade intelectual.
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Quando abordamos as iniciativas relacionadas ao Pool de Patentes, e o
Re:Search, ao longo da análise do sub-elemento 2.2 (C), notamos que estas são
formas de gerenciamento e licenciamento de patentes, mas que não
representam uma alternativa ao atual sistema internacional de propriedade
intelectual. Observamos que há autores (VIEIRA et al., 2017) que defendem que
modelos baseados em licenças compulsórias, ao invés de licenças voluntárias
(como nos casos dos pools), seriam mais úteis em curto e médio prazo, para
facilitar a produção de medicamentos genéricos, ampliando o acesso e,
aumentando a democratização das ferramentas de investigação nos países em
desenvolvimento.
Isso se torna mais evidente diante da análise empreendida do subelemento 2.3 (D), em relação à capacitação dos laboratórios públicos oficiais,
envolvendo os diferentes aspectos já referidos para a inovação e a
autossuficiência do setor saúde. Observamos que os laboratórios públicos foram
especialmente

importantes,

num primeiro

momento, para garantir da

sustentabilidade do programa de enfrentamento ao HIV/AIDS, mas que
sucumbiram, infelizmente, diante do sucateamento e o hiato tecnológico que foi
percebido com maior intensidade a partir dos anos 2000. Com o advento das
PDPs, que também já analisamos à exaustão ao longo do presente trabalho,
espera-se que esses laboratórios retomem o papel de destaque na política de
acesso a medicamentos do governo brasileiro, a despeito das vicissitudes que
identificamos.
De mais a mais, como já frisamos alhures, abordaremos, com maior
precisão o conflito entre o licenciamento voluntário e compulsório ao longo da
análise do Elemento 5 - Aplicação e gestão da propriedade intelectual para
contribuir para a inovação e promoção a saúde pública.
Mas para o instante, cumpre observar que o governo brasileiro logrou
êxito em fortalecer parcerias para o desenvolvimento de produtos, no espírito
imposto pelo sub-elemento 2.4 (D), o que garantiu a produção de
tuberculostáticos, antimaláricos, medicamento para Chagas, por exemplo, como
já observamos ao longo da presente tese. Por outro lado, outros medicamentos
considerados estratégicos para o SUS estão sendo incorporados através das
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PDPs, mas que, no entanto, apresentam desafios que devem ser superados. O
aspecto do subfinanciamento das atividades de pesquisa, e as barreiras
impostas pela propriedade intelectual para o acesso a medicamentos seguros,
eficazes, de qualidade, e a preços acessíveis, ainda se postam como desafios
para a plena consecução do presente ponto de ação, a despeito das parcerias
público-privadas empreendidas pelo governo brasileiro, conforme exploramos na
investigação do sub-elemento 2.1 (A).

Sub-Elemento 2.4 (E) - Considerar, quando apropriado, o uso da “exceção
de pesquisa”, para atender as necessidades de saúde dos países em
desenvolvimento, consistente com o Acordo TRIPS.
Abordamos, na análise do sub-elemento 2.2 (C), que a flexibilidade
relacionada com o uso experimental, está prevista no artigo 43, II, da LPI, sendo
que Chaves et al. (2007) reflete que tal salvaguarda busca equilibrar o contrato
social tácito celebrado entre inventor e sociedade, enquanto aquele revela os
segredos de sua invenção, em troca da exclusividade de exploração conferida
pelo Estado. Tal flexibilidade possibilita, porquanto, que a sociedade avance no
seu desenvolvimento científico e tecnológico por meio da utilização das
informações referentes ao desenvolvimento da invenção, viabilizando o
desenvolvimento alternativo a um produto patenteado que não infrinja os direitos
de patente (inventing around), bem como inovações sequenciais (follow-up
innovations) (FIANI, 2016). Observa-se, assim, que o uso experimental pode
fomentar o acesso aos resultados e ferramentas de pesquisa.
Observa-se, porquanto, que a utilização da informação revelada pela
patente com o objetivo de promover o desenvolvimento científico e tecnológico
do país, seria importante para o fortalecimento das capacidades de investigação
sanitária dos países em desenvolvimento. Os atos preparatórios, realizados por
Farmanguinhos, quando do licenciamento compulsório do ARV efavirenz, podem
ser considerados como uso experimental, uma vez que permitiu que o referido
laboratório público avançasse na produção de versão genérica do referido
medicamento.
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No entanto, a referida flexibilidade não aparenta ser utilizada com a devida
necessidade que o contexto de déficit científico e tecnológico impõe. Tem-se, em
primeiro lugar, a dificuldade notória diante da ausência de suficiência descritiva
da patente207, quando não há colaboração por parte do inventor. Ainda que haja
previsão legal no Brasil, e a experiência consubstanciada na produção da versão
genérica do ARV supracitado, desvela-se que as práticas predatórias
perpetradas pela Big Pharma, e que analisamos à exaustão no sub-elemento 2.2
(C), como a sham litigation, acabam por afugentar cientistas interessados na
investigação de determinada molécula que esteja protegida por patentes. Por
isso tais práticas devem ser refutadas com a devida veemência, para que haja a
plena

utilização

da

salvaguarda

de

“uso

experimental”,

nos

termos

consubstanciados no sub-elemento 2.4 (E).

Sub-Elemento (2.5) - Estabelecer e fortalecer os órgãos nacionais e
regionais de coordenação em pesquisa e desenvolvimento
Trata-se, o referido subitem, da necessidade de se fortalecer os
mecanismos de coordenação em pesquisa e desenvolvimento na seara
sanitária, identificando formatos organizativos coexistentes no país. Para tanto,
apresenta dois pontos de ação, que serão analisados a seguir.

Sub-Elemento 2.5 (A) - desenvolver e coordenar uma agenda de pesquisa
e desenvolvimento;
Já abordamos, ao longo do Elemento 01, que a priorização das
necessidades de pesquisa e desenvolvimento no âmbito do SUS está
devidamente positivada no Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde de
2011-2015, e com destaque para as inciativas: Pesquisas Estratégicas para o
Sistema de Saúde (PESS); Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em
Saúde (ANPPS); e o Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS).

207

O Artigo 24 da LPI estabelece que “o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de
modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de
execução”.
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Vimos, ainda, que o Ministério da Saúde - MS, por meio do Departamento
de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (Decit/SCTIE), é o coordenador nacional do PPSUS e conta com
parcerias, no âmbito federal, com o Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), e na esfera estadual, com as Fundações de
Amparo/Apoio à Pesquisa (FAP) e as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e
as Secretarias de Ciência e Tecnologia (SECT) (BRASIL, 2014e).
No que tange especialmente ao fomento à Pesquisa em Saúde, seja ela
básica ou aplicada, o DECIT tem como objetivo coordenar as atividades de
fomento, em âmbito nacional e estadual, bem como articular com as agências
de fomento do MCTI, e as FAPs dos Estados, para o desenvolvimento de ações
no campo de ciência e tecnologia, e também coordenar as ações voltadas ao
campo da bioética e ética em pesquisa com seres humanos (BRASIL, 2008e).
Além do mais, também observamos a figura do Sistema Nacional de
Inovação em Saúde (SNIS), considerando que este representa a sua interface
com o Sistema Único de Saúde (SUS), e que se refere a um conjunto de diversas
instituições voltadas à geração, incorporação, uso e difusão de conhecimento,
tendo como fonte empresas, organizações e demais instituições envolvidas
nesse processo. Trabalhamos, ainda com o chamado Complexo EconômicoIndustrial da Saúde (CEIS), que pode ser caracterizado como um projeto
desenvolvimentista-social, ao possibilitar a articulação entre inclusão social,
consumo de massa, expansão do emprego e da renda, fortalecimento da
estrutura produtiva, de processos de inovação e dos investimentos, culminando,
assim, com a possibilidade de redução da dependência nacional (TENÓRIO et
al., 2017).
Diante de tais iniciativas, há de observar que houve um esforço por parte
do governo brasileiro, em desenvolver e coordenar uma agenda de pesquisa e
desenvolvimento, de acordo com suas necessidades particulares de saúde, nos
termos positivados pelo Sub-Elemento 2.5 (A).
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Sub-Elemento 2.5 (B) - facilitar a disseminação e uso de resultados de
pesquisa e desenvolvimento
Este ponto de ação está articulado com os Sub-Elementos 2.2 (A) e 2.4
(A), nos quais observamos, que no período de 2008-2015, o Brasil atuou no
sentido de promover a criação e o desenvolvimento de iniciativas open source,
e de bibliotecas de saúde pública, com destaque à Fiocruz, com sua Política de
Acesso Aberto ao Conhecimento, de caráter mandatório para artigos, teses e
dissertações, e também o apoio conferido à construção do Portal da BVS Brasil,
que surgiu com objetivo de convergir as redes temáticas brasileiras da BVS e
integrar suas redes de fontes de informação em saúde. Há que mencionar,
também, a construção da plataforma open source de Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos (ReBEC).
Constatou-se, ainda, na ocasião, que não há, no Brasil, políticas públicas
nacionais

mandatórias,

em

relação

ao

conhecimento

aberto,

sendo

imprescindível a aprovação do Projeto de Lei – PLS 387/2011, especialmente
porque, como já foi visto alhures, a maior parte do conhecimento científico
produzido no Brasil, em relação às doenças negligenciadas, é financiado com
recursos públicos por instituições de fomento tais como as Fundações de
Amparo à Pesquisa (FAPs) em diversos estados da federação, Ministério da
Saúde, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes).
Desta forma, conclui-se que a despeito de algumas iniciativas louváveis
quanto à disseminação do conhecimento de P&D no Brasil, é necessário que
haja o advento de políticas vinculantes, ou instrumentos legais, que garantam
maior democratização no acesso ao conhecimento científico, nos termos
positivados pelo sub-elemento 2.5 (B).

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – ELEMENTO 02
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Vimos que o Elemento 02 está dividido em 5 (cinco) subitens, que por sua
vez se manifestam em 22 (vinte e dois pontos de ação), que direcionam os
governos como responsáveis pelo cumprimento.
O referido elemento tenciona uma ação efetiva, por parte dos países, para
o pleno desenvolvimento da política de pesquisa em saúde, através da
participação coordenada das instituições interessadas, sejam elas políticas,
econômicas e/ou sociais, públicas ou privadas, levando em consideração as
necessidades e a realidade de cada Estado. Propõe, nesse sentido, um leque
de medidas para promover, coordenar e financiar pesquisa pública e privada em
países desenvolvidos e em desenvolvimento, em doenças de Tipo II e Tipo III, e
aquelas de Tipo I de maior incidência nos países em desenvolvimento, e que
devem ser substancialmente melhoradas.
Concluímos, nesse contexto, que o governo brasileiro evoluiu na
cooperação entre o setor público e o privado, em matéria de pesquisa e
desenvolvimento, no período de 2008 a 2015, mas que existem desafios que
devem ser transpostos para a plena consecução do Elemento 02, e que residem
na adoção de processos decisórios mais transparentes, a realização de
investimentos em infraestrutura e na qualificação dos profissionais que atuam
nos laboratórios públicos, a adoção de mecanismos de monitoramento e
avaliação dos resultados, maior investimento em PDPs para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), e sua respectiva normatização, e a
garantia da continuidade do foco da política de saúde e o diálogo com a base
produtiva, mesmo em momentos de troca de gestão.
Da

mesma

forma,

observamos

que

houve

um

processo

de

recrudescimento das políticas de inovação na seara da saúde, entre o período
de 2018-2015, como, por exemplo, através do programa “Mais Saúde: Direito de
Todos 2008/2011”, e seu eixo relacionado ao fomento do Complexo EconômicoIndustrial da Saúde. Cabe menção, ainda, a Estratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, lançada em 2012, e o Programa de Investimento no
Complexo Industrial da Saúde (PROCIS/2012). Há, ainda, o Plano Inova
Empresa e seu Programa Inova Saúde, instituído em 2013, e a terceira etapa do
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Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica
(Profarma), lançada também no ano de 2013.
Mesmo assim, tais ferramentas ainda são insuficientes para a efetiva
superação o hiato tecnológico, e do déficit público referente às importações de
insumos para o setor saúde. Ainda que a segurança sanitária tenho sido
colocada em patamar de excelência pelo legislador constituinte no âmbito da
Carta Magna de 1988, um dos principais desafios relacionados com a inovação
em saúde, seria justamente colocar o sistema universal de saúde em posição de
centralidade no âmbito das políticas do Estado. Implicar-se-ia, destarte, em
buscar soluções para o problema do subfinanciamento crônico, em especial no
que ser refere à baixa participação do setor público no seu custeio.
Constatamos, ainda, que o Brasil implementou algumas iniciativas de
apoio à ciência investigativa, incluindo métodos abertos e voluntários (voluntary
open-source methods), a fim de desenvolver uma carteira sustentável dos novos
produtos. O lançamento da plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos
(ReBEC), em 2011, e a Política da Fiocruz de Acesso Aberto ao Conhecimento,
de caráter mandatório para artigos, teses e dissertações, lançada em 2014, são
exemplos de iniciativas nesse contexto. Também vimos a tentativa de promover
a criação de bancos de dados e bibliotecas de compostos, tais como o Banco de
Moléculas da Amazônia (BMA), o Centro de Biologia Química de Proteínas
Quinases, a Quimioteca Brasileira, e o Brazilian Initiative on Precision Medicine
(BIPMed). No entanto, observamos, na ocasião, que se tratam de iniciativas
descentralizadas, em sua maioria vinculadas a universidades federais e
estaduais, e por centros de fomento à pesquisa dos estados federados. Destarte,
seria necessário um maior esforço por parte do governo federal em promover a
criação de um grande banco, ou plataforma de dados, para aglutinar essas
iniciativas descentralizadas.
Observou-se que ainda não há, no Brasil, políticas públicas nacionais
mandatórias, em relação ao open source, quando se trata de trata de pesquisa
científica, e vimos a importância da aprovação do Projeto de Lei – PLS 387/2011,
apresentado pelo senador Rodrigo Rollemberg, que trata da implantação de
repositórios nas universidades e institutos de pesquisa brasileiros e da
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obrigatoriedade de pesquisadores/professores dessas instituições depositarem
nos repositórios uma cópia da sua produção científica.
Identificamos oportunidades para o recrudescimento da investigação na
seara sanitária no Brasil, e que podem, eventualmente, fomentar o acesso aos
resultados e ferramentas de pesquisa. Merecem destaque, nesse contexto: a
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, a Rede Nacional de
Pesquisa Clínica, a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde, as
Redes Nacionais de Pesquisa em Saúde, o Programa Pesquisa para o SUS, a
Política Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, e as Pesquisas
Estratégicas para o Sistema de Saúde. Cada uma dessas iniciativas, com suas
particularidades, contribuem na identificação de lacunas, e na formulação de
estratégias que priorizam explicitamente a pesquisa e desenvolvimento em
doenças Tipo III, Tipo II e de Tipo I com maior incidência no país.
Também identificamos como oportunidades para o recrudescimento da
investigação sanitária no Brasil: o uso das flexibilidades do acordo TRIPS, os
subsídios ao exame de patentes, a aprovação de Projetos de Lei em tramitação
no Congresso Nacional, e o exemplo virtuoso de iniciativas internacionais como
o Pool de Patentes de Medicamentos (MPP), da Unitaid, e a Re:Search,
alavancada pela OMPI. Isso, é claro, a despeito das vicissitudes encontradas,
como a restrição do escopo geográfico para exportação, e ausência de algumas
doenças inseridas no bojo da GSPOA, bem como diante do fato de que são, em
regra, formas de gerenciamento e licenciamento de patentes, e não representam
uma alternativa ao atual sistema internacional de propriedade intelectual.
Desvelamos, ainda, que diversos desafios devem superados para a
efetiva promoção no fomento e ao acesso aos resultados e ferramentas da
investigação sanitária no Brasil, incluindo aspectos de propriedade intelectual.
Citamos, nesse caso, as disposições trips-plus adotadas quando da
promulgação da Lei nº 9.279/1996, o subfinanciamento crônico do SUS, a
tentativa de extensão da exclusividade sobre o produto, por parte da Big Pharma,
através de práticas como a sham litigation, evergreening e forum shifting, bem
como as limitações da cadeia produtiva nacional, uma vez que em regra atuam
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apenas na formulação e embalagem de princípios ativos advindos da Índia e
China, sangrando as divisas do país.
Observamos que governo brasileiro, especialmente via DECIT e demais
parceiros, logrou êxito ao apoiar a pesquisa sanitária, básica e aplicada, no que
se refere às doenças exteriorizadas no âmbito da GSPOA, entre os anos de
2008-2015, como, por exemplo, o apoio ao desenvolvimento das vacinas de
enfrentamento à Dengue e à Esquistossomose. No entanto, foi averiguado um
corte orçamentário abrupto nas atividades de fomento do MS, ocorrido
especialmente a partir do ano de 2015, e que pode comprometer a investigação
de propensos medicamentos a médio e longo prazo.
Tais desafios estão postos, e devem ser superados para haja a plena
implementação da GSPOA no Brasil.

Elemento 03 - Construindo e melhorando a capacidade inovadora
A GSPOA assevera, em seu Elemento 03, que é necessário apoiar
políticas eficazes, que promovam o desenvolvimento de capacidades nos países
em desenvolvimento relacionadas à inovação em saúde. Nesse sentido, as
principais áreas para investimentos estão relacionadas com a ciência e
tecnologia, produção local de produtos farmacêuticos, ensaios clínicos,
regulação, propriedade intelectual e medicina tradicional.
Para tanto, dispõe de cinco sub-elementos, que contemplam 18 pontos de
ação, e que consagram os governos dos países como principais agentes da
implementação, além de outros stakeholders. Para tanto analisaremos tais
mandamentos à luz das políticas implementadas no Brasil, no propósito de
vislumbrar eventuais desafios para a sua plena consecução.

Sub-Elemento

3.1

–

Promovendo

a

capacitação

de

países

em

desenvolvimento para atender suas necessidades de pesquisa, e de
acesso a produtos de saúde.
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Este subitem está dividido em 03 pontos de ação, que serão melhor
explorados a seguir, no propósito de se identificar os desafios que estão postos
desenvolvimento de capacidades relacionados à pesquisa, desenvolvimento e
inovação em saúde no Brasil.

Sub-elemento

3.1

(A)

apoiar

o

investimento

dos

países

em

desenvolvimento em recursos humanos e conhecimento de base,
especialmente em educação e treinamento, incluindo na saúde pública;
Conforme Viana et al. (2017), o trabalho na área da saúde vem sofrendo
várias transformações influenciadas pelas mudanças econômicas no sistema
produtivo em geral e pelas reformas do segmento sanitário. No Brasil, apesar de
temas relacionados ao trabalho em saúde já terem sido abordados nas
conferências nacionais de saúde (CNS) de 1941 e 1950, somente receberam
destaque em 1963, na 3ª CNS, e em 1986, na 8ª CNS, desde quando não saíram
mais de pauta.
Justamente a discussão no âmbito da 8ª CNS influenciou a realização da
I Conferência Nacional de Recursos Humanos em Saúde (CNRHS), que
destacou a relação entre valorização profissional e qualidade dos serviços, a
regulação do mercado de trabalho, a implementação de políticas, a qualificação
dos profissionais, a melhoria das condições de trabalho e as recompensas
oferecidas por ele (VIANA et al., 2017).
Já durante a 10ª CNS, em 1996, surgiu a ideia de se promover a criação
de programas permanentes de capacitação, formação, educação continuada e
motivação dos profissionais e trabalhadores em saúde, pelo Ministério da Saúde
e pelas Secretarias Estaduais e Municipais. Nesse sentido, em 2001, o Ministério
da Saúde estabeleceu as diretrizes para a instituição de uma política nacional na
área, ratificando a responsabilidade do SUS na ordenação da formação
profissional para o setor. Assim, em 2003, foi criada, no Ministério da Saúde, a
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com o
objetivo de implementar uma política de valorização do trabalho no SUS, e de
seus trabalhadores, passando-se, dessa forma, a considerar a gestão do
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trabalho como uma questão estratégica (CAMPOS et al., 2017). A criação da
SGTES possibilitou um avanço significativo para o campo da educação
profissional em saúde e, em 2004, o MS instituiu a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde (PNEPS).
A partir da referida política, conforme doutrina de Campos et al. (2017)
tomou-se como pressuposto a aprendizagem no trabalho, pelo trabalho e para o
trabalho, a partir dos problemas enfrentados na realidade dos serviços. A
educação permanente no setor de saúde foi adotada, então, para propiciar a
reflexão coletiva sobre o trabalho e oferecer um instrumental para sua
transformação. Já nos idos de 2007 foi publicada a Portaria nº 1.996, que
reafirmou a importância da PNEPS e estabeleceu novas diretrizes e estratégias
para a sua implementação, considerando as características de cada região e,
principalmente, as necessidades de formação e de desenvolvimento para o
trabalho em saúde. Nesse sentido, traz critérios distribuição e alocação
orçamentária para os estados e Distrito Federal dos recursos federais, tal como
a adesão às políticas setoriais de saúde, que propõem a alteração do desenho
tecno-assistencial em saúde. Também estipula como critério a população total
do estado e do quantitativo de profissionais de saúde que prestam serviços para
o SUS. O terceiro e último conjunto de critérios busca dar conta das iniquidades
regionais (BRASIL, 2009e).
O Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde 2011-2015, e portanto
situado dentro do recorte temporal proposto para o presente trabalho, estipula
em seu Objetivo Estratégico nº 08: “Contribuir para a adequada formação,
alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho
dos profissionais e trabalhadores de Saúde”. Entre as iniciativas implementadas
para o período destaca-se a parceria formalizada entre o MS e o MEC, em torno
do Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, que estimula
a atuação dos profissionais recém-formados em áreas remotas ou de baixa
renda, a ampliação da residência em Saúde, a expansão e o aprimoramento de
programas como o Pró-Saúde e PET-Saúde, voltados para o alinhamento entre
o ensino e as necessidades de saúde da população, e a ampliação do acesso
dos trabalhadores aos cursos da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS).
Também merece destaque, nesse contexto, o Programa de Qualificação e
266

Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS (ProgeSUS)
(BRASIL, 2013c).
Em 2015, conforme Relatório de Gestão da SGTES (BRASIL, 2015f) para
o referido ano, também destaca-se iniciativa como o Contrato Organizativo de
Ação Pública Ensino Saúde (COAPES), inaugurado a partir da Portaria
Interministerial nº 1.124, de 04 de agosto de 2015, que tem como principal
objetivo garantir o acesso dos estudantes aos estabelecimentos de saúde,
a partir da contratualização entre os gestores da área de saúde e as Instituições
de Ensino. O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, também merece
destaque nesse contexto, uma vez que tem o objetivo de melhorar a qualidade
do atendimento da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS),
integrando educação e saúde por meio de ferramentas de tecnologias da
informação.
No que tange à concessão de bolsas para residência em saúde, observase que até 2010, que estas eram financiadas, essencialmente, pelo Ministério da
Educação e pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Em 2009, foram publicados
os primeiros editais para que as instituições se candidatassem a ter as bolsas
dos seus residentes financiadas pelo Ministério da Saúde e, em março de 2010,
residentes de todo o Brasil já iniciaram seus programas de residência com as
bolsas financiadas pelo programa Pró-Residência. A oferta de bolsas cresceu
consideravelmente no período, conforme gráfico abaixo:

Figura 12 - Evolução da oferta de bolsa de Residência Médica e em Área
Profissional de 2010 até 2015.
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(Fonte: BRASIL, 2015f).
Esse movimento de apoio à adequada formação dos recursos humanos
em saúde está alinhado com iniciativas implementadas pela OMS, nesse mesmo
período de análise, tais como o Código Global de Práticas para o Recrutamento
Internacional de Pessoal de Saúde (2010); Reforço às condições de saúde da
força de trabalho (2011); Reforço da enfermagem e obstetrícia (2011);
Transformar a educação dos profissionais de saúde e apoiar a cobertura
universal de saúde (2013), e Seguimento da Declaração Política do Recife sobre
Recursos Humanos para a Saúde: renovação de compromissos para com a
cobertura universal de saúde (2014) (PORTELA et al., 2017).
Quanto aos recursos financeiros a serem aplicados nas ações de
Educação e Formação em Saúde, observa-se um recrudescimento considerável
por parte do MS, passando de cerca (despesa efetivamente empenhada e
executada) de R$ 270.726.918,00 em 2008 (BRASIL, 2008f), para cerca de R$
994.564.658,00 (BRASIL, 2015f). Este aumento de disponibilidade financeira
pode estar relacionado com a instituição do Programa Mais Médicos para o Brasil
(PMMB), que tem entre seus eixos estruturantes a ampliação e melhoria da
infraestrutura, tanto na formação para o SUS, com ampliação da oferta na
graduação e residência médica, e mudança dos eixos dos locais de formação, e
a reorientação da formação. Da mesma forma, o referido programa prevê o
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provimento emergencial de médicos através de editais de chamadas nacional e
internacional, e através da cooperação internacional208.
Ante ao exposto, constata-se que o empenho da esfera federal em
implementar políticas promotoras de mudanças na gestão do trabalho e recursos
humanos em saúde, entre 2008-2015, foi notável, incluindo recrudescimento dos
recursos financeiros despendidos para a Educação Permanente e Profissional
em Saúde. Destaca-se, nesse contexto, a previsão do objetivo estratégico nº 08,
no âmbito do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde 2011-2015, bem
como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o Programa de
Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, a ampliação do acesso dos
trabalhadores aos cursos da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), o
Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação
no SUS (ProgeSUS), e Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
No entanto, a literatura especializada (OLIVEIRA et al., 2018; CAMPOS
et al., 2017; VIANA et al. 2017; PORTELA et al. 2017; MAGNAGO et al., 2017)
apresenta alguns desafios que precisam ser transpostos para o efetivo apoio à
formação de recursos humanos na área da saúde e, nesse contexto, para a
plena implementação do sub-elemento 3.1 (A). Argumentam, em apertada
síntese, a necessidade de se superar a cultura da educação fragmentada e
dissociada da realidade, enxergando o cotidiano como um espaço rico de
possibilidades para se produzir aprendizado e transformações importantes para
a mudança de modelo assistencial.
Da mesma forma, observa-se que a educação permanente é campo que
carece de investimentos no Brasil. A despeito do recrudescimento dos
208

Lançado em julho de 2013 com a Medida Provisória nº 621 e regulamentado pela Lei nº 12.871 de 22
de outubro de 2013, a qual estabeleceu o Programa Mais Médicos como uma política de Estado.
Conforme Oliveira et al. (2018), tem como finalidade formar médicos e levá-los para localidades e regiões
onde existe escassez ou ausência de profissionais. Para atingir os seus objetivos o programa foi
estruturado em três grandes eixos de ação: - Eixo de qualificação da estrutura da atenção básica: melhoria
na infraestrutura da Rede de Atenção à Saúde (RAS), com foco nas unidades básicas de saúde (UBS); - Eixo
de provimento emergencial, intitulado “Projeto Mais Médicos para o Brasil” (PMMB), que atua na
provisão emergencial de médicos em áreas vulneráveis. O recrutamento dos médicos ocorre de forma
individual - provenientes do Brasil e de outros países (com a relação de médicos por mil habitantes
maiores do que a do Brasil) e por meio de acordo bilateral estabelecido com o governo cubano. Os
participantes do programa recebem uma bolsa mensal e ajuda de custos para a instalação, as quais são
mais elevadas para os participantes que se deslocam para zonas mais remotas; e - Eixo da formação
médica: mudanças na graduação, na residência médica e na formação de especialistas.
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investimentos observados entre 2008-2015, ainda são mínimos tendo em vista
o subfinanciamento crônico do SUS, que já abordamos anteriormente. Nesse
sentido, cabe observar que o Relatório de Gestão da SGTES de 2015, ao tratar
da reavaliação do planejamento estratégico do MS, afirma que houve
considerável diminuição dos recursos destinados às ações para gestão do
trabalho e da educação na saúde, que impactou na revisão de projetos a serem
desenvolvidos,

a

exemplo

da

ampliação

das ações

em

residências

multiprofissionais em saúde, bem como nas ações de fomento a formação
técnica.

Sub-Elemento 3.1 (B) - apoiar grupos e instituições de investigação e
desenvolvimento existentes e novos, incluindo centros regionais de
excelência, nos países em desenvolvimento;
Já abordamos, ao longo da investigação dos Elementos 01 e 02, que a
priorização das necessidades de pesquisa e desenvolvimento no âmbito do SUS
está devidamente positivada no Planejamento Estratégico do Ministério da
Saúde de 2011-2015, e com destaque para as inciativas: Pesquisas Estratégicas
para o Sistema de Saúde (PESS); Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa
em Saúde (ANPPS); e o Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS).
Tais iniciativas, conforme já analisamos, estão alinhadas com a Política
Nacional

de

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS), cuja

finalidade é contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional com
sustentabilidade. No fomento à produção e à inovação a busca é pela
independência estrutural em saúde.
Nesse sentido, as parcerias estabelecidas entre o MS, com instituições de
pesquisa, laboratórios públicos e empresas privadas, entre o período de 20082015, foram mantidas com o intuito de se promover o fortalecimento do parque
produtivo nacional e a redução da vulnerabilidade em relação ao mercado
internacional, nos termos almejados pela GSPOA, e conforme o ponto de ação
3.1 (B), ora em análise.
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Entre 2011 e 2014, no âmbito do PPSUS, foram investidos R$ 124 milhões
em 1.064 projetos de pesquisa, contemplando todos os estados brasileiros. A
gestão do Programa é compartilhada entre o Departamento de Ciência e
Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS), coordenador do Programa; o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); e, nos estados, as
Fundações de Amparo e/ou Apoio à Pesquisa (FAP) e as Secretarias Estaduais
de Saúde (SES) (BRASIL, 2015d).
Destaca-se, nesse contexto, o Programa para o Desenvolvimento
Produtivo do Complexo Industrial da Saúde (Procis), e que também já
analisamos anteriormente. Ele tem sido o responsável pelo fortalecimento dos
produtores públicos e pelo fomento às Instituições Científicas e Tecnológicas
(ICTs), visando à produção e à inovação em saúde no setor público.
No entanto, conforme consta em Relatório do Ministério da Saúde, que
trata da análise do cumprimento dos objetivos positivados no Planejamento
Estratégico 2011-2015 (BRASIL, 2015g; 2015d), para o ano de 2015, foi
disponibilizada para o Procis uma dotação orçamentária da ordem de R$ 121,8
milhões. Mas apenas foram empenhados R$ 32,4 milhões, comprometendo a
efetivação de projetos voltados à infraestrutura, ao desenvolvimento, e à
inovação e qualificação da gestão dos produtores públicos e ICTs.
Conclui-se que, conforme já analisamos exaustivamente ao longo do
presente trabalho, que o corte orçamentário abrupto, observado especialmente
a partir do ano de 2015, mormente diante de um cenário de subfinanciamento
crônico do SUS, compromete iniciativas auspiciosas que visam ampliar o acesso
à saúde, tendo em vista a entrega de produtos com qualidade e de tecnologias
inovadoras à sociedade. Assim, ainda que no período de 2008-2015 tenha
havido o apoio a grupos e instituições de P&D pelo MS, incluindo centros
regionais de excelência, especialmente através do PPSUS, a sustentabilidade e
perenidade do financiamento em atividades de pesquisa se coloca como óbice,
para a plena consecução propósitos inovadores alinhavados no âmbito da
GSPOA.
Sub-Elemento 3.1 (C) - reforçar os sistemas de vigilância e informação em
matéria de saúde;
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A OMS considera que a adequada regulação do setor farmacêutico pode
contribuir para o aumento do acesso dos pacientes a medicamentos seguros,
eficazes e de qualidade, além de reforçar a confiança dos cidadãos no sistema
de saúde como um todo, e criar condições estáveis para a comercialização de
medicamentos. Diversas resoluções foram editadas pela agência ao longo dos
anos, que funcionam como verdadeiros indutores para que os Estados-membros
desenvolvam políticas regulatórias de medicamentos efetivas e confiáveis (WHO
apud AITH; CUNHA; CASTELLARO; SOARES e DALLARI, 2014).
No caso brasileiro, a política regulatória e de vigilância de medicamentos
vem se desenvolvendo de forma consistente e factual, com a definição de
instituições regulatórias específicas e a formatação de um quadro jurídiconormativo amplo regulando o setor. A criação da ANVISA, em 1999209,
representou um grande avanço organizacional na medida em que centralizou
diversas competências regulatórias relacionadas com os aspectos sanitários dos
medicamentos. A ANVISA, constituída como autarquia especial, vinculada ao
Ministério da Saúde, é a coordenadora legal do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS)210 e possui competências de regulamentação normativa e de
fiscalização sobre medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e
demais insumos, processos e tecnologias. Esse desenho institucional dotou o
país de um forte potencial de regulação do setor farmacêutico que, para ser
utilizado de forma plena, precisa avaliar permanentemente a política de
regulação de medicamentos para o aperfeiçoamento do SNVS (AITH; CUNHA;
CASTELLARO; SOARES e DALLARI, 2014).
Destaca-se que a comercialização de produtos industrializados no Brasil,
com finalidade terapêutica, ou seja, como medicamento, devem atender a
normas sanitárias específicas. A Lei Federal nº 5.991/1973 dispõe sobre o
controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos, e a Lei nº 6.360/1976 dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam
sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos,

209

Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
210
A regulação pela Vigilância Sanitária é efetuada por meio do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
pela ANVISA e por serviços estaduais e municipais, com o auxílio dos laboratórios oficiais.
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Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos. A Lei nº 6.437/1977, por sua vez,
dispõe sobre as infrações à legislação sanitária federal, e estabelece as sanções
respectivas. Além desses dispositivos legais, que datam da década de 1970, a
regulação e vigilância de produtos terapêuticos está disposta em diversos de
atos normativos infralegais, especialmente resoluções e portarias do MS e
ANVISA.
Destarte, infere-se a necessidade de sensibilizar o Congresso Nacional,
de modo a atualizar e consolidar esse mosaico de dispositivos, potencializando,
assim, os esforços regulatórios das autoridades competentes (AITH; CUNHA;
CASTELLARO; SOARES e DALLARI, 2014). Nesse sentido, a título de reflexão,
cumpre informar que não menos importantes são os esforços da ANVISA, ao se
adequar

ao

movimento

de

convergência

regulatória

e

harmonização

internacional impostos pelo hodierno fenômeno globalizatório, no propósito
virtuoso de aprimorar as boas práticas regulatórias (AITH; CUNHA;
CASTELLARO; SOARES e DALLARI, 2014).
O Sub-Elemento 3.1 (C), ao dispor sobre a necessidade de se reforçar os
sistemas de vigilância e informação em matéria de Saúde, possui uma
importância ímpar no que se refere à problemática hodierna do uso de
medicamentos, em que abordamos no Capítulo II da presente investigação
doutoral. Claramente vinculado ao modelo econômico-social vigente, o uso de
medicamentos na sociedade está, cada vez mais, se distanciando dos critérios
médico-sanitários científicos, ou do uso “racional” (LEITE; VASCONCELLOS,
2010). Nesse sentido, as autoridades reguladoras de fármacos dão prioridade
ao processo de aprovação, e não à segurança do paciente (LEXCHIN, apud
BONFIM, 2015). Desvela-se, assim, um aumento gradual de doenças ou
alterações patológicas criadas por efeitos colaterais dos medicamentos,
fenômeno pelo qual conhecemos como iatrogenia (BONFIM, 2015).
Isso porque o risco do uso de medicamentos é conhecido desde a
Antiguidade. Entretanto, pode-se afirmar que a farmacovigilância211, como

211

Para a OMS, a farmacovigilância é a ciência e as atividades relativas a identificação, avaliação,
compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer possível problema relacionado a fármacos.
Esse campo de atividades inclui diversos elementos de observação e estudo, quais sejam: plantas
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atividade institucional, tem cerca de 170 anos, ao se considerar que teve início
com um episódio de reação adversa grave em uma jovem de 15 anos, morta
após cirurgia de rotina na unha de pododáctilo. Sua morte deveu-se,
provavelmente, pelo desenvolvimento de fibrilação ventricular em razão do uso
de clorofórmio como anestésico. Na época, a revista médica do Reino Unido,
The Lancet, solicitou aos médicos que notificassem morte relacionada à
anestesia. A notificação espontânea se tornou realidade naquele país e hoje
representa fonte expressiva de novas informações sobre reações graves pouco
conhecidas ou não descritas na literatura (ANVISA, 2005a).
Frise-se que até o desastre causado pela Talidomida212, em 1961,
nenhum esforço internacional foi dirigido ao enfoque quanto à segurança de
medicamentos. A 16ª Assembleia Mundial da Saúde, de 1963, reafirmou a
necessidade de ações precoces, visando a rápida difusão de informação sobre
reações adversas a fármacos e conduziu, mais tarde, à criação do Projeto
Internacional de Pesquisa Piloto para a Vigilância Farmacológica 213, que
consistia, primordialmente, em permitir a identificação de reações adversas raras
a medicamentos que não foram verificadas nos ensaios clínicos214 (ANVISA,
2005a) .

medicinais; medicina tradicional e de complemento; produtos derivados de sangue; biológicos; produtos
médico-farmacêuticos; vacinas; entre outros (WHO apud ANVISA, 2005a).
212
Medicamento sedativo, anti-inflamatório e hipnótico, que entre o fim da década de 1950 e início de
1960, foi comercializado em diversos países, e era indicado, entre outros casos, para mulheres grávidas,
visando a redução dos efeitos dos enjoos matinais. Como na época os testes de segurança exigidos pela
maioria dos países eram menos rigorosos, percebeu-se tardiamente que seus efeitos teratogênicos eram
responsáveis por provocarem má formação fetal. Toda uma geração, conhecida como os “bebês da
talidomida” foram vítimas do seu uso (ANVISA, 2005a). Destaca-se o fato de que os Estados Unidos foram
poupados desta tragédia, principalmente devido a atuação engajada da farmacologista Frances Kathleen
Oldham Kelsey, funcionária da FDA, que exigiu testes mais rígidos para que a substância fosse
comercializada no território norte-americano (FDA, 2009, p. 01). O uso da talidomida no Brasil é
regulamentado pela Portaria SVS/MS nº 354, de 15/08/97.
213
O Brasil foi admitido nesse Programa em 3 de agosto de 2001, como o 62° país membro oficial, quando
instituiu um centro nacional de farmacovigilância, por meio da Portaria n° 696 do Ministério da Saúde,
em 6 de maio de 2001, como Centro Nacional de Monitorização de Medicamentos (CNMM), sediado na
Unidade de Farmacovigilância da ANVISA (ANVISA, 2005a).
214
Mais recentemente, podemos citar o caso do rofecoxibe (Vioxx®), um anti-inflamatório não esteroide,
que em 2004 foi retirado do mercado, pela empresa Merck Sharp & Dohme, depois de um estudo revelar
que ele mais do que duplicava o risco de ataques cardíacos e morte. Também podemos citar o caso da
rosiglitazona (Avandia®), um antidiabético da empresa GlaxoSmithKline, que foi proibido na Europa em
razão de riscos cardiovasculares. Nos EUA, tem venda restrita, e no Brasil seu registro foi cancelado em
29 de setembro de 2010. No entanto, cumpre observar que, no Brasil, ainda são extremamente
insuficientes as notificações de reações adversas graves, como também são raríssimas as notificações de
morte atribuíveis a fármacos (BONFIM, 2015).
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Assim, o sistema de vigilância sanitária no Brasil, a despeito das
vicissitudes desveladas pelo mosaico de dispositivos legais e infralegais que
tratam do tema, e que merecem um olhar atento pelo Congresso Nacional para
sua consolidação, garantindo plena efetivação de seus mandamentos, vem se
desenvolvendo ao longo dos anos.
Quanto à vigilância no desenvolvimento de ensaios clínicos, no Brasil, já
analisamos quando da abordagem do Sub-Elemento 1.3 (C), que estão
condicionados ao cumprimento de normas éticas, dispostas na Resolução nº
466/2012, que estabelece as normas básicas da bioética e tem por objetivo
assegurar os direitos e deveres dos participantes de pesquisa, da comunidade
científica e do Estado como um todo.
Os preceitos éticos e o rigor metodológico atribuído às pesquisas
direcionadas a novos medicamentos e produtos para a saúde têm por finalidade
minimizar danos à população e tentar garantir a segurança e a eficácia dos
produtos. Além dos requisitos clínicos, para serem registrados no Brasil os
medicamentos devem apresentar no dossiê garantias sobre a qualidade do
produto em estudo, o prazo de validade e condições de armazenamento. Estes
requisitos são obrigatórios e o não cumprimento de especificações de qualidade
consideradas imprescindíveis pode resultar em sérias implicações na saúde dos
pacientes. Dessa forma, visando garantir a qualidade, a segurança e a eficácia
dos medicamentos, a sua produção e liberação para o uso devem ser baseadas
no cumprimento da regulamentação sanitária (ANVISA apud MS, 2015).
No entanto, existem fragilidades institucionais que comprometem o
sistema de vigilância como um todo, especialmente quando a competência da
ANVISA é subtraída por outras instituições, especialmente o Congresso
Nacional. Temos o exemplo, nesse contexto, da lei nº 13.269, de 13 de abril de
2016, que autoriza o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna. A despeito dos alertas da Agência, de
que não havia elementos científicos suficientes, que justificasse a liberação do
referido projeto de medicamento, o Congresso Nacional, atendendo o clamor
popular, editou o mencionado dispositivo legal, usurpando competência
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originária da agência sanitária215. Felizmente este teve seus efeitos suspensos
pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direita de inconstitucionalidade216
impetrada pela Associação Médica Brasileira (AMB).
Conclui-se, porquanto, que a política regulatória e de vigilância de
medicamentos vem se desenvolvendo de forma consistente e factual, com a
definição de instituições regulatórias específicas e a formatação de um quadro
jurídico-normativo amplo regulando o setor. Destaca-se, nesse contexto, a
edição da Resolução nº 466/2012, que estabelece as normas básicas da bioética
e tem por objetivo assegurar os direitos e deveres dos participantes de pesquisa,
da comunidade científica e do Estado como um todo.
No entanto, existem desafios postos para a plena consecução dos
mandamentos positivados Sub-Elemento 3.1 (C), tais como as tentativas
nefandas de se usurpar a competência originária da ANVISA, perpetradas em
casos recentes pelo Congresso Nacional. Deveria o parlamento brasileiro, ao
invés de se imiscuir nos assuntos privativos da agência de vigilância sanitária,
cedendo ao lobby e ao poder econômico das empresas farmacêuticas e dos
prescritores, atuar de modo a atualizar, e consolidar, o mosaico de dispositivos
legais e infralegais relacionados à regulação sanitária, potencializando, assim,
os esforços regulatórios das autoridades competentes.

Sub-Elemento 3.2 - Construir, desenvolver e apoiar políticas eficazes que
promovam o desenvolvimento de capacidades para a inovação em saúde

215

Outro exemplo recente de usurpação da competência originária da ANVISA, e que compromete o
fortalecimento do sistema de vigilância no Brasil, foi a edição da Lei Ordinária 13.454/2017, que autoriza
a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina,
anfepramona, femproporex e mazindol. A dispensação de tais medicamentos já havia sido limitada pela
ANVISA, em 2011, e posteriormente através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 133/2016,
especialmente diante da ausência de estudos científicos que comprovem a segurança, qualidade e eficácia
de tais substâncias.
216
ADIN nº 5.501. Relatoria: Ministro Marco Aurélio. O julgamento da medida cautelar se deu em
19/05/2016, e a maioria do pleno do STF, no total de 6 ministros, acompanhou o voto do relator,
considerando haver potencial dano em liberar a substância sem a realização de estudos científicos e
registro do medicamento pela Anvisa, decidindo suspender a eficácia da lei nº 13.269/2016 até o
julgamento definitivo do mérito da ação.
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Este subitem está dividido em 04 pontos de ação, que serão melhor
explorados a seguir, no propósito de se identificar os desafios que estão postos
para o pleno desenvolvimento e otimização dos processos de produção e
absorção de conhecimento científico e tecnológico pelos sistemas, serviços e
instituições de saúde, centros de formação de recursos humanos, empresas do
setor produtivo e demais segmentos da sociedade.

Sub-Elemento 3.2 (A) - estabelecer e fortalecer a capacidade reguladora
nos países em desenvolvimento;
O fortalecimento do sistema regulatório brasileiro tem sido uma das
prioridades do Governo Federal desde a criação das agências. Para isso, foram
estabelecidas diversas estratégias, dentre elas o projeto de lei para criação da
Lei Geral das Agências Reguladoras (PL nº 3.337/2004)217, substituído pelo PL
nº 6621/2016218, e o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional
para a Gestão em Regulação (Pro-Reg)219, coordenado pela Casa Civil da
Presidência

da

República,

com

apoio

do

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento (BID).
Ao instituir uma lei geral para as agências busca-se padronizar as
atividades das agências reguladoras federais, fortalecendo sua autonomia e seu
papel na estabilidade e previsibilidade das regras do mercado, além de ampliar
a transparência e a participação dos consumidores no processo regulatório.
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Diante da Apresentação da Mensagem de Retirada de Proposição nº 90/2013, do Poder Executivo, foi
arquivado em 18/07/2013, conforme Memorando nº 120/13, da Coordenação de Comissões
Permanentes
da
Câmara
dos
Deputados
(COPER).
Disponível
em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=248978. Acesso em: 24
ago 2018.
218
Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras,
altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478,
de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, a Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, a Lei nº 10.233, de 5 de
junho de 2001, a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a Lei nº 11.182, de 27 de
setembro de 2005, e a Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.
219
Criado por meio do Decreto nº 6.062, de 16 de março de 2007, alterado pelo Decreto nº 8.760, de
2016. Entre 2008 a maio de 2013, o PRO-REG foi executado em parceria com o BID, sendo parcialmente
financiado por meio de recursos do Contrato de Empréstimo 1811 OC/BR. A partir de maio de 2013, o
programa passou a ser executado apenas com recursos do Orçamento Federal. Atualmente, o Programa
não conta com orçamento específico na estrutura do Plano Plurianual – PPA (BRASIL, 2018b).
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Já o Pro-Reg aponta para a definição de uma política que estimule a
melhoria da eficiência e da efetividade dos sistemas regulatórios, promovendo a
construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento e à consolidação das
boas práticas regulatórias no país. Entre os instrumentos mais empregados no
programa estão a Análise de Impacto Regulatório, a consideração das
alternativas à regulação e as consultas públicas e os mecanismos de
responsabilização dos reguladores.
A ANVISA, criada através da Lei 9.782/99, e coordenadora do SNVS,
como vimos alhures ao longo do Sub-Elemento 3.1 (C), possui um papel
fundamental no desenvolvimento de setores produtivos, na regulação das
indústrias do complexo industrial da saúde, na prevenção de riscos à saúde da
população e na organização do mercado da saúde.
Por meio de um processo oficial de avaliação, recebeu em maio de 2010,
a certificação de Autoridade Reguladora Nacional (ARN) de Referência Regional
Nível IV220, o mais alto da avaliação, no que tange à regulação, ao
monitoramento e à fiscalização, para a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS). Após reavaliação quanto aos indicadores de capacidade regulatória,
manteve o referido status em 2017 (ANVISA, 2018a). Atualmente, possui mais
de 30 acordos bilaterais firmados com agências reguladoras de outros países,
para compartilhamento de informações sobre processos de registro e de
fiscalização. Por sua vez, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla
em inglês) concedeu, em 2015, o status de equivalência regulatória com a
ANVISA para o processo de produção dos Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA),

220

O processo de análise periódica sobre a capacidade regulatória das Agências Reguladoras pela OPAS
obedece às diretrizes estabelecidas pela resolução CD50.R9, que, entre outros pontos, coloca aos seus
Estados Membros que: (i) Fortaleçam e avaliem sua capacidade reguladora com relação às funções
próprias de um organismo de regulamentação e fiscalização de medicamentos e produtos biológicos,
mediante um exame do cumprimento de suas funções essenciais; (ii) Façam uso dos resultados da
qualificação e da designação da autoridade reguladora de referência regional para fortalecer seu
desempenho quanto à função gestora da autoridade sanitária; (iii) Apoiem as autoridades reguladoras
nacionais para que possam se beneficiar dos processos e da informação das autoridades reguladoras
nacionais de referência; (iv) Promovam a difusão de informações sobre os resultados e processos de
regulamentação e fiscalização de medicamentos, produtos biológicos e outras tecnologias sanitárias; (v)
Promovam o intercâmbio e a cooperação técnica entre países; e (vi) Participem ativamente da Rede PanAmericana para a Harmonização da Regulamentação Farmacêutica (Rede PARF) (ANVISA, 2018a).
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a matéria-prima dos medicamentos, após criteriosa análise dos processos
utilizados pela agência brasileira (ANVISA, 2016a).
Percebe-se que a ANVISA vem se desenvolvendo a contento ao longo
dos anos, especialmente no período compreendido entre 2008-20115, através
políticas governamentais como o já citado Pro-Reg, além do Programa de
Melhoria do Processo de Regulamentação da Anvisa (PMR)221, instituído com o
objetivo de aperfeiçoar as práticas regulatórias da Agência, garantindo maior
previsibilidade,

legitimidade,

transparência

e

estabilidade

ao

processo

regulatório. De mais a mais, destaca-se o status concedido pela OPAS de
Autoridade Reguladora Nacional (ARN) de Referência Regional Nível IV, além
dos acordos bilaterais de cooperação com outras agências internacionais, como
FDA e EMA.
Percebe-se que tal desenvolvimento, e o consequente reconhecimento
pela sociedade internacional, são fundamentais para a plena consecução da
missão institucional da ANVISA, consubstanciada, em última instância, no dever
de proteção à saúde, por meio da intervenção estatal, que visa impedir possíveis
danos, agravos ou riscos à saúde da população e proporcionar maior segurança
a esta, além de colaborar para o desenvolvimento social e econômico do país,
por meio de regulamentações, controle e fiscalização.
No entanto, interesses econômicos encontram eco em distintos setores
da sociedade e exercem forte influência e pressão sobre a atuação do SVNS.
Seta et al. (2017), citando as investigações de Lucena (2013), Dallari et al. (2016)
e Moreira & Costa (2010), identifica o déficit de transparência nos mecanismos
virtuais de consulta em relatórios de pareceres públicos das Agências de Saúde
Suplementar e Vigilância Sanitária e da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS/MS, e a necessidade de padronização dos dados que estas
instituições apresentam. Também menciona que, a partir da análise dos
contratos de gestão avençados entre ANVISA e MS, observa-se que atuação do
setor está concentrada na redução do prazo de análise para atender às
demandas do setor produtivo, e não necessariamente em benefício dos
interesses sanitários. Por fim, tece críticas ao Conselho Consultivo da ANVISA,
221

Instituído por meio da Portaria ANVISA nº 422, de 16 de abril de 2008.
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de participação restrita, utilizado principalmente em benefício dos interesses
privados, com atuação mais burocrática do que democrática. Além disso,
destacou o distanciamento e a baixa articulação com o CNS.
A fragilidade dos interesses sanitários frente aos econômicos, se
expressam na pressão pela flexibilização da regulação sanitária, e encontram
reflexo através da atuação de órgãos como o Congresso Nacional, como nos
casos já citados referentes à liberação da substância fosfoetalonamina, e dos
anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. Também as
frequentes decisões judiciais, à revelia da medicina baseada em evidência, que
determinam a concessão pelo Estado de medicamentos que não passaram pelo
crivo científico e rigoroso da Câmara Técnica de Medicamentos da ANVISA.
Também é perceptível a pressão dos lobbys da indústria farmacêutica pelo
encurtamento de prazos para o registro de medicamentos novos e para a
avaliação das pesquisas clínicas.
Conclui-se, destarte, que fortalecimento do sistema regulatório sanitário
brasileiro foi uma das prioridades do Governo Federal, no período de 2008-2015,
através de políticas como o Programa de Fortalecimento da Capacidade
Institucional para a Gestão em Regulação (Pro-Reg), e o Programa de Melhoria
do Processo de Regulamentação da Anvisa (PMR). A ANVISA alcançou no
período a condição de Autoridade Reguladora Nacional (ARN) de Referência
Regional Nível IV, estabeleceu diversas parcerias bilaterais com agências
sanitárias dos mais diversos países, incluindo o status de equivalência
regulatória para o processo de produção dos Insumos Farmacêuticos Ativos
(IFA) concedido pela EMA.
No entanto, os desafios postos para a plena implementação do presente
ponto de ação estão consubstanciados na sobreposição dos interesses
econômicos frente à segurança sanitária. A atuação espúria do Congresso
Nacional, usurpando a competência da ANVISA ao liberar, através de lei, sem
rigor científico, a substância fosfoetalonamina, e os anorexígenos sibutramina,
anfepramona, femproporex e mazindol, é um exemplo da fragilidade dos
interesses sanitários frente aos econômicos. Espera-se que a aprovação de um
novo marco regulatório para as agências reguladoras, atualmente em discussão
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no PL nº 6621/2016, possa contemplar o recrudescimento do controle social e
dos mecanismos de participação direta, promovendo maior transparência dos
atos decisórios, enrobustecimento dos institutos democráticos e, no caso
específico da ANVISA, maior articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

Sub-Elemento 3.2 (B) - fortalecer os recursos humanos em pesquisa e
desenvolvimento nos países em desenvolvimento através de planos
nacionais de capacitação de longo prazo;
No contexto macro, ao analisarmos o sub-elemento 3.1 (A), constatou-se
o empenho da esfera federal em implementar políticas promotoras de mudanças
na gestão do trabalho e recursos humanos em saúde, entre 2008-2015, incluindo
recrudescimento dos recursos financeiros despendidos para a Educação
Permanente e Profissional em Saúde. Destaca-se, nesse contexto, a previsão
do objetivo estratégico nº 08, no âmbito do Planejamento Estratégico do
Ministério da Saúde 2011-2015, bem como a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde, o Programa de Valorização dos Profissionais na
Atenção Básica, a ampliação do acesso dos trabalhadores aos cursos da
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), o Programa de Qualificação e
Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS (ProgeSUS), e
Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
A já mencionada Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde (PNCTIS), cujas diretrizes foram aprovadas nos idos de 2003, no âmbito
da II Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde, dispõe sobre a
“Formação e Capacitação de Recursos Humanos”, asseverando as seguintes
necessidades: (i) ampliação da formação e da capacitação de recursos humanos
em cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, no propósito de formar,
capacitar e absorver os profissionais em C&T, levando-se em conta as
necessidades regionais e a integração com as instituições de fomento; (ii) criar
incentivos à pesquisa científica e tecnológica na área de Saúde no âmbito
municipal, estadual e federal, por intermédio da implementação de programas
de bolsas de pesquisa e premiações; (iii) promover a educação permanente em
pesquisa, tendo como objetivo a utilização da produção cientifica e tecnológica
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no aprimoramento de programas e de ações de saúde; (iv) estimular a inclusão
de disciplinas nos programas de pós-graduação referentes à propriedade
intelectual, à definição de áreas estratégicas e à análise de projetos no contexto
das necessidades de saúde; (v) definir política para a formação e para o estímulo
necessário à fixação de pesquisadores nas instituições públicas (BRASIL,
2008b).
Quanto aos recursos humanos em P&D, cumpre observar que há muito
dispõe de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT)222, que surgiu como um instrumento financeiro de integração da ciência
e tecnologia com a política de desenvolvimento nacional, tendo por base a
experiência do Fundo de Apoio à Tecnologia – FUNTEC, constituído em 1964 e
gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDES. A
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, empresa pública criada em 24 de
julho de 1967, pelo Decreto nº 61.056, é a Secretaria Executiva do FNDCT,
desde 15 de março de 1971.
O FNDCT foi criado com o objetivo de apoiar financeiramente programas
e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico nacionais,
tendo como fonte de receita os incentivos fiscais, empréstimos de instituições
financeiras, contribuições e doações de entidades públicas e privadas. A
despeito de sofrer ao longo de sua história com a irregularidade na alocação de
recursos para sua operacionalização, vem proporcionando recursos para todo o
espectro de atividades de pesquisa científica e de desenvolvimento tecnológico,
apoiando ações de formação de recursos humanos e de fortalecimento e
consolidação da infraestrutura de ciência e tecnologia. O Decreto 6.938, de 13
de agosto de 2009, que regulamentou a Lei 11.540/2007, que por sua vez
reformulou o FNDCT, trouxe inovações consideráveis, tais como a criação do
Conselho Diretor, a institucionalização das ações transversais e do Comitê de
Coordenação dos Fundos, e a institucionalização do plano de investimento anual
do FNDCT (BRASIL, 2018c).
Entre as ações fomentadas pelo FNDCT está a “Formação, Capacitação
e Fixação de Recursos Humanos Qualificados para C,T&I”. No arcabouço dessa
222

Criado pelo Decreto-Lei nº 719/1969.

282

linha de ação está o “Programa Ciência sem Fronteiras (CsF)”223. É um programa
que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência
e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio
e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos
Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da
Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq
e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
O propósito primordial do CsF é promover o intercâmbio, de forma que
alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade
de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à
tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que
queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores
brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como criar
oportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento
especializado no exterior.
Até 2016 foram gastos cerca de R$ 12 bilhões com o programa, em
diversas linhas de ação (Graduação sanduíche no exterior; Doutorado sanduíche
no exterior; Pós-Doutorado no exterior; Doutorado no Exterior; Pesquisador
Visitante Especial; Mestrado no Exterior; Atração de Jovens Talentos), com um
total de 92.880 bolsas implementadas (MARTINS, 2016). Entre as áreas
contempladas tem-se a Biologia e Ciências da Saúde, Biotecnologia, Fármacos
e Biodiversidade e Bioprospecção. A despeito das críticas pontuais apontadas
pela literatura, como a debilidade na oferta do idioma (LUCE et al., 2016), e o
predomínio de ideologias das classes dominantes, beneficiando estudantes que
já possuem um capital cultural adquirido anteriormente ao ingresso nas
universidades, minimizando o caráter democrático e popular expresso na
proposta de sociedade positivada na Carta Magna de 1988 (SILVA, 2016), e que
pode ser expresso no fato de que a maioria dos alunos beneficiados é de estados
mais desenvolvidos da federação (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro)
(MARTINS, 2016), pode-se observar que o CsF está cumprindo com os objetivos
de investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e
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Criado pelo Decreto-Lei nº 7.642/2011.
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habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento;

e

ampliar o conhecimento inovador de pessoal das indústrias tecnológicas.
O CsF funciona, nesse contexto, como plano de capacitação,
aliado com outras políticas de fomento desenvolvidas pelo Ministério da Saúde,
especialmente através da SCTIE e SGTES, através das diversas políticas e
programas que já mencionamos anteriormente, e que estão devidamente
alinhadas com os pressupostos da PNCTIS, como as Pesquisas Estratégicas
para o Sistema de Saúde (PESS), a Agenda Nacional de Prioridades de
Pesquisa em Saúde (ANPPS), o Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS), a
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), o Programa de Qualificação e
Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação no SUS (ProgeSUS), entre
outros.
No

entanto,

a

despeito

do

recrudescimento

dos investimentos

empreendidos para o período de 2008-2015, reforçamos aqui as preocupações
já alinhavadas ao longo da análise do sub-elemento 2.1 (B), quando constatouse que desde 2014 houve uma queda abrupta no financiamento das atividades
de ciência e tecnologia, e maior recrudescimento nos anos seguintes (2015,
2016 e 2017), o que compromete a sustentabilidade de financiamento a longo
prazo. Observamos também um corte orçamentário abrupto nas atividades de
fomento do MS, ocorrido especialmente a partir do ano de 2015 (sub-elemento
2.2 (D)), e que pode comprometer a retenção de recursos humanos qualificados
para P&D no Brasil, aspecto também desvelado na considerável diminuição dos
recursos destinados às ações para gestão do trabalho e da educação na saúde,
a partir de 2015, e que impactou na revisão de projetos a serem desenvolvidos,
a exemplo da ampliação das ações em residências multiprofissionais em saúde,
bem como nas ações de fomento a formação técnica (sub-elemento 3.1 (A)).
Os ajustes fiscais e de cortes orçamentários, no ano de 2016, impactou
no CsF, com a interrupção de concessão de bolsas para alunos de graduação,
e cortes orçamentários na casa de R$ 1,2 bilhão (MARTINS, 2016).
Conclui-se que, desde 2004, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação em Saúde (PNCTIS) já previa a necessidade de se promover a
formação, capacitação e fixação de recursos humanos qualificados. Nesse
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ínterim, constatou-se que, entre 2008-2015, foi instituído o Decreto 6.938/2009,
que regulamentou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), que por vez foi responsável pelo fomento do Programa
Ciência sem Fronteiras (CsF), criado em 2011. Aliado a demais programas de
capacitação, levados a cabo especialmente pela SCTIE e SGTES, constituem
importante conjunto de iniciativas para a capacitação a longo prazo, nos termos
do Sub-Elemento 3.2 (B), ora em análise. No entanto, posta-se como desafio
para a sua plena implementação os cortes orçamentários abruptos observados
a partir de 2014 e 2015, com recrudescimento nos anos seguintes, o que poderá
impactar sobre o financiamento global de ciência, tecnologia e inovação no País,
e por consequência na política de retenção e capacitação de recursos humanos
para a P&D em saúde.

Sub-Elemento 3.2 (C) - incentivar a cooperação internacional para
desenvolver políticas eficazes de retenção de profissionais de saúde,
incluindo pesquisadores em países em desenvolvimento;
As atividades de cooperação internacional podem colaborar para o
desenvolvimento das capacidades dos países envolvidos, fortalecendo as
relações e ampliando o intercâmbio, a geração, a disseminação e a utilização do
conhecimento técnico científico, bem como a capacitação dos trabalhadores e o
fortalecimento de suas instituições (PORTELA et al., 2017).
O Brasil há muito colabora com instituições internacionais, em especial a
OPAS, estimulando parcerias estratégicas na área de recursos humanos,
regulamentadas e sistematizadas, por meio de termos de cooperação.
Historicamente, pode-se mencionar o Programa de Preparação Estratégica de
Pessoal de Saúde (PPREPS), lançado em junho de 1976; o Projeto Larga
Escala, iniciado na primeira metade da década de 1980; o Projeto de
Capacitação em Desenvolvimento de Recursos Humanos de Saúde (CADRHU),
lançado na segunda metade dos anos 1980; e o Projeto GERUS,
Desenvolvimento Gerencial de Unidades Básicas de Saúde, de 1990. Portela et
al. (2017), citando Iglesias Puente (2010), assevera que o Brasil participou da
evolução da cooperação técnica internacional desde seus primórdios.
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Inicialmente, na condição de país recipiendário, e depois na condição de
compartilhador de experiências e conhecimentos em várias áreas.
A Cooperação Estruturante em Saúde, como mecanismo alternativo ao
modelo tradicional de cooperação praticado pelos países desenvolvidos e
algumas agências financiadoras, de caráter impositivo e pouco democrático, já
foi alinhavado ao longo do Capítulo II do presente trabalho, especialmente
através dos estudos de Almeida et al. (2010). Assim, mais recentemente, já no
campo dos recursos humanos para a saúde, podemos perceber o acordo
assinado entre a OPAS e o Brasil, com interveniência da Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde, o Termo de Cooperação Nº 41 (TC-41) –
Programa de Saúde Internacional (PSI), com o objetivo de desenvolver ações
voltadas para o intercâmbio de experiências, conhecimentos e tecnologias
disponíveis em instituições do campo da saúde pública no Brasil e nos países
integrantes da OPAS/OMS, com prioridade para América do Sul e os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). No escopo dessa cooperação
foram aprovados 51 projetos, que desenvolveram mais de 680 atividades no
período de 10 anos (PORTELA et al., 2107).
Outra

experiência

de

destaque

foi

o

Curso

Internacional

de

Especialização para Gestores de Recursos Humanos em Saúde (CIRHUS), que
teve sua primeira edição realizada em 2006. Referia-se a projeto de cooperação
técnica, que se propôs a compartilhar experiências, problemas e soluções
semelhantes no âmbito da gestão dos recursos humanos em saúde em
diferentes países (PORTELA et al., 2107).
Também merece destaque, nesse contexto, a atuação do Ministério da
Saúde, no período 2006 – 2014, junto à Aliança Global para Força de Trabalho
em Saúde (Global Alliance for Human Resources for Health), criada em 2006,
uma parceria coordenada pela OMS com entidades governamentais, agências
internacionais, instituições financeiras, centros de pesquisa entre outros atores
relevantes e envolvidos nesta temática (PORTELA et al., 2107).
Tais iniciativas contemplam a capacitação de recursos humanos em
saúde no aspecto macro, e não necessariamente estão voltadas, a priori, para a
retenção de pesquisadores em países em desenvolvimento. No entanto, a
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orquestração de medidas e ações, nos planos nacional e internacional,
estabelecida dentro de uma perspectiva de não dependência internacional,
acaba impactando no fortalecimento da capacidade interna para gerenciamento
de questões relacionadas com a capacitação e retenção de pesquisadores na
seara sanitária.
Além da cooperação com organismos e iniciativas internacionais, cumpre
observar, ainda, os empreendimentos realizados de natureza bilateral,
especialmente em âmbito sul-sul, como por exemplo, com Angola e Cuba.
A cooperação internacional entre Brasil e Angola possui destaque por
meio da ABC, que entre os anos de 2006 a 2016, realizou conjuntamente
projetos para fins de capacitação, promoção da saúde e combate às doenças
endêmicas no país. No âmbito da formação de recursos humanos, destaca-se o
acordo de cooperação com vistas à capacitação do Sistema de Saúde de
Angola. O governo brasileiro realizou ações de capacitações e ofertou estágios
de curta duração para os quadros previamente indicados pelo governo angolano.
O fomento ao desenvolvimento da capacidade técnica local também foi
reforçado pela formação de docentes em saúde pública em Angola, por meio de
um curso de mestrado em saúde pública, desenvolvido pela Fundação Oswaldo
Cruz, por meio de sua Escola Nacional de Saúde Pública. O objetivo principal,
para além do fortalecimento técnico, era apoiar à estruturação da Escola
Nacional de Saúde Pública de Angola (ALVES et al., 2017).
A cooperação entre Brasil e Cuba, por sua vez, remonta à década de
1990, quando médicos cubanos prestaram serviços em estados brasileiros com
maior carência de médicos, a exemplo de Tocantins. No entanto, não havia
cooperação da magnitude do Programa Mais Médicos. O PMM foi viabilizado
pela triangulação feita pela OPS/OMS, que firmou, com o Brasil, o Termo de
Cooperação nº 80/2013, e igualmente assinou termo com a Unidad Central de
Cooperación Médica, para o provimento de médicos que atuariam no território
brasileiro (ALVES et al., 2017).
Como já vimos anteriormente, o Programa Mais Médicos foi alçado à
condição de política de Estado através da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013, que tem entre seus eixos integrativos a melhora da capacitação da
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formação médica, através de mudanças na graduação, na residência médica e
na formação de especialistas.
Conclui-se que são fundamentais as iniciativas que se propõem a
transformar a educação médica, no sentido de que a formação seja baseada no
sistema de saúde e contribua para o desenvolvimento local. Favorecerá, assim,
a capacitação dos recursos humanos em saúde, e a retenção de potenciais
pesquisadores da seara sanitária. Destacamos, nesse sentido, que no período
de 2008-2015, em termos de cooperação internacional, merece destaque as
iniciativas empreendidas pelo Brasil com a OPAS, especialmente no âmbito do
Termo de Cooperação Nº 41 (TC-41) – Programa de Saúde Internacional (PSI),
o Curso Internacional de Especialização para Gestores de Recursos
Humanos em Saúde (CIRHUS), e a atuação do Ministério da Saúde, junto à
Aliança Global para Força de Trabalho em Saúde (Global Alliance for Human
Resources for Health), e as iniciativas bilaterais realizadas com países como
Angola e Cuba.
No entanto, cumpre alertar, mais uma vez, que os cortes orçamentários
abruptos observados a partir de 2014 e 2015, com recrudescimento nos anos
seguintes, poderá impactar sobre o financiamento global de ciência, tecnologia
e inovação no Brasil, inviabilizando eventuais iniciativas internacionais, e por
consequência na política de retenção e capacitação de recursos humanos para
a P&D em saúde.

Sub-Elemento 3.2 (D) – Exortar os Estados Membros a estabelecer
mecanismos para mitigar o impacto adverso da perda de pessoal de saúde
nos países em desenvolvimento, particularmente pesquisadores, através
da migração, incluindo o apoio dos países receptores no fortalecimento
dos sistemas nacionais de saúde e pesquisa, e em particular dos recursos
humanos desenvolvimento nos países de origem, levando em conta o
trabalho da OMS e de outras organizações relevantes;
Pesquisa publicada pela Belta 2015 (Brazilian Educational & Language
Travel Association), o número de brasileiros estudando no exterior aumentou
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500% na última década. Só em 2014, mais de 230 mil jovens foram estudar fora
do país (em 2013 eram 34 mil). Segundo estudo da OCDE, o investimento do
Brasil por aluno no ensino superior é de US$11 mil. O valor é menor na área de
pesquisa e desenvolvimento (P&D), menos de US$ 1 mil por aluno. Os EUA, por
exemplo, investem anualmente, em média, US$26 mil por estudante e em P&D
são US$ 3 mil por aluno (FLÓRIO, 2015).
Iniciativas como o programa “Ciência sem Fronteiras”, e sua linha de ação
denominada “Bolsa Jovens Talentos”, apesar de louvável, ainda está muito
aquém de reverter a situação de “brain drain”, observada no país. Nesse caso,
nos termos do sub-elemento 3.2 (D), o Brasil pode ser caracterizado muito mais
como país de origem, do que país receptor. O subfinanciamento crônico das
atividades de P&D&I, que impacta na capacitação e modernização dos
laboratórios públicos, e aspectos mais estruturais, como o sistema do
funcionalismo público brasileiro aplicado às universidades, apontado como
arcaico por não abrir concurso para professores titulares, de modo a contemplar
aqueles que estejam no exterior, são algumas das críticas apontadas pela
literatura (FLÓRIO, 2015; TOLEDO, 2017; RAMOS, 2011).
No entanto, no papel de receptor, cumpre destacar a iniciativa
empreendida pelo Brasil, no propósito de promover o fortalecimento do Sistema
de Saúde de Angola, incluindo capacitação de recursos humanos, e que
mencionamos no ponto de ação 3.2. (C).
Conclui-se, portanto, que o Brasil não tem induzido medidas para resolver
o desequilíbrio entre a formação de alto nível e a criação de oportunidades de
trabalho qualificado no Brasil. Iniciativas como o “Bolsa Jovem Talentos” se
esbarram no subfinanciamento crônico das atividades de P&D&I, e no sistema
arcaico do funcionalismo público brasileiro aplicado às universidades. Na
condição de eventual país receptor, o Brasil possui exemplos de cooperação
internacional, como no caso de Angola, que visa promover o fortalecimento do
Sistema de Saúde de Angola, incluindo capacitação de recursos humanos.
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Sub-Elemento (3.3) - Fornecer apoio para melhorar a capacidade inovadora
de acordo com as necessidades países em desenvolvimento;
Esse sub-elemento é compostos por três pontos de ação, e parte do
pressuposto de que a comunidade global precisa priorizar o apoio, de médio e
longo prazo, para fortalecer a liderança local nos países que abrangem os focos
geográficos de emergência de doenças. A expansão da base de ciência,
tecnologia e inovação nesses países e regiões melhorará a resposta aos surtos
de doenças emergentes e está bem alinhada com o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Sub-Elemento 3.3 (A) - desenvolver modelos bem-sucedidos de inovação
em saúde no desenvolvimento de capacidade;
Já foi abordada no presente trabalho a figura do Sistema Nacional de
Inovação em Saúde (SNIS), considerando que este representa a sua interface
com o Sistema Único de Saúde (SUS), e que se refere a um conjunto de diversas
instituições voltadas à geração, incorporação, uso e difusão de conhecimento,
tendo como fonte empresas, organizações e demais instituições envolvidas
nesse processo.
Também concluímos que houve um processo de recrudescimento das
políticas de inovação na seara da saúde, entre o período de 2018-2015, como,
por exemplo, através do programa “Mais Saúde: Direito de Todos 2008/2011”, e
seu eixo relacionado ao fomento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.
Cabe menção, ainda, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação,
lançada em 2012, e o Programa de Investimento no Complexo Industrial da
Saúde (PROCIS/2012). Há, ainda, o Plano Inova Empresa e seu Programa Inova
Saúde, instituído em 2013, e a terceira etapa do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma), lançada
também no ano de 2013.
Mesmo assim, tais ferramentas ainda são insuficientes para a efetiva
superação o hiato tecnológico, e do déficit público referente às importações de
insumos para o setor saúde. Ainda que a segurança sanitária tenho sido
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colocada em patamar de excelência pelo legislador constituinte no âmbito da
Carta Magna de 1988, um dos principais desafios relacionados com a inovação
em saúde, seria justamente colocar o sistema universal de saúde em posição de
centralidade no âmbito das políticas do Estado. Implicar-se-ia, destarte, em
buscar soluções para o problema do subfinanciamento crônico, em especial no
que ser refere à baixa participação do setor público no seu custeio.
Nesse sentido, as iniciativas citadas anteriormente ainda não foram
capazes de se mostrar como “modelos bem-sucedidos de inovação em saúde”.
Gadelha & Braga (2016) sustentam que, desde a implantação das políticas de
fortalecimento do CEIS, somente em 2014 pode-se observar um arrefecimento
no déficit comercial da seara sanitária, apesar da expansão de todos os
mercados em saúde, mas que ainda é cedo para uma análise mais aprofundada
de quanto esse movimento reflete uma nova tendência. Pode se configurar num
indicador importante, ou em um “modelo bem-sucedido de inovação”, mas para
isso deverá ser avaliado em séries históricas futuras dos resultados da
convergência das políticas citadas.

Sub-Elemento 3.3 (B) intensificar as parcerias e redes Norte-Sul e Sul-Sul
para apoiar a capacitação;
Já foi mencionado, ao longo da presente investigação, diversos exemplos
de cooperação fomentados pelo governo brasileiro, e que incidem, direta ou
indiretamente, na capacitação do sistema de inovação na seara sanitária. Ao
longo do Sub-Elemento 1.3 (B), (C) e (D), tratou-se da cooperação com países
como China e Índia, e também nos fóruns BRICS e CPLP, no âmbito da medicina
tradicional, além de outros exemplos de cooperação técnica sul-sul, com o
México e Moçambique.
No âmbito Norte-Sul, abordou-se, ao longo do Sub-Elemento 1.2 (E),
acerca da participação do Brasil em esforços globais de pesquisa e
desenvolvimento de doenças que afetam desproporcionalmente os países em
desenvolvimento. Mencionou-se a parceria no âmbito da Therapeutics for Rare
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And Neglected Diseases (TRND), a cooperação de cientistas brasileiros com o
NIH, e os instrumentos que tutelam essa cooperação, tais como o Memorando
de Entendimento em Saúde e Ciências Médicas entre o Departamento de Saúde
e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América (HHS) e o Ministério da
Saúde do Brasil (MS), assinado em setembro de 2015 (BRASIL, 2015b), e a
Carta de Intenções entre o National Institutes of Health (NIH), o Ministério da
Saúde (MS) e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), assinado
em junho de 2014 (BRASIL, 2014h).
Também merece destaque, nesse contexto, a parceria entre o Ministério
da Saúde (MS) e a Fundação Bill & Melinda Gates, que lançaram em 2012 o
Projeto de Assistência Técnica aos Produtores Públicos. A proposta é oferecer
aos laboratórios públicos brasileiros uma qualificação para que atuem com boas
práticas de fabricação, visando contribuir com a produção de vacinas a nível
global. Para o desenvolvimento do projeto, a fundação promoveu o investimento
de R$ 4 milhões. Participaram do processo de qualificação os seguintes
produtores públicos: a Fiocruz (por meio de Biomanguinhos), a Fundação
Ezequiel Dias (Funed) e o Instituto Butantan (BRASIL, 2013b).
Da mesma forma, quando da análise do Sub-elemento 2.2 (G), que trata
da promoção e da partilha voluntária de novos conhecimentos e tecnologias, em
consonância com o direito nacional e acordos internacionais, mencionamos a
cooperação entre o governo brasileiro e o moçambicano, tendo em vista a
instalação da fábrica de antirretrovirais e outros medicamentos. Na ocasião,
também mencionamos a cooperação com o governo indiano, envolvendo a
transferência de tecnologia do antimalárico Artesunato+Mefloquina, e do
tuberculostático 4 em 1. Tratamos, ainda, do acordo de transferência tecnológica
com a Ucrânia, no qual absorve a tecnologia de insulina humana recombinante,
que se encontra em fase final. Outro destaque é a participação do Brasil no
consórcio internacional para o desenvolvimento de formulação de medicamento
pediátrico para tratamento da esquistossomose, o praziquantel, e também cabe
menção a formulação de interferon peguilado, na qual Bio-Manguinhos está
recebendo tal tecnologia de Cuba.
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Diante da pluralidade de iniciativas, é necessário de identificar as
sinergias, superposições, contradições de agendas e pulverização de recursos,
para se gerenciar as atividades de cooperação bilateral ou multilateral. A
cooperação recebida, em âmbito norte-sul, deve ter em vista o fortalecimento
das capacidades internas, sendo que a transferência de tecnologia que ocorre
durante o processo de inovação deve ser utilizada não apenas como uma
solução, mas também para a geração de novas tecnologias e inovações
incrementais, provocando acumulação de conhecimentos que permitam
avanços. A cooperação sul-sul deve avançar para seu aspecto “estruturante”,
que promova a sustentabilidade dos sistemas de saúde, e acesso a tecnologias
sanitárias, de acordo com as necessidades dos países em desenvolvimento e
de menor desenvolvimento relativo.

Sub-Elemento 3.3 (C) - estabelecer e fortalecer mecanismos de revisão
ética na pesquisa e processo de desenvolvimento, incluindo ensaios
clínicos, especialmente em países em desenvolvimento;
Já mencionamos algumas vezes, ao longo do presente trabalho, a
Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que aprofunda a questão
da ética em pesquisa, e define competências da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa, especialmente quanto à pesquisa envolvendo povos originários e a
cooperação internacional. Nesse contexto, também podemos mencionar a
regulamentação promovida pela Resolução CNS nº 510, de 07 de abril de 2016,
que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e
sociais cujos procedimentos metodológicos disponham de dados que possam
acarretar em riscos para os participantes.
Concluímos, ainda, com a análise do Sub-Elemento 2.2 (E), que com o
advento da plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC),
lançada em 2011, por sua vez analisada ao longo do Sub-Elemento 2.2 (A),
houve um crescimento acentuado na quantidade de ensaios clínicos registrados
no Brasil, porém esse avanço se deu principalmente por investimentos por
parte de indústrias de capital estrangeiro.
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Concluímos, ainda, que o perfil predominantemente mercadológico dos
ensaios clínicos brasileiros é um reflexo da globalização de pesquisas
multicêntricas e a inclusão dos países em desenvolvimento, mas que não
abordam, necessariamente, os interesses e necessidades locais, e se
caracterizam

pela

continuidade

dos

trabalhos

iniciados

nos

países

desenvolvidos (SANTANA; LEITE, 2016).
No Brasil, quando se trata de pesquisa envolvendo seres humanos, se
adota um sistema de avaliação dupla, através de Comitês de Ética em Pesquisa
e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CEP-CONEP), e muitas vezes
múltiplas, como é o caso dos projetos multicêntricos internacionais (CEP exterior;
CEP coordenador; CONEP, CEP local e, dependendo da natureza do projeto,
ANVISA). Tal sistema traz proteção adicional aos participantes da pesquisa, mas
ao mesmo tempo recebe críticas por, eventualmente, gerar atraso na aprovação
regulatória das pesquisas clínicas, que pode chegar a três vezes o tempo
utilizado para o mesmo fim em países da América do Norte e Europa (LOPESJUNIOR et al. 2016).
A supracitada Resolução CNS nº 466/2012 consiste em tentativa louvável
de aperfeiçoar o marco normativo relativo aos aspectos éticos envolvendo a
pesquisa com seres humanos. Veio em substituição à Resolução CNS nº
196/1996, que por sua vez havia substituído a Resolução CNS nº 01/1988, e que
é considerada um marco histórico na regulamentação e no controle ético da
pesquisa no Brasil, pois determinava que qualquer estudo com seres humanos
fosse submetido e avaliado por um CEP, sob responsabilidade da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). A Resolução 466/2012 possibilitou
algumas inovações, tais como a ampliação dos aspectos éticos da pesquisa
envolvendo seres humanos, especialmente a obrigatoriedade da assinatura dos
participantes ao termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), além de
atualizar as terminologias e definições (25 no total), entre elas “sujeito de
pesquisa”, que passou a ser denominado “participante de pesquisa” e
patrocinador de pesquisa, como deve ser atualmente intitulado aquele que apoia
financeiramente o estudo.
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Para dinamizar a relação entre os CEPs e a CONEP, houve a implantação
de um sistema nacional e unificado de registros de pesquisas com seres
humanos, chamado de Plataforma Brasil, que permitiu informatizar os
procedimentos realizados pelo Sistema CEP-CONEP, assim como integrar as
informações entre o pesquisador, comitê local e comissão nacional, e
acompanhar as pesquisas em seus diferentes estágios (LOPES-JUNIOR et al.
2016).
Observa-se, ainda, que mais do que normatizar os procedimentos éticos
de pesquisa no Brasil, o sistema CEP-CONEP também tem a responsabilidade
de conscientizar os pesquisadores da importância de manterem seus projetos
na Plataforma Brasil, que possibilitará em curto prazo de tempo, uma fonte de
informação poderosa na consulta sobre o andamento de pesquisas no Brasil,
nas diversas áreas do conhecimento, possibilitando a atuação efetiva da área da
Ciência da Informação no desenvolvimento de pesquisas que amplie a
abordagem sobre Ética da Informação (ARAÚJO; FRANCISCO, 2016).
Nesse sentido, observa-se que houve esforços consideráveis, por parte
do governo brasileiro, em fortalecer o Sistema de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos, no período de 2008-2015. Conseguiu, nesse sentido, ampliar o
cadastramento dos Comitês de Ética em Pesquisas (CEP) na Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), passando de 10% em 2011 para 100%
em 2012, com a criação da Plataforma Brasil.

Figura 13: Número de cadastros na Plataforma Brasil (PB) dos Comitês de Ética,
dos usuários, dos protocolos analisados pela Conep e pelos Comitês de
Ética/Nacional, (2012 a 2015)
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(Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia Decit/SCTIE/MS. Base de Dados Gerencial).
Quando ao aspecto financeiro/orçamentário, observa-se que houve um
pequeno aumento do fomento em relação à rubrica “20K4 - Apoio ao Sistema de
Ética

em

Pesquisa

com

Seres

Humanos”,

conforme

informações

disponibilizadas pela SCTIE do MS, passando de R$ 10.500.000,00 em 2012,
para R$ 11.800.000,00 em 2015. No entanto, o abrupto corte orçamentário
ocorrido nesse ano, e que já abordamos anteriormente ao longo trabalho,
também impactou no patrocínio dessas atividades, uma vez que do montante
total disponibilizado pela Lei Orçamentária Anual, de R$ 11.800.000,00, apenas
R$ 4.318.585,00 foram efetivamente empenhados e liquidados, o que pode
comprometer a sustentabilidade desse marco regulatório (BRASIL, 2012c;
2015d).
De mais a mais, a despeito dos avanços que devem ser promovidos no
sistema de regulação dos aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres
humanos

no

Brasil,

especialmente

no

aspecto

da

eficiência

e

da

desburocratização, é importante ter cuidado com iniciativas que tramitam no
congresso nacional, especialmente o Projeto de Lei do Senado nº 200/2015, que
transformou-se em Projeto de Lei da Câmara nº 7082/2017.
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A referida iniciativa, da Senadora Ana Amélia (PP/RS), com a justificativa
de acelerar e desburocratizar a aprovação de projetos pesquisa envolvendo
seres humanos no Brasil, aparenta estar muito mais alinhada com interesses
econômicos de multinacionais farmacêuticas do que com interesse público como
um todo. Entre as mudanças sugeridas, inicialmente, estava retirar do
participante o direito de acesso ao medicamento que lhe foi fornecido na
participação da pesquisa, bem como o uso do placebo, se houver justificativa
científica, mesmo quando há tratamento conhecido para uma doença,
contrariando diretrizes já consagradas nacionalmente pelo Conselho Nacional
de Saúde e Conselho Federal de Medicina, e também internacionalmente, pela
Declaração de Helsinque. Outro aspecto polêmico, do famigerado projeto de lei,
é que ele retira, do âmbito do Conselho Nacional de Saúde para o Ministério da
Saúde o controle, fiscalização e a regulação sobre a pesquisa clínica. Isso
porque o controle social é fundamental na implementação de uma política que
leva à possibilidade de riscos importantes para a população.
Por fim, conclui-se que, entre 2008-2015, o governo brasileiro logrou êxito
em aprimorar o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos,
especialmente através da aprovação da Resolução CNS nº 466/2012, que
incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética,
tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre
outros, e visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos
participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Também
merece destaque a criação da Plataforma Brasil, como instrumento da
dinamização da relação entre CEP-CONEP, possibilitando a atuação efetiva da
área da Ciência da Informação no desenvolvimento de pesquisas que amplie a
abordagem sobre Ética da Informação.
Ao mesmo tempo, identificamos desafios consubstanciados no corte
orçamentário abrupto ocorrido em 2015, e que impactou no fomento das
atividades relacionadas com o fortalecimento do sistema de ética em pesquisa,
e que pode prejudicar sua sustentabilidade a médio e longo prazo. Também
identificamos, como desafios a serem superados, as iniciativas legislativas
baseadas nos PLS 200/2015 e PLC 7082/2017, que podem, eventualmente,
impactar no acesso a medicamento por participantes de pesquisa, permitir a
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utilização de placebo, mesmo com alternativas terapêuticas disponíveis,
contrariando normativas internas e internacionais, e retirar o controle social no
âmbito da aprovação de protocolos de pesquisa.

Sub-Elemento (3.4) - apoiar políticas que promovam a inovação em
medicina tradicional, numa estrutura baseada em evidências, de acordo
com as prioridades nacionais, tendo em conta as disposições relevantes
dos instrumentos internacionais;
Esse subitem contempla seis pontos de ação, relacionados ao emprego
de plantas medicinais e fitoterápicos, bem como o incentivo à produção e às
cadeias produtivas, fomentando a utilização práticas tradicionais, numa estrutura
baseada em evidência, no tratamento dos distúrbios da saúde.

Sub-Elemento 3.4 (A) - Estabelecer e fortalecer políticas nacionais e
regionais para desenvolver, apoiar e promover a medicina tradicional;
Já identificamos, ao longo da abordagem do Sub-Elemento 1.3, e seus
respectivos pontos de ação, que tratam do incentivo à P&D na seara da medicina
tradicional, em conformidade com as prioridades e legislações nacionais, que o
governo brasileiro, desde os idos dos anos 2000, bem como durante o período
de 2008 a 2015, buscou normatizar, regulamentar e fomentar a pesquisa e
desenvolvimento dos sistemas tradicionais, incluindo fitoterápicos.
Para tanto, mencionamos a Portaria GM nº 971/2006, que cria a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Vimos que entre
suas diretrizes, destaca-se o “Incentivo à pesquisa em PIC com vistas ao
aprimoramento da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e
segurança dos cuidados prestados”. Da mesma forma, a Agenda Nacional de
Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), publicada em 2006, e revisada em
2010, contempla, no item 22.4.4, “Estudos sobre medicina natural e práticas
complementares de saúde no SUS, tais como: homeopatia, acupuntura,
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medicina tradicional chinesa, medicina antroposófica, fitoterapia e práticas
corporais (BRASIL, 2015a).”
Também constatou-se que as Pesquisas Estratégicas para o Sistema de
Saúde (PESS) dispõe acerca da necessidade de se promover “Estudos que
preencham as lacunas do desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos a
partir de plantas medicinais da flora brasileira, priorizando as espécies que
demonstram potencial de gerar produtos para o SUS (BRASIL, 2011f)”. Tal
priorização contempla os mandamentos do Planejamento Estratégico do
Ministério da Saúde de 2011-2015, bem como as iniciativas previstas do Plano
Plurianual (PPA) 2012-2015, em relação ao referido Objetivo Estratégico 12, em
especial quanto ao item “(19) Produção de fármacos, medicamentos e
fitoterápicos”.
De mais a mais, analisamos, preteritamente, a edição do Programa
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e do Comitê Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos, bem como a publicação de editais e termos de
cooperação envolvendo P&D de plantas medicinais e fitoterápicos, a divulgação
da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus), e a
inserção de fitoterápicos na lista de produtos estratégicos para o SUS. Também
mencionamos a promulgação da Lei n° 13.123/2015, que dispõe sobre o acesso
ao patrimônio genético, e a proteção e acesso ao conhecimento tradicional
associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável
da biodiversidade, e que foi regulamentada posteriormente pelo Decreto nº
8.772, de 11 de maio de 2016 (BRASIL, 2016a). Também mencionamos as
Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA de nº 26/2014 e nº 38/2014, que
atualizou o registro dos medicamentos fitoterápicos e criou o registro e
notificação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos.
Indubitável, porquanto, que o governo brasileiro, no período 2008-2015,
promoveu diversas iniciativas para desenvolver, apoiar e promover a medicina
tradicional, nos termos positivados pelo sub-elemento 3.4 (A).
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Sub-Elemento 3.4 (B) - Incentivar e promover políticas em matéria de
inovação no âmbito da medicina tradicional;
Retomamos, no ponto de ação anterior, as diversas iniciativas
empreendidas pelo governo brasileiro no propósito de apoiar e promover os
sistemas de medicina tradicional.
Tais empreendimentos, tais como a Política Nacional de Práticas
Integrativas e Complementares (PNPIC) e o Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos, são elementares para se construir as condições para
o desenvolvimento de fitoderivados a partir dos biomas e arranjos locais
produtivos, beneficiando a conjunção do conhecimento científico e tácito, bem
como se somando à cultura e ao uso tradicional.
Bôas & Gadelha (2007) asseveram que países com a biodiversidade
como a do Brasil, tendem a se beneficiar dessa situação, uma vez que produtos
naturais têm sido tradicionalmente uma fonte importante para medicamentos.
Embora a química orgânica através da síntese tenha conseguido produzir muitas
substâncias bioativas, e as técnicas combinatórias tenham expandido o número
de compostos disponíveis para teste, ainda permanece relativamente alto o
número de produtos naturais e seus derivados entre as drogas mais vendidas no
mundo. O interesse por essa fonte voltou a crescer tendo como expectativa
diminuir o custo de pesquisa e desenvolvimento.
Nesse contexto, a implantação de arranjos produtivos locais (APLs)224 no
SUS torna-se estratégica para o complexo produtivo da saúde, considerando o
desenvolvimento de uma cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos
que deve atuar de forma sistêmica e articular agentes e serviços como a
agricultura familiar, urbana e periurbana, os serviços de atenção à saúde e de
assistência farmacêutica, as empresas públicas e privadas produtoras de
insumos e de medicamentos de origem vegetal, e ainda englobar as instituições
de pesquisa/ensino, de regulação e de fomento. E, desta forma, a cadeia

224

O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) define APL como sendo
“aglomerações de empreendimentos de um mesmo ramo, localizados em um mesmo território, que
mantêm algum nível de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com os demais
atores locais (governo, pesquisa, ensino, instituições de crédito)” (BRASIL, 2009, p. 85).
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produtiva constitui um complexo produtivo de saúde, que deve ser apoiado pelo
Estado que tem a saúde, o bem-estar, o desenvolvimento nacional, a geração
de emprego e renda, o combate à miséria, a agricultura familiar, como
estratégias de governo (TORRES, 2013).
Fundamental para esse processo são a Política e o Programa Nacional
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), que já mencionamos
anteriormente, e que foram aprovados em 2006 e 2008 respectivamente, cujo
escopo é “garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de
plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da
biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional”.
Em 2012 o PNPMF foi contemplado com recursos próprios, por meio da inclusão,
no Plano Plurianual do governo federal – PPA 2012-2015, da Ação 20K5 – “Apoio
ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos no SUS”, para apoiar arranjos
produtivos locais (APL).
Depreende-se, porquanto, que o acesso aos medicamentos contempla,
ainda, o incentivo a projetos da cadeia produtiva de plantas medicinais e
fitoterápicos. Nesse sentido, o apoio ao uso de tais medicamentos no SUS foi
incrementado em 2015, sendo 3 projetos de Arranjo Produtivo Local (APL), 8 de
Assistência Farmacêutica (AF) em Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PMF) e 1
de Desenvolvimento e Registro de Fitoterápicos da Rename. Ao todo, desde
2012, 78 projetos (66 com recursos financeiros transferidos) foram selecionados
pela SCTIE nas cinco regiões brasileiras, representando investimento de R$
30.310.069,64. Desses, 31 são de APL, 44 de AF em PMF e três de
desenvolvimento e registro de fitoterápicos da Rename por meio de Laboratórios
Públicos.

Ressalta-se que 4 projetos de APL apoiados em

2012 (SMS

Santarém/PA, SMS Pato Bragado/PR, SMS Toledo/PR, SMS Itapeva/SP)
finalizaram suas metas, além de um de AF em PMF (SMS Vera Cruz do
Oeste/PR) apoiado em 2013 (BRASIL, 2015d).
No entanto, o abrupto corte orçamentário ocorrido em 2015 também
impactou nas atividades de promoção do acesso seguro e uso racional de
medicamentos, plantas medicinais e fitoterápicos, uma vez que a dotação
incialmente prevista pela LOA de 2015 era de R$ 10.325.000,00. No entanto,
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apenas R$ 5.803.291,00 foram efetivamente empenhados e liquidados (BRASIL,
2015d).
A despeito dos avanços empreendidos e fomento por parte do governo
brasileiro em relação aos sistemas de medicina tradicional e APLs,
mencionamos ao longo da análise do sub-elemento 1.3 (E), que Hasenclever et
al. (2017), analisou o desenvolvimento da indústria de plantas medicinais e de
fitoterápicos no Brasil, entre 2009 e 2015. A pesquisa da autora apontou um
retrocesso tanto das atividades produtivas com fitoterápicos, quanto das
atividades de pesquisa com plantas medicinais no período. Observou que tal fato
se deu devido a morosidade da implantação das políticas públicas voltadas para
a

indústria,

impactando,

assim,

na

pesquisa,

devido

a

demora

na

regulamentação da lei de acesso ao patrimônio genético e, também na produção,
devido a falta de harmonização da regulamentação em toda a cadeia produtiva
da indústria de plantas medicinais e fitoterápicos. Na ocasião, constatou que a
relação entre os mais diversos atores da cadeia produtiva, desde a pesquisa
básica, até a produção, envolvendo os órgãos de controle governamentais
(Conselho de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN; ANVISA; Institutos de
Ciência e Tecnologia – ICTs; Núcleos de Incorporação e Transferência de
Tecnologia – NITs; Indústria Farmacêutica) é prejudicada diante da dificuldade
de coordenar tantas instâncias burocráticas que interferem na cadeia produtiva
de fitoterápicos.
Conclui-se, porquanto, que diversos esforços foram empreendidos pelo
governo brasileiro, no período de 2008-2015, para promover políticas em matéria
de inovação no âmbito da medicina tradicional. A Política e o Programa Nacional
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), e o incentivo a projetos da
cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, foram notáveis nas ações
empreendidas para o período, incluindo projetos de Arranjo Produtivo Local,
Assistência

Farmacêutica

em

Plantas

Medicinais

e

Fitoterápicos,

e

Desenvolvimento e Registro de Fitoterápicos da Rename.
No entanto, também foi observado o retrocesso tanto das atividades
produtivas com fitoterápicos, quanto das atividades de pesquisa com plantas
medicinais no período. Observou que tal fato se deu devido a morosidade da
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implantação das políticas públicas voltadas para a indústria, devendo-se
avançar, nesse contexto, especialmente para aprimorar a coordenação entre os
mais diversos atores da cadeia produtiva, desde a pesquisa básica, até a
produção, envolvendo os órgãos de controle governamentais.

Sub-Elemento 3.4 (C) - Promover a fixação de normas para garantir a
qualidade, segurança e eficácia em medicina tradicional, inclusive
financiando a pesquisa necessária para estabelecer tais padrões;
Quando da análise do sub-elemento 1.3 (E), já havíamos constatado a
tentativa de se aprimorar o marco regulatório dos fitoterápicos no Brasil no ano
de 2014. Nesse ano a Agência atualizou o registro dos medicamentos
fitoterápicos e criou o registro e notificação de Produtos Tradicionais
Fitoterápicos. A Resolução RDC 26/ 2014 define como será feito registro ou
notificação dos Produtos Tradicionais. Acompanha o referido documento a
Instrução Normativa 2/14, que lista os medicamentos fitoterápicos e produtos
tradicionais que poderão ter registro simplificado na ANVISA. Já a resolução
RDC 38/14 dispõe sobre a realização de petições pós-registro de medicamentos
fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos e dá outras providências.
A simplificação do processo de registro sanitário referente aos
medicamentos

fitoterápicos

é

importante

para

fins

modernização

e

aprimoramento de sua cadeia produtiva. Nesse sentido, também em 2014,
ANVISA também publicou um guia com a síntese de todas as normas relativas
ao registro e notificação de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais
fitoterápicos. O documento é uma referência para os que atuam na área. O Guia
traz informações sobre o fluxo para pedidos de registro, orientações sobre o
correto manuseio das plantas para produção de fitoterápicos, formas de
identificação das espécies vegetais e as análises para controle de pureza e
presença de toxinas, além de orientações sobre comprovar a segurança e
eficácia dos fitoterápicos. Para o setor produtivo é um documento de referência
sobre as exigências para que um medicamento ou produto tradicional fitoterápico
chegue ao mercado com garantias de eficácia e segurança (ANVISA, 2014b).
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Segundo a SCTIE, os esforços empreendidos ainda encontram limitação
no número de medicamentos fitoterápicos, de plantas nativas ou exóticas
adaptadas, registrados na ANVISA. Salienta, ainda, que há poucos estudos
sobre eficácia e segurança de plantas medicinais nativas ou exóticas adaptadas.
Desta forma, visando implementar o resultado de inclusão de fitoterápicos no
elenco da Assistência Farmacêutica Básica225, o Ministério da Saúde, fomentou,
desde 2009, o desenvolvimento de monografias e pareceres sobre evidências
de eficácia e segurança de espécies vegetais da Relação Nacional de Plantas
Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus) para subsidiar futuras incorporações
de fitoterápicos (BRASIL, 2015d).
Entre 2012 e 2015, por meio do Termo de Cooperação n.º 93/2012 com a
Universidade Federal do Amapá, e do projeto “Fortalecimento da Gestão do
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde” (parceria
DAF/SCTIE/MS e FIOTEC/FIOCRUZ), foram finalizadas 29 monografias de
plantas medicinais, constantes na Renisus, das quais 9 foram colocadas em
consulta pública (Consulta Pública n.º 28/2014). Considerando desde 2009,
até 2015, foram finalizadas ao todo 44 monografias e investido cerca de R$ 2
milhões para essa ação (BRASIL, 2015d).
Por fim, constata-se que houve tentativas de se aprimorar os marcos
normativos relativos ao registro sanitário de fitoterápicos, através da Resolução
RDC 26/14, a Instrução Normativa 2/14, e a Resolução RDC 38/14. Em 2014
também houve a publicação de guia, com a síntese de todas as normas relativas
ao registro e notificação de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais
fitoterápicos. Da mesma forma, o Ministério da Saúde investiu, desde 2009, no
desenvolvimento de monografias e pareceres sobre evidências de eficácia e
segurança de espécies vegetais da Relação Nacional de Plantas Medicinais de
Interesse ao SUS (Renisus).

225

A RENAME de 2014 apresentava 12 fitoterápicos no elenco de medicamentos. São eles: espinheirasanta (Maytenus ilicifolia), guaco (Mikania glomerata), alcachofra (Cynara scolymus), aroeira (Schinus
terebenthifolius), cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana), garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens),
isoflavona-de-soja (Glycine max), unha-de-gato (Uncaria tomentosa), babosa (Aloe vera (L.) Burm. F.),
hortelã (Mentha x piperita L.), plantago (Plantago ovata Forssk.) e salgueiro (Salix alba L.).
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Sub-Elemento 3.4 (D) - Incentivar a investigação sobre os mecanismos de
ação e farmacocinética dos produtos relacionados com a Medicina
Tradicional;
O Ministério da Saúde publicou, nos idos de 2008, o guia técnico
intitulado: “Instruções operacionais: informações necessárias para a condução
de ensaios clínicos com Fitoterápicos” (BRASIL, 2008g), no propósito de
fornecer o embasamento adequado para a realização de ensaios clínicos com
plantas medicinais e com fitoterápicos, incluindo os mecanismos de ação e
farmacocinética226, que possam ser aprovados pelas agências regulatórias
nacionais. Defende que esse processo aumentaria as chances de determinar
quais são as plantas medicinais e os fitoterápicos que apresentam efetividade e
segurança para o uso na prática clínica e no tratamento de doenças.
As justificativas para que sejam exigidos ensaios clínicos de um fármaco
convencional envolvem, basicamente, quatro questões: o tripé da qualidade total
no desenvolvimento, produção e controle de medicamentos, (do inglês
Chemistry-Manufacturing-Control – CMC), os aspectos pré-clínicos, os aspectos
clínicos e os questionamentos éticos. No entanto, as plantas medicinais e os
fitoterápicos

possuem

duas

características

próprias:

são

misturas

multicomponentes e, na maioria das vezes, sua utilização pelo homem precede
a investigação formal. Estas características têm importantes ramificações para
as quatro questões citadas acima: de qualidade total no desenvolvimento,
produção e controle (CMC), pré-clínicas, clínicas e éticas.
As Resoluções da ANVISA, que citamos no ponto de ação anterior, quais
sejam, a Resolução RDC 26/14, a Instrução Normativa 2/14, e a Resolução RDC
38/14, busca adaptar as exigências requeridas para os fármacos convencionais
para o caso particular dos medicamentos tradicionais, definindo como será feito
registro ou notificação dos Produtos Tradicionais, listando os medicamentos
fitoterápicos e produtos tradicionais que poderão ter registro simplificado na

226

A fase farmacocinética abrange os processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção
(ADME), ou seja, "o que o organismo faz com o fármaco". A fase farmacodinâmica está relacionada com
a interação do fármaco com seu alvo (receptor, enzimas, entre outros) e a consequente produção do
efeito terapêutico, e pode ser entendida como "o que o fármaco faz no organismo" (PEREIRA, 2007).
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agência regulatória nacional, e dispondo sobre a realização de petições pósregistro de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos.
Como também já observamos alhures, há poucos estudos disponíveis
sobre eficácia e segurança, incluindo os mecanismos de ação e farmacocinética,
de plantas medicinais nativas ou exóticas adaptadas. Para superar esse gap de
informações, sensíveis e estratégicas, observamos que o Ministério da Saúde
vem financiando o desenvolvimento de monografias e pareceres sobre
evidências de eficácia e segurança de espécies vegetais da Relação Nacional
de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus) para subsidiar futuras
incorporações de fitoterápicos. Considerando desde 2009, até 2015, foram
finalizadas ao todo 44 monografias e investido cerca de R$ 2 milhões para essa
ação (BRASIL, 2015d).

Sub-Elemento 3.4 (E) - promover a colaboração Sul-Sul na medicina
tradicional;
Já abordamos, ao longo dos elementos 1.3 (B) e 1.3 (D), algumas
iniciativas bilaterais e multilaterais, empreendidas pelo governo brasileiro,
especialmente no âmbito sul-sul, no propósito de estreitar a cooperação
internacional em relação à medicina tradicional.
Na ocasião, citamos o Plano de Ação Conjunta Brasil-China em Saúde,
celebrado em 2011, à margem da Conferência Mundial sobre Determinantes
Sociais da Saúde, no Rio de Janeiro, pelos Ministros da Saúde do Brasil e da
República Popular da China. Trata-se de instrumento de cooperação que
norteou a cooperação na área nos quatro anos seguintes. As áreas
contempladas neste Plano de Ação incluem: 1. Inovação tecnológica e complexo
industrial em saúde; 2. Medicina tradicional chinesa; 3. Vigilância sanitária e
regulação de alimentos, farmacêuticos e dispositivos médicos; 4. Controle de
doenças infecciosas e doenças tropicais.
Quanto à cooperação bilateral Brasil-Índia, fizemos referência ao pacto
formalizado entre a então presidente Dilma Rousseff, e o primeiro-ministro
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indiano recém-eleito, Narendra Modi, em 16 de julho de 2014, visando o
estabelecimento de uma associação entre os dois países em diversas áreas
ambientais, como as mudanças climáticas, a diversidade biológica, o
reflorestamento, a conservação de recursos hídricos e o desenvolvimento de
medicamentos a partir de plantas medicinais (fitoterápicos).
Em relação à cooperação no grupamento BRICS, constatamos que no
âmbito da II Reunião de Ministros da Saúde dos BRICS, o documento final,
também conhecido como Delhi Communiqué, asseverou que: “Os Ministros
reconheceram o valor e a importância da medicina tradicional, e a necessidade
de experiência e compartilhamento de conhecimentos para garantir as
necessidades de saúde pública. Eles pediram a cooperação entre os países do
BRICS por meio de visitas de especialistas, organização de simpósios para
incentivar o uso da medicina tradicional em todas as esferas da saúde.227”
Quanto à cooperação no âmbito Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), observamos, alhures, que o Plano Estratégico de
Cooperação em Saúde da CPLP (PECS/CPLP), para o período de 2009-2012,
dispõe no “Eixo Estratégico 07 – Promoção e Proteção da Saúde”, o objetivo
relacionado com a “Promoção do intercâmbio de experiências inovadoras no
campo da promoção da saúde”. O Projeto Estruturante, nesse contexto, está
pautado na: “7.2 Implantação de um Programa de sensibilização de curandeiros,
bruxos e outros médicos e parteiras tradicionais para o reconhecimento e
derivação ao sistema de saúde de patologias específicas”228.
Quanto à cooperação técnica sul-sul, incluindo aquelas viabilizadas
através da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), mencionamos o projeto
BRA/04/044-S465, que tem o escopo de proporcionar o intercâmbio de

227

Communiqué of the II Meeting of BRICS Health Ministers. Disponível em:
http://brics.itamaraty.gov.br/press-releases/21-documents/171-meeting-of-brics-health-ministers.
Acesso em: 03 mai 2018.
228
Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP (PECS/CPLP), para o período de 2009-2012.
Disponível
em:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I3kIi1rXRWAJ:https://www.cplp.org/Admin/
Public/DWSDownload.aspx%3FFile%3D%252FFiles%252FFiler%252Fcplp%252Fcooperacao%252FPlanosEstrategicos%252FPECS2009-2012_-II-RM-Saude_15Maio2009.pdf+&cd=2&hl=ptBR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab. Acesso em: 03 mai 2018.
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experiências na área de competência intercultural no fornecimento de serviços
de saúde e medicina tradicional, entre os anos de 2012 a 2018.
Também se observou, nos termos do Relatório de Gestão 2006/2010 da
Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que houve a
participação de experts brasileiros, no período de 2008-2010, em missões
internacionais na Argentina, Peru, China, República do Congo, República
Democrática do Congo, Burkina Faso, e Moçambique, sendo firmado acordo de
cooperação com Moçambique com relação à formação de profissionais de saúde
em Terapia Comunitária (BRASIL, 2011g).
Depreende-se, porquanto, que no período de 2008-2015, houve um
estreitamento, em âmbito sul-sul, no propósito de se promover a cooperação na
seara da medicina tradicional.

Sub-Elemento 3.4 (F) - formular e disseminar diretrizes sobre boas práticas
de fabricação para medicamentos tradicionais, e estabelecendo padrões
baseados em evidências para a qualidade e avaliação de segurança;
Constatamos, especialmente ao longo da análise dos sub-elementos 3.4
(C) e (D), que o Ministério da Saúde publicou, nos idos de 2008, o guia técnico
intitulado: “Instruções operacionais: informações necessárias para a condução
de ensaios clínicos com Fitoterápicos” (BRASIL, 2008g).
Da mesma forma, vimos que, entre 2008-2015, a ANVISA atualizou o
registro dos medicamentos fitoterápicos, e criou o registro e notificação de
Produtos Tradicionais Fitoterápicos. A Resolução RDC 26/ 2014 define como
será feito registro ou notificação dos Produtos Tradicionais. Acompanha o
referido documento a Instrução Normativa 2/14, que lista os medicamentos
fitoterápicos e produtos tradicionais que poderão ter registro simplificado na
ANVISA. Já a resolução RDC 38/14 dispõe sobre a realização de petições pósregistro de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos e dá
outras providências. Também em 2014, a ANVISA publicou um guia com a
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síntese de todas as normas relativas ao registro e notificação de medicamentos
fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos (ANVISA, 2014b).
Denota-se, assim, que o governo brasileiro apresentou iniciativas, entre
2008-2015, buscando aperfeiçoar e disseminar as boas práticas de fabricação
para medicamentos tradicionais, com o devido respaldo científico, para fins de
consecução da qualidade, segurança e eficácia.

Sub-Elemento

(3.5)

-

desenvolvimento

e

implementação,

quando

apropriado, de possíveis incentivos aos regimes de inovação em matéria
de saúde;
Este sub-item possui apenas dois pontos de ação, que se referem a
incentivos aos regimes de inovação na seara sanitária, especialmente a
concessão de prêmios para a inovação relacionada à saúde, e o reconhecimento
da inovação para fins progressão na carreira de pesquisadores em matéria de
saúde.

Sub-Elemento 3.5 (A) - Incentivar a criação de regimes de concessão de
prêmios para a inovação relacionada com a saúde;
A iniciativa de prêmios, tanto para o desenvolvimento final do produto
como milestone prizes, que podem ser concedidos a cada marco alcançado ao
longo da investigação sanitária, para pesquisadores e/ou empresas que
desenvolvam, ou avancem na P&D, de medicamentos, vacinas ou kits de
diagnóstico para doenças negligenciadas, trata-se de uma iniciativa louvável.
Isto,

pois,

pode

gerar

estímulos

para

resolver

questões

de

desenvolvimento tecnológico necessárias para os países em desenvolvimento,
cujo atual sistema de incentivo à inovação não estimula. Ademais, estes tipos de
premiações também podem qualificar-se como uma importante ferramenta
alternativa para promover o princípio de desvinculação (delinking) entre o custo
da P&D e o custo do acesso aos produtos de saúde encorajados pelo prêmio.
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Velásquez (2013b) argumenta que ao se oferecer uma soma generosa à
primeira equipe que desenvolvesse esta ou aquela técnica, os prêmios
permitiriam transferir os riscos financeiros das equipes de pesquisa para os
financiadores e liberar a exploração dos avanços médicos e terapêuticos.
Os Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS)
solicitaram a criação do Grupo de Trabalho Consultivo de Especialistas em
Pesquisa e Desenvolvimento: Financiamento e Coordenação (CEWG, na sigla
em inglês), através da resolução WHA63.28, de 2010, em resposta às
preocupações diante da insuficiência de recursos que estavam sendo
destacados a nível mundial para pesquisa e desenvolvimento (P&D) para tratar
doenças que afetam principalmente os países em desenvolvimento e os de
menor desenvolvimento relativo.
Em suas recomendações, publicadas em 2012, o CEWG reforçou que a
concessão de prêmios pode desvincular os custos de P&D dos preços finais dos
produtos médicos, tornando-os acessíveis. Reforça a importância de definição
de critérios e obrigações que impõem aos vencedores de prêmios
disponibilização de todos os dados da pesquisa, bem como a transferência de
conhecimento. Para tanto, reforça a importância na concessão de tais prêmios,
através de análise criteriosa por comitê consultivo científico (WHO, 2012a).
O Painel de Alto Nível da ONU sobre o acesso a medicamentos, em seu
relatório divulgado nos idos de 2016, também menciona que concessão de
prêmios consiste em iniciativa importante para fins de alocação de recurso no
desenvolvimento de medicamentos e vacinas, destinadas a doenças
específicas, recrudescendo os compromissos do mercado para com as doenças
negligenciadas (ONU, 2016).
Desde 2002, o Ministério da Saúde premia a comunidade científica por
meio do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS. A
iniciativa busca valorizar os pesquisadores e suas pesquisas, indispensáveis
para o desenvolvimento das políticas públicas de saúde no país. Os candidatos
poderão concorrer em cinco diferentes categorias: trabalho científico publicado;
tese de doutorado; dissertação de mestrado; Produtos e Inovação em Saúde, e
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Experiência Exitosa do Programa Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada
em saúde – PPSUS. Os prêmios variam de 20 mil a 50 mil reais (BRASIL,
2015d).
O já mencionado Projeto de Lei (PL) nº 5402/13, apresentado pelos
deputados Newton Lima e Dr. Rosinha, e que busca promover o equilíbrio entre
a propriedade industrial e a proteção da saúde pública, possui entre suas
recomendações a criação do “Prêmio Brasileiro para a Inovação em Saúde”, cujo
objetivo é incentivar pesquisas na área de saúde em regime de nãoexclusividade, a partir de definição de prioridades coordenadas pelos Ministérios
da Saúde, e da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Observa-se, porquanto, que o Brasil possui um regime de concessão de
prêmios na área da saúde, através do Prêmio de Incentivo em Ciência,
Tecnologia e Inovação para o SUS, que inclui a categoria “Produtos e Inovação
em Saúde”. No entanto, o montante destinado à premiação, entre 20 a 50 mil
reais, ainda é muito tímido para se pensar em efetiva desvinculação (delinking)
entre o custo da P&D e o custo do acesso aos produtos de saúde.

Sub-Elemento 3.5 (B) incentivar o reconhecimento da inovação para fins de
progressão na carreira de pesquisadores de saúde;
As carreiras profissionais para pesquisadores sanitaristas no estado
brasileiro estão pulverizadas em diversos órgãos da administração pública direta
e indireta, e sortidas em uma gama de marcos normativos.
Em 1993, a Lei nº 8.691, de 28 de julho, estruturou o Plano de Carreiras
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e
Fundacional, integrantes da área de Ciência e Tecnologia, que tinham como
principais objetivos a promoção e a realização da pesquisa e do desenvolvimento
científico e tecnológico do País. Fazem parte desse Plano de Carreiras, por
exemplo, o Instituto Evandro Chagas (IEC/FNS)229, o Instituto Nacional do

229

O Instituto Evandro Chagas, hoje com mais de 70 anos de estudos no campo da Saúde Pública e da
pesquisa biomédica, nasceu em 1936 em Belém do Pará, na Amazônia. Órgão vinculado à Secretaria de

311

Câncer (INCA), Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS),
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde (SCTIE) e Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde
(SVS).

O Plano de Carreiras de que trata a referida lei tem a seguinte

composição: i) Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnologia; ii) Carreira de
Desenvolvimento Tecnológico; iii) Carreira de Gestão, Planejamento e InfraEstrutura em Ciência e Tecnologia. Dispõe, ainda, que são pré-requisitos para
ingresso e progressão nas classes do cargo de Pesquisador Titular “ter
reconhecida liderança em sua área de pesquisa, consubstanciada por
publicações relevantes de circulação internacional e pela coordenação de
projetos ou grupos de pesquisa e pela contribuição na formação de novos
pesquisadores” (BRASIL, 1993a).
O supracitado dispositivo legal ainda assevera, ao estipular pré-requisitos
para ingresso e progressão nas classes do cargo de Tecnologista Sênior, a
necessidade de se “ter reconhecida liderança em sua área de atuação, aferida
por uma relevante e continuada contribuição, consubstanciada por coordenação
de projetos ou de grupos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico,
contribuindo

com

resultados

tecnológicos

expressos

em

trabalhos

documentados por periódicos de circulação internacional, patentes, normas,
protótipos, contratos de transferência de tecnologia, laudos e pareceres técnicos
(...)” (BRASIL, 1993a).
Já a Lei 11.355/2006, que instituiu o novo Plano de Carreira da Fiocruz,
instituição de excelência na investigação sanitária, assevera que são prérequisitos para ingresso na Classe inicial e promoção para as Classes
subsequentes da Carreira de Pesquisa em Ciência, Tecnologia, Produção e
Inovação em Saúde Pública “ter reconhecimento em sua área de pesquisa,
consubstanciada por publicações relevantes de circulação internacional e pela
coordenação de projetos ou grupos de pesquisa e pela contribuição na formação

Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), atua nas áreas de pesquisas biomédicas e na
prestação de serviços em saúde pública. Sua área de atuação está relacionada às investigações e pesquisas
nas áreas de Ciências Biológicas, Meio Ambiente e Medicina Tropical. Sua estrutura comporta o Serviço
Técnico-Científico, que reúne as Seções de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas, Bacteriologia e
Micologia, Hepatologia, Meio Ambiente, Patologia, Parasitologia, Criação e Produção de Animais de
Laboratório e Virologia. Disponível em: http://www.iec.gov.br/portal/. Acesso em: 06 set 2018.
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de novos pesquisadores”. Também define que são pré-requisitos para ingresso
e promoção para as da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico em Ciência,
Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública “ter reconhecimento em sua
área de atuação, aferida por uma relevante e continuada contribuição,
consubstanciada por coordenação de projetos ou de grupos de pesquisa e
desenvolvimento
expressos

em

tecnológico,
trabalhos

contribuindo

documentados

com
por

resultados

periódicos

tecnológicos

de

circulação

internacional, patentes, normas, protótipos, contratos de transferência de
tecnologia, laudos e pareceres técnicos” (BRASIL, 2006f).
Para aqueles pesquisadores lotados junto às Universidades Públicas,
observa-se que cada entidade tem autonomia para definir as atividades docentes
para fins de avaliação do desempenho acadêmico para progressão funcional. A
Universidade de Brasília (UNB) assevera, por exemplo, que para a progressão
para Professor Associado, espera-se que o candidato já tenha linha de pesquisa
independente e estar inserido em grupos de pesquisa de sua área, além de
maturidade na produção científica em sua área230.
A despeito da previsão normativa em relação ao processo de inovação e
a progressão na carreira para pesquisadores que atuam na seara sanitária, é
necessário avançar não apenas no que tange a carreira dos pesquisadores, mas
também promover o recrudescimento da transparência nos mecanismos de
financiamento, a cooperação entre pesquisadores, as oportunidades para
publicação, a formação de redes e os salários, para gerar uma melhora ambiente
da pesquisa em saúde no país.
A Lei 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao
desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e
à inovação, traz uma série de estímulos para o setor, e que impacta diretamente
nas carreiras profissionais: a) Dispensa da obrigatoriedade de licitação para
compra ou contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento; b)
Regras simplificadas e redução de impostos para importação de material de
pesquisa; c) Permite que professores das universidades públicas em regime de
230

Resolução da Câmara de Carreira Docente nº 01/2011. Disponível
https://fs.unb.br/articles/0000/0107/resolucao-ccd-n-01_2011.pdf Acesso em: 06 set 2018.

em:
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dedicação exclusiva exerçam atividade de pesquisa também no setor privado,
com remuneração; d) Aumenta o número de horas que o professor em dedicação
exclusiva pode dedicar a atividades fora da universidade, de 120 horas para 416
horas anuais (8 horas/semana); e) Permite que universidades e institutos de
pesquisa compartilhem o uso de seus laboratórios e equipes com empresas,
para fins de pesquisa (desde que isso não interfira ou conflita com as atividades
de pesquisa e ensino da própria instituição); f) Permite que a União financie, faça
encomendas diretas e até participe de forma minoritária do capital social de
empresas com o objetivo de fomentar inovações e resolver demandas
tecnológicas específicas do país; g) Permite que as empresas envolvidas nesses
projetos mantenham a propriedade intelectual sobre os resultados (produtos)
das pesquisas (ESCOBAR, 2016).
A despeito dos avanços quanto à redução da burocracia estatal para
acesso a insumos de pesquisa, bem como a maior mobilidade do pesquisador,
incluindo as atividades externas às unidades e/ou centros de pesquisa
governamentais, o referido marco normativo gera preocupação quanto à
privatização

dos

recursos

humanos

e

patrimônio

científico

públicos,

especialmente nas questões relativas à propriedade intelectual, uma vez que
foge da ideia de open source que já discutimos anteriormente. Essa apreensão
foi manifestada, inclusive, pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições
de Ensino Superior (Andes) (ESCOBAR, 2016).

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – ELEMENTO 03
Vimos que o Elemento 03 da GSPOA dispõe de cinco sub-elementos, que
por sua vez contemplam 18 pontos de ação. Tais indicadores atestam para a
necessidade de se apoiar políticas eficazes, que promovam o desenvolvimento
de capacidades nos países em desenvolvimento, relacionadas à inovação em
saúde. Nesse sentido, as principais áreas para investimentos estão relacionadas
com a ciência e tecnologia, recursos humanos, produção local de produtos
farmacêuticos, ensaios clínicos, regulação, propriedade intelectual e medicina
tradicional.
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Constatou-se que o empenho da esfera federal em implementar políticas
promotoras de mudanças na gestão do trabalho e recursos humanos em saúde,
entre 2008-2015, foi notável, incluindo recrudescimento dos recursos financeiros
despendidos para a Educação Permanente e Profissional em Saúde.
Destacamos, na ocasião, a previsão do objetivo estratégico nº 08, no âmbito do
Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde 2011-2015, bem como a
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o Programa de
Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, a ampliação do acesso dos
trabalhadores aos cursos da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), o
Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação
no SUS (ProgeSUS), e Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
Apresentamos, ainda, os desafios que precisam ser transpostos para o
efetivo apoio à formação de recursos humanos na área da saúde, especialmente
na necessidade de se superar a cultura da educação fragmentada e dissociada
da realidade, enxergando o cotidiano como um espaço rico de possibilidades
para se produzir aprendizado e transformações importantes para a mudança de
modelo assistencial. Gera preocupação, nesse sentido, que quando da
reavaliação do planejamento estratégico do Ministério da Saúde em 2015, houve
considerável diminuição dos recursos destinados às ações para gestão do
trabalho e da educação na saúde, que impactou na revisão de projetos a serem
desenvolvidos,

a

exemplo

da

ampliação

das ações

em

residências

multiprofissionais em saúde, bem como nas ações de fomento a formação
técnica.
Observamos que, embora no período de 2008-2015 tenha havido o apoio
a grupos e instituições de P&D pelo MS, incluindo centros regionais de
excelência, especialmente através do PPSUS, a sustentabilidade e perenidade
do financiamento em atividades de pesquisa se coloca como óbice, para a plena
consecução propósitos inovadores alinhavados no âmbito da GSPOA.
Notou-se que a política regulatória e de vigilância de medicamentos vem
se desenvolvendo de forma consistente e factual, com a definição de instituições
regulatórias específicas e a formatação de um quadro jurídico-normativo amplo
regulando o setor. No entanto, existem desafios postos, especialmente
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consubstanciados nas tentativas nefandas de se usurpar a competência
originária da ANVISA, perpetradas em casos recentes pelo Congresso Nacional,
como por exemplo no caso dos anorexígenos e da fosfoetalonamina sintética.
Percebemos que o fortalecimento do sistema regulatório sanitário
brasileiro foi uma das prioridades do Governo Federal, no período de 2008-2015,
através de políticas como o Programa de Fortalecimento da Capacidade
Institucional para a Gestão em Regulação (Pro-Reg), e o Programa de Melhoria
do Processo de Regulamentação da Anvisa (PMR). A ANVISA alcançou no
período a condição de Autoridade Reguladora Nacional (ARN) de Referência
Regional Nível IV. Mas também observamos que a sobreposição dos interesses
econômicos frente à segurança sanitária precisa ser enfrentada, através do
recrudescimento do controle social e dos mecanismos de participação direta,
promovendo maior transparência dos atos decisórios, enrobustecimento dos
institutos democráticos e maior articulação com o Conselho Nacional de Saúde.
Apuramos que, em termos de cooperação internacional em recursos
humanos, merece destaque as iniciativas empreendidas pelo Brasil com a
OPAS, especialmente no âmbito do Termo de Cooperação Nº 41 (TC-41) –
Programa de Saúde Internacional (PSI),

o

Curso

Internacional

de

Especialização para Gestores de Recursos Humanos em Saúde (CIRHUS), e a
atuação do Ministério da Saúde, junto à Aliança Global para Força de Trabalho
em Saúde (Global Alliance for Human Resources for Health), e as iniciativas
bilaterais realizadas com países como Angola e Cuba. No entanto, os cortes
orçamentários abruptos observados a partir de 2014 e 2015, com
recrudescimento nos anos seguintes, poderá impactar sobre o financiamento
global de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, inviabilizando eventuais
iniciativas internacionais, e por consequência na política de retenção e
capacitação de recursos humanos para a P&D em saúde.
Também certificamos que o governo brasileiro logrou êxito em aprimorar
o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, especialmente
através da aprovação da Resolução CNS nº 466/2012, e a criação da Plataforma
Brasil, como instrumento da dinamização da relação entre CEP-CONEP.
Também identificamos, como desafios a serem superados, as iniciativas
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legislativas baseadas nos PLS 200/2015 e PLC 7082/2017, que podem,
eventualmente, impactar no acesso a medicamento por participantes de
pesquisa, permitir a utilização de placebo, mesmo com alternativas terapêuticas
disponíveis, contrariando normativas internas e internacionais, e retirar o
controle social no âmbito da aprovação de protocolos de pesquisa.
Quanto à medicina tradicional, percebemos que esforços foram
empreendidos através da promulgação da Política e do Programa Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), e com o incentivo a projetos da
cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, incluindo projetos de
Arranjo Produtivo Local, Assistência Farmacêutica em Plantas Medicinais e
Fitoterápicos, e Desenvolvimento e Registro de Fitoterápicos da Rename. Da
mesma forma, identificamos desafios postos no sentido de se aprimorar a
coordenação entre os mais diversos atores da cadeia produtiva, desde a
pesquisa básica, até a produção, envolvendo os órgãos de controle
governamentais.
Quanto à concessão de incentivos aos regimes de inovação na seara
sanitária, vimos que o Brasil possui um regime de concessão de prêmios na área
da saúde, através do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação
para o SUS, que inclui a categoria “Produtos e Inovação em Saúde”. No entanto,
o montante destinado à premiação, entre 20 a 50 mil reais, ainda é muito tímido
para se pensar em efetiva desvinculação (delinking) entre o custo da P&D e o
custo do acesso aos produtos de saúde.
Da mesma forma, detectamos que já há previsão normativa em relação
ao processo de inovação e a progressão na carreira para pesquisadores que
atuam na seara sanitária. No entanto, concluímos que é preciso avançar não
apenas no que tange a carreira dos pesquisadores, mas também promover o
recrudescimento da transparência nos mecanismos de financiamento, a
cooperação entre pesquisadores, as oportunidades para publicação, a formação
de redes e os salários, para gerar uma melhora ambiente da pesquisa em saúde
no país. Nesse sentido, gera preocupação a Lei 13.243, de 11 de janeiro de
2016, especialmente quanto à privatização dos recursos humanos e patrimônio
científico públicos.
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ELEMENTO 4 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
A GSPOA dispõe que mecanismos de Cooperação Internacional, seja em
âmbito Norte-Sul, ou Sul-Sul, bem como a formação parcerias e redes, precisam
ser apoiados para se promover a transferência de tecnologia relacionada à
inovação em saúde.
Conforme o Artigo 7 do Acordo TRIPS, a proteção e a aplicação os direitos
de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção de inovação e
transferência e disseminação de tecnologia, promovendo vantagens mútuas
para produtores e utilizadores de conhecimentos tecnológicos, de forma
conducente ao bem-estar social e econômico, e em equilíbrio de direitos e
obrigações (WTO, 1994).
Nesse contexto, o elemento 04 da GSPOA dispõe de 3 subitens, que por
sua vez contemplam 09 pontos de ação, que versam acerca da transferência de
tecnologia, e produção de produtos de saúde em países em desenvolvimento.
Refere-se, ainda, à colaboração e coordenação, tendo em conta os diferentes
níveis de desenvolvimento, bem como a necessidade de se explorar
mecanismos inovadores. Para tanto, elenca diversos stakeholders responsáveis
pelo cumprimento de tais iniciativas, entre Governos, OMS e até mesmo
indústrias relevantes do setor de saúde.
Sub-Elemento 4.1 - promover a transferência de tecnologia e a produção
de produtos de saúde em países em desenvolvimento;
O supracitado subitem dispõe de três pontos de ação, que por sua vez
referem-se, em suma, à necessidade de se promover a transferência de
tecnologia, de modo a melhorar a capacidade inovadora de investigação
sanitária, e a produção de medicamentos, nos países em desenvolvimento. Para
tanto, explorar-se-á os diferentes ciclos de interação entre a política de saúde e
a sua base produtiva, bem como a estratégia do governo brasileiro para o
desenvolvimento, a transferência e a absorção de tecnologia na área da saúde.
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Sub-Elemento 4.1 (A) - explorar possíveis novos mecanismos, e fazer um
melhor uso dos mecanismos existentes, para facilitar a transferência de
tecnologia e suporte técnico para construir e melhorar capacidade
inovadora de pesquisa e desenvolvimento, na seara sanitária, nos países
em desenvolvimento;
Já abordamos, transversalmente, a figura da transferência de tecnologia
ao longo do presente trabalho, especialmente ao longo do Sub-Elemento 2.1 (A),
que trata da promoção da cooperação entre os setores público e privado em
matéria de pesquisa e desenvolvimento.
Na ocasião, investigamos as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo
(PDPs) da saúde no Brasil. Vimos que se trata de mecanismo de política
industrial utilizadas na saúde, e que envolve uma série de contrapartidas para
que sejam realizadas as compras públicas de fármacos, medicamentos e
equipamentos para o SUS. Dessa forma, garante-se a internalização da
produção e a transferência de tecnologia para um produtor nacional durante o
contrato de parceria em que são concretizadas as compras governamentais do
SUS (VARRICHIO, 2017).
Vimos, ainda, a figura da Parceria para o Desenvolvimento de Produtos,
que também recebem a alcunha de PDP, mas não se trata do mesmo modelo
que acabamos de mencionar, consubstanciada no marco da política industrial no
setor farmacêutico, para um arranjo que envolve laboratórios públicos e
laboratórios privados nacionais e internacionais para produção local de
medicamentos adotados pelo SUS.
Em linhas gerais, as Parcerias para o Desenvolvimento de Produtos
envolvem em sua maioria instituições sem fins lucrativos que gerenciam um
portifólio de projetos tanto nas fases de descoberta como de desenvolvimento
para doenças específicas. Elas articulam diferentes instituições, tanto públicas
como privadas, para a implementação desses projetos. Citamos como exemplo
a colaboração efetivada entre laboratório público Farmanguinhos da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e DNDi na produção de uma combinação antimalárica,
mais especificamente dentro do consórcio FACT (Terapias de Combinação em
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Dose Fixa Baseadas em Artesunato – do inglês Fixed-Dose Artesunate
Combination Therapy), fomentado pela organização Médicos Sem Fronteiras
(MSF) para o desenvolvimento de terapias combinadas (FDC) para tratamento
da malária.
Quanto às Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, verificamos seus
diversos arranjos, e vimos alguns dos desafios postos para o sucesso da
iniciativa. Além da aparente letargia, decorrente da alteração da legislação
específica em 2014, tem-se que o Ministério da Saúde não oferece a
transparência devida quanto à celebração dos acordos, especialmente quanto
aos critérios que fundamentaram a parceria. Da mesma forma, o montante que
a SCTIE divulga, como sendo a eventual economicidade na aquisição de
medicamentos pelo SUS, diante da formalização das PDPs, padece de critérios
objetivos que certifiquem tal economia, já que não é possível identificar o valor
unitário da última compra realizada antes do início da PDP (VARRICHIO, 2017).
Também vimos que os desafios estão concentrados na necessidade de
realização de investimentos em infraestrutura e na qualificação dos profissionais
que atuam nos laboratórios públicos, a adoção de mecanismos de
monitoramento e avaliação dos resultados, maior investimento em PDPs para
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), e sua respectiva normatização,
e a garantia da continuidade do foco da política de saúde e o diálogo com a base
produtiva, mesmo em momentos de troca de gestão (VIANA et al., 2016; SILVA
e REZENDE, 2017; OLIVEIRA et al., 2015).
De toda forma, tomamos como Transferência de Tecnologia a
transmissão de um conhecimento tecnológico, através da capacidade de
assimilar, implementar e desenvolver a tecnologia. Esse processo é diferente,
mais complexo e custoso do que a mera aquisição da informação sobre a
tecnologia do produto ou processo, já que envolve também a transmissão do
conhecimento organizacional (FORAY, 2009).
Conforme Foray (2009), ao ser mencionado por Chaves et al. (2017), o
processo de transferência de pode ser dividido em algumas fases: A primeira
fase seria a absorção do conhecimento tecnológico importado; A segunda seria
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o desenvolvimento e inovação adaptados às necessidades e ao ambiente local;
já a terceira fase seria a assimilação de melhorias, que podem ser extrapolações
de fenômenos que já existem ou envolver novas áreas de conhecimento; Por
último acontece a adoção da tecnologia e disseminação do conhecimento
transferido.
Figura 14: Fases da transferência de tecnologia.

(Fonte: FORAY, 2009, apud CHAVES et al., 2017).
Para que a transferência de tecnologia realmente atenda as necessidades
de saúde pública dos países em desenvolvimento, é importante que a política
local estabeleça critérios rígidos que evitem cláusulas contratuais restritivas e
garantam um completo processo de aprendizado com a transferência. Da
mesma forma, a propriedade intelectual também cria um quadro institucional
particular em relação à transferência de tecnologia. Em situações em que há
compra ou licenciamento, podem até ser criados incentivos para o detentor da
tecnologia querer transferi-la.
No entanto, nem sempre a propriedade intelectual facilita a transferência
da tecnologia. No caso das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que vêm
sendo implementadas no Brasil, ainda que num primeiro seja razoável garantir
exclusividade na aquisição do medicamento junto à grande indústria
farmacêutica, que detém a tecnologia que está sendo transferida, os canais
pouco transparentes em relação à formalização dos contratos, bem como
escassez de investimento na capacidade produtiva local, especialmente nos
laboratórios públicos oficiais, pode gerar uma prolongação indevida do
monopólio patentário. Isso porque, conforme alerta Chaves et al. (2017),
algumas das parcerias formalizadas pelo governo brasileiro referem-se à
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medicamentos que estão prestes a entrar em domínio público, mas que
continuam sendo adquiridos a preços elevados junto ao laboratório de
referência.
Tal questão também nos remete aos ensinamentos de Hasenclever
(2015), mencionada por Luzia (2015), que ao se pensar em transferência de
tecnologia, deve-se abandonar o modelo linear, comumente utilizado nos
procedimentos dessa natureza, onde a absorção de conhecimento é
basicamente passiva, em prol de um modelo em cadeia (chain-linked model),
onde há uma sequência lógica, na qual em cada fase do processo evolutivo da
cadeia ocorrem feedbacks e, dessa forma, a evolução e o aprendizado durante
todo o processo. O conhecimento de domínio público e a pesquisa, nesse caso,
ocorrem ao longo de todo o processo, gerando sempre novos conhecimentos e
novas questões de pesquisa, diferente do modelo linear, no qual o conhecimento
se concentra na pesquisa básica.
Portanto, nos termos do sub-elemento 4.1 (A), depreende-se que houve
um esforço pelo governo brasileiro em se valer do mecanismo de transferência
de tecnologia, entre 2008-2015, no propósito de atender suas necessidades de
saúde pública, afim incorporar tecnologias estratégicas junto ao SUS, reduzindo
a vulnerabilidade externa do setor. No entanto, as parcerias público-privadas,
seja através do desenvolvimento produtivo, ou através do desenvolvimento de
produtos, soam como mecanismos não necessariamente inovadores, e que
apresentam diversos desafios que precisam ser transpostos para a plena
consecução dos mandamentos progressistas da GSPOA.
Nesse sentido, já nos referimos alhures, aos aspectos relacionados com
a ausência de transparência devida quanto à celebração dos acordos,
especialmente quanto aos critérios que fundamentaram a parceria, na
necessidade de realização de investimentos em infraestrutura e na qualificação
dos profissionais que atuam nos laboratórios públicos, a adoção de mecanismos
de monitoramento e avaliação dos resultados, a garantia da continuidade do foco
da política de saúde e o diálogo com a base produtiva, mesmo em momentos de
troca de gestão. A necessidade de se abandonar os modelos lineares de
transferência de tecnologia, em prol de um modelo de cadeia, também
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representa um desafio a ser enfrentado para se superar a lógica de passividade
que geralmente permeia os contratos de transferência de tecnologia.

Sub-Elemento 4.1 (B) - promover a transferência de tecnologia e produção
de produtos para a saúde em países em desenvolvimento por meio de
investimentos e capacitação;
Já exprimimos, ao longo da presente investigação doutoral, que o Brasil,
historicamente, foi marcado pela ausência de políticas públicas voltadas para
formar um sistema nacional de inovação na área da saúde, fortalecer os
laboratórios públicos e ampliar a capacidade instalada de empresas inseridas
em setores estratégicos do complexo industrial da saúde. O resultado é uma
grande vulnerabilidade do exterior, personificada em um grande hiato
tecnológico, que faz do país um exemplo de modelo não virtuoso de associação
entre saúde e desenvolvimento.
Por outro lado, a recente adoção de políticas e programas indutores do
desenvolvimento nacional, com iniciativas específicas para a área da saúde,
desvela-se através de uma conjugação de forças positivas no sentido de superar
o quadro de dependência externa do sistema de saúde e expandir o acesso da
população a produtos considerados prioritários.
Quanto às já amplamente abordadas Parcerias para o Desenvolvimento
Produtivo, vimos ao longo do sub-elemento 2.1 (A), que há um total de 106 PDPs
executadas entre 2009 e 2014. Em 2008 teve início a normatização, que foi
alterada substancialmente em 2014, e a maioria das PDPs ainda se encontram
na fase II, em que a proposta é aprovada e há a celebração do termo de
compromisso, sendo que 23 foram extintas por inadequações neste novo fluxo.
Em vigência, efetivamente há 81 PDPs, isto é, parcerias nas fases II, III e PDPs
de P&D&I. Apenas 25 PDPs estão em efetiva produção, com o fornecimento
para o SUS, o que caracteriza que são medicamentos autorizados pela Anvisa.
Observa-se, ainda, que apenas duas PDPs estão na fase IV com a conclusão da
transferência e a internalização da tecnologia (VARRICHIO, 2017).
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Inicialmente, cumpre observar que a definição de uma lista de produtos
estratégicos, orientadores da política industrial, também parece ter sido
acertada, quando optou por selecionar produtos adotados pelo SUS e assegurar,
assim, uma estratégia de desenvolvimento direcionada pelo setor saúde. No
entanto, aspectos relacionados com expansão desta lista ao longo do tempo, e
seu potencial altamente rotativo de atualização, resulta na pouca clareza quanto
aos critérios de priorização da seleção dos produtos (CHAVES et al., 2017).
As questões relacionadas ao investimento e capacitação, conforme
mandamento do atual Ponto de Ação 4.1 (B), se esbarram justamente no
subfinanciamento crônico do SUS, bem como no abrupto do corte orçamentário
observado em 2015, em especial no que ser refere à baixa participação do setor
público no seu custeio, e que já observamos através da doutrina de Áquilas
Mendes (2017), ao longo da análise do sub-elemento 2.2 (C), que versa acerca
da identificação de incentivos e barreiras, incluindo disposições relativas à
propriedade intelectual, que possam afetar o aumento da investigação na seara
sanitária.
De toda forma, para garantir a sustentabilidade do programa das PDPs,
já mencionamos o Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da
Saúde (PROCIS), que integra a estratégia nacional de promoção do
desenvolvimento e inovação no campo da saúde com investimento nos
produtores e na infraestrutura pública. Da mesma forma, para facilitar a
coordenação desse processo, já mencionamos o Grupo Executivo do Complexo
Industrial da Saúde (GECIS), instituído em 2008, para promover medidas e
ações concretas visando à criação e implementação do marco regulatório
brasileiro.
Em apresentação do então Ministro da Saúde, Dr. Arthur Chioro, realizada
no início de 2015, há dados que desvelam os investimentos no complexo
industrial da saúde, tendo em vista superar o hiato tecnológico na seara
farmacêutica:
Figura 15: Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da
Saúde – Dados Gerais 2011-2014
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Fonte: (BRASIL, 2015h)
A figura acima desvela investimentos na casa de R$ 689,8 milhões, em
institutos de C&T, produtores, e na gestão estratégica, no período de 2011-2014.
Ainda que haja uma descentralização dos recursos, contemplando todas as
regiões brasileiras, observa-se que grande parte do montante se concentra na
região sudeste. Ainda que o importe esteja aquém do efetivamente necessário
para reverter a curto e médio prazo aspectos relacionados com as assimetrias
tecnológicas na seara sanitária, de fato houve uma aplicação maior de recursos
do que em períodos anteriores.
Figura 16: Ciclo de Investimento no Desenvolvimento do Complexo
Industrial da Saúde 2008-2014
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Fonte: (BRASIL, 2015h)
Observa-se, com clareza, que houve um salto nos investimentos, entre
2008 e 2014, atingindo o ápice em 2013. Gera preocupação, no entanto,
conforme já observamos ao longo da análise do sub-elemento 2.3 (D), o corte
orçamentário abrupto percebido com maior claridade no exercício financeiro de
2015. O PROCIS, nesse ano, foi contemplado com uma dotação orçamentária
de R$ 121,8 milhões. No entanto, deste montante, apenas foram empenhados
R$ 32,4 milhões para projetos plurianuais, voltados à infraestrutura,
desenvolvimento e inovação e qualificação de 08 Produtores Públicos e 11
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) (BRASIL, 2015d).
Vimos ainda, ao longo da análise do ponto de ação 2.3 (D), que o
governo brasileiro instituiu a Política Nacional de Inovação Tecnológica na
Saúde (PNITS) para regulamentar o uso do poder de compra do Estado em
contratações e aquisições de produtos e serviços estratégicos para o SUS.
Criou-se, nesse contexto, duas novas categorias de transferência de
tecnologias, como as Encomendas Tecnológicas na Área da Saúde (ETECS), e
as Medidas de Compensação na Área da Saúde (MECS). Mas como a referida
política foi instituída mediante o Decreto Presidencial nº 9.245, de 20 de
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dezembro de 2017 (BRASIL, 2017b), e, portanto, fora do recorte temporal
proposto para o presente trabalho, não será analisada de forma mais acurada
no presente momento.
Por fim, temos que houve um grande processo, entre 2008-2015, através
das PDPs, de utilizar a transferência de tecnologia como mecanismo para mitigar
os efeitos deletérios provocados pela assimetria tecnológica na seara
farmacêutica no Brasil. No entanto, conforme alerta Chaves et al. (2017), além
de priorizar a transferência de tecnologia para produtos já adotados pelo SUS, é
fundamental implementar, de forma concomitante, uma política de fomento à
prospecção tecnológica para o desenvolvimento e produção local de produtos
promissores, que não estão na lista prioritária do Ministério da Saúde, mas que
terão grande chance de vir a ser incorporados e cujos preços poderão ter
impacto negativo na sustentabilidade do SUS. Além disso, reforça-se novamente
a necessidade de se abandonar modelos lineares, para modelos em cadeia, que
podem fomentar novas inovações tecnológicas, e não apenas a reprodução da
tecnologia adquirida de forma passiva.
Para fins de financiamento e capacitação, relembramos a figura do
Programa para o Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde (PROCIS),
e do Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde (GECIS), e vimos que
houve, entre 2008-2015, investimentos no complexo industrial da saúde, tendo
em vista superar o hiato tecnológico na seara farmacêutica. O ápice do
financiamento se dá em 2013, sendo que gera preocupação o corte orçamentário
abrupto desvelado no ano de 2015, e que pode comprometer a sustentabilidade
de todo o programa.

Sub-Elemento 4.1 (C) - promover a transferência de tecnologia e produção
de produtos para a saúde em países em desenvolvimento através da
identificação de melhores práticas e capacitação proporcionada por países
desenvolvidos e em desenvolvimento onde apropriado;
Já abordamos, ao longo da presente investigação, que as parcerias para
o desenvolvimento produtivo, empreendidas pelo governo brasileiro, estão
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centradas, em regra, em modelos lineares de transferência de tecnologia, de
natureza norte-sul, e que pode se dar através de diversas conformações. Em
regra, trata-se de espécie de cooperação tripartite entre o setor público e privado
que, com o propósito de garantir a produção e a internalização da tecnologia
localmente, envolve os seguintes agentes: a) a instituição pública responsável
pela absorção de tecnologia e fabricação do produto; b) a instituição pública ou
entidade privada desenvolvedora e produtora local do Insumo Farmacêutico
Ativo (IFA) ou componente tecnológico crítico; e c) a entidade privada detentora
ou desenvolvedora da tecnologia do produto, a qual efetuará a transferência de
tecnologia à instituição pública.
Também já analisamos, ao longo da análise do Sub-Elemento 2.1 (A), que
a entidade privada pode ser nacional ou multinacional, que deseja acessar o
mercado público nacional e que concorde com os termos propostos pela PDPs.
Assim, ainda que seja uma tentativa laudável de se buscar a incorporação de
tecnologias consideradas estratégicas no âmbito do SUS, fomentando o
fortalecimento do complexo industrial da saúde como um todo, existem desafios
postos que devem ser considerados, antes de caracterizá-las com a alcunha de
“melhores práticas”, e torna-las exemplos a serem seguidos no âmbito da
cooperação bilateral norte-sul e sul-sul, e multilateral.
Os desafios a serem superados estão centrados, por exemplo, na
necessidade de se promover maior transparência em relação aos critérios
utilizados para a celebração das avenças, a necessidade de promover a
prospecção tecnológica através de modelos em cadeia quando da transferência
de tecnologia, e a necessidade de maior protagonismo estratégico dos
Laboratórios Públicos Oficiais, e que demanda maior investimento em
infraestrutura e capacitação. Também já mencionamos cautelas que devem ser
processadas, para que as PDPs não se revistam, simplesmente, em permutas
de compra e venda de medicamentos, sem efetiva transferência de tecnologia,
prorrogando

indevidamente

o

monopólio

patentário

de

determinados

conglomerados farmacêuticos.
Por fim, desvela-se que o governo brasileiro vem empreendo uma série
de iniciativas voltadas para a transferência de tecnologia, desde o ano de 2008,
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como instrumento de superação do hiato tecnológico na seara sanitária, mas que
ainda não é possível caracterizar o êxito de tais diligências, ante a complexidade
de desafios postos para plena consecução de tal empreitada.

Sub-Elemento (4.2) - apoiar uma melhor colaboração e coordenação da
transferência de tecnologia para produtos de saúde, tendo em conta os
diferentes níveis de desenvolvimento;
Tal subitem proclama a necessidade de viabilizar o aprimoramento dos
mecanismos de colaboração e coordenação, e outros instrumentos relevantes
para o enfrentamento das questões relativas às dificuldades inerentes à
transferência de tecnologia, bem como a produção, distribuição e acesso a
medicamentos, em nível nacional e internacional. Para tanto, apresenta quatro
pontos de ação que analisados a seguir.

Sub-Elemento 4.2 (A) - Incentivar a cooperação Norte-Sul e Sul-Sul para a
transferência de tecnologia, e a colaboração entre instituições em países
em desenvolvimento e a indústria farmacêutica;
Discorremos, profusamente, acerca dos arranjos que envolvem as
parcerias para o desenvolvimento produtivo, e que envolvem instituições
públicas, responsáveis pela absorção de tecnologia e fabricação do produto,
instituições públicas ou entidades privadas, desenvolvedoras e produtoras locais
do Insumo Farmacêutico Ativo, ou componente tecnológico crítico, bem como
entidades privadas detentoras ou desenvolvedoras da tecnologia do produto, a
qual efetuará a transferência de tecnologia à instituição pública.
Vimos, ainda, que em regra assumem características norte-sul, uma vez
que envolvem a transferência de tecnologia por conglomerados multinacionais à
laboratórios públicos nacionais. Assim, percebe-se claramente a colaboração
entre o governo brasileiro e a indústria farmacêutica, seja ela local, pública ou
privada, ou multinacional.
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No âmbito da cooperação sul-sul, averiguou-se especialmente ao longo
da análise do ponto de ação 2.2 (G), que trata da promoção da geração,
transferência, e aquisição mediante condições acordadas, e partilha voluntária
de novos conhecimentos e tecnologias, que o governo brasileiro empreendeu
uma série iniciativas nesse contexto, no período de 2008-2015. Observamos que
Farmanguinhos transferiu para a Índia a tecnologia do Artesunato+Mefloquina,
antimalárico que combina dois fármacos. Também com a Índia, a unidade
mantém parceria de desenvolvimento produtivo para absorver a tecnologia do
tuberculostático 4 em 1, assim denominado por reunir quatro princípios ativos
em um único comprimido. O medicamento reduzirá o número de comprimidos e,
com isso, espera-se que aumente a adesão ao tratamento pelos pacientes,
principal desafio contra a tuberculose. Possui, ainda, um acordo de transferência
tecnológica com a Ucrânia, no qual absorve a tecnologia de insulina humana
recombinante, que se encontra em fase final.
Assim, não há que olvidar-se que houve um estreitamento, entre 20082015, em termos de cooperação e coordenação do governo brasileiro, seja em
âmbito norte-sul, ou sul-sul, com participação da indústria farmacêutica, local e
multinacional, nos termos positivados pelo sub-elemento 4.2 (A).

Sub-Elemento 4.2 (B) - Facilitar as redes locais e regionais de colaboração
em matéria de investigação e desenvolvimento e transferência de
tecnologia;
A estruturação das bases de um programa de transferência de tecnologia
e inovação, de forma participativa, para a pesquisa, desenvolvimento e produção
de medicamentos, possibilita articular, integrar e fortalecer os esforços das
instituições participantes. Uma rede de transferência de tecnologia pode
contribuir para a sinergia das instituições nos estados que serão mapeados pela
proposta, além da melhoria nas cadeias produtivas pelo uso das tecnologias
disponíveis, adequadas e adaptadas. Neste sentido, inúmeras vantagens
decorrentes da estruturação e operacionalização da rede de transferência de
tecnologia poderão ocorrer, como: otimizar recursos humanos e financeiros,
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potencializar objetivos e metas e ampliar o impacto das ações de transferência
de tecnologia na cadeia produtiva de medicamentos, especialmente nos países
em desenvolvimento (OMS, 2008).
Nesse contexto, cumpre observarmos os trabalhos efetivados pelo Grupo
Técnico de Acesso Universal a Medicamentos da União das Nações SulAmericanas (GAUMU/ UNASUL), que teve dois projetos aprovados pelo
Conselho de Saúde do referido organismo internacional sul-americano, e que
devem ser financiados pelo Fundo de Iniciativas Comuns (FIC): Mapeamento
das capacidades regionais de produção de medicamentos, o e Banco de preços
de medicamentos231 (UNASUL, 2012a).
Teixeira (2017) destaca que, dos cinco grupos de trabalho instituídos no
âmbito do Conselho de Saúde Sul-Americano, o GAUMU é o único que, ao longo
dos anos, manteve reuniões periódicas e acompanhamento das agendas
internacionais. A referida autora sustenta que um dos motivos desse
protagonismo é justamente o desabastecimento de medicamentos, que têm sido
uma preocupação global, mas, em especial, dos países em desenvolvimento e
não produtores de medicamentos, além da incorporação de tecnologias que vêm
gradativamente desfinanciando os sistemas de saúde dos países da região.
O projeto de Banco de Preços da Unasul refere-se a uma base de dados
de preços de medicamentos, com informação comparável entre os 12 países
sobre os aspectos econômicos e farmacológicos da produção. Trata-se de um
potente instrumento para a fixação de preços de referência, estabelecimentos de
tetos de preços de medicamentos ou na ocasião de negociação de preços com
a indústria farmacêutica. Entrou em operação em dezembro de 2016, com a
escolha inicial de 34 medicamentos, e desvelou que se houvesse padronização
na compra dos mesmos, a partir do preço mais baixo observado na região,
haveria uma economia de quase USD 1 bilhão por ano (BRASIL, 2018d).
Já o projeto de mapeamento das capacidades regionais de produção de
medicamentos, tem previsão de conclusão para o fim de 2018, e pode favorecer

231

Os dois projetos totalizando U$ 320.733,00 dólares foram aprovados pelo Conselho de Ministros de
Relações Exteriores em novembro de 2012 para serem executados a partir de 2013 (UNASUL, 2012a).
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a produção regional, facilitar a elaboração de uma política regional e, além disso,
substituir importações. O estudo pretende revelar, em detalhes, a capacidade
instalada de produção de medicamentos, tanto pública quanto privada (BRASIL,
2018d).
Ainda que ambos os projetos não estejam diretamente ligados com o
mecanismo da transferência da tecnologia, tratam-se de importantes iniciativas
para o planejamento de futuros arranjos relacionados com a pesquisa,
desenvolvimento e transferência de tecnologia nos países sul-americanos. Mas
gera preocupação o recente processo de desmantelamento e esvaziamento da
UNASUL, que enfrenta crise severa de institucionalidade, que pode deteriorar o
processo integração regional, aumentando a dependência do capital externo e a
vulnerabilidade das nações sul-americanas (BERRINGER, 2018).
Como exemplo de redes, voltadas para a produção de medicamentos e
que se valem da cooperação, incluindo mecanismos de transferência de
tecnologia, já mencionamos um exemplo de Parceria para o Desenvolvimento
de Produtos, mais precisamente a colaboração efetivada entre laboratório
público Farmanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e DNDi na
produção de uma combinação antimalárica. Em 2002, foi criado o consórcio
FACT (Terapias de Combinação em Dose Fixa Baseadas em Artesunato – do
inglês Fixed-Dose Artesunate Combination Therapy) pela organização Médicos
Sem Fronteiras (MSF) para o desenvolvimento de terapias combinadas (FDC)
para tratamento da malária. Na estratégia da OMS, de 2014, para retardar o
cenário de desenvolvimento de resistência a antimaláricos, a combinação de
dose fixa do Artesunato (AS) + Mefloquina (MQ) foi avaliada como a mais
adequada para a América Latina e Ásia. O consórcio foi um exemplo global de
sucesso com parcerias nos cinco continentes, abordando formulação, ensaios
clínicos, controle, produção, registro e acesso com o objetivo de fornecer novas
terapias combinadas à base de artemisinina (ACTs) para tratamento da malária
P. falciparum, parasita mais letal dentre os que causam a doença (LUIZA et al.,
2015).
Nas etapas clínicas, foram combinadas expertises epidemiológicas e de
desenvolvimento de fármacos de instituições de pesquisa e indústria
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farmacêutica pública e privada de diversos países, tais como Brasil, Índia,
França, Malásia, Tailândia e Reino Unido. Ainda que o projeto tenha uma origem
que remonta à 2002, apenas em 2008 o ASMQ recebeu pré-qualificação da
OMS, e em 2015 teve o Relatório Final da parceria divulgado, portanto dentro do
recorte temporal proposto.
Outro destaque da atuação de Farmanguinhos, nesse contexto de apoio
às redes de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia, é a
participação no consórcio internacional para o desenvolvimento de formulação
de medicamento pediátrico para tratamento da esquistossomose, o praziquantel
(MATOS, 2018).
Ainda que não tenha evoluído na prática, vale mencionar, nesse contexto,
a iniciativa aprovada no âmbito da 4ª Reunião de Ministros da Saúde do BRICS,
que reuniu os representantes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em
Brasília, em dezembro de 2014. Na ocasião acordou-se na construção de uma
proposta para o acesso universal aos medicamentos de primeira linha para
pacientes com tuberculose, dos países do BRICS e outros de baixa renda. O
arranjo envolveria a transferência de tecnologia de medicamentos de primeira
linha para o enfrentamento à tuberculose, entre os países dos BRICS, que
utilizariam sua capacidade produtiva para a produção dos referidos
medicamentos e, num segundo momento, contariam com o apoio de
organizações internacionais para a dispensação dos mesmos em países de
baixa renda (BRASIL, 2014k).
Um dos elementos que podem ter contribuído para que a referida proposta
não tenha evoluído, pode ser justamente a ausência de formalidade e hierarquia,
em sentido normativo, no âmbito do supracitado agrupamento de países,
gerando fragilidade nos compromissos assumidos e comprometendo os
objetivos dos BRICS (LOBATO, 2018).
Depreende-se, portanto, que houve interação do governo brasileiro, tanto
em âmbito regional, quanto global, no propósito de facilitar as redes locais e
regionais de colaboração em matéria de investigação e desenvolvimento e
transferência de tecnologia. Observa-se que tanto a UNASUL quanto o BRICS
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podem ser fóruns de excelência para tais empreendimentos, mas que encontram
obstáculos, seja através de um processo de esvaziamento, como na UNASUL,
ou de ausência de formalidade instituída, no caso dos BRICS. De toda forma,
destaca-se, ainda, a participação do governo brasileiro nos consórcios
internacionais para a produção do antimalárico baseado na dose fixa do
Artesunato (AS) + Mefloquina (MQ), e para a produção do praziquantel,
medicamento pediátrico para tratamento da esquistossomose.

Sub-Elemento 4.2 (C) - continuar a promover e incentivar a transferência de
tecnologia para os países menos desenvolvidos, membros da OMC, em
conformidade com o Artigo 66.2 do Acordo TRIPS;
Ainda que Brasil não seja um país desenvolvido, que nos termos do artigo
66.2 do Acordo TRIPS, e do parágrafo 11.2 da Declaração de Doha sobre a
Saúde Pública e o Acordo TRIPS, deve incentivar a transferência de tecnologia
para Países-Membros menos desenvolvidos, a fim de capacitá-los, a partir da
criação de uma base tecnológica sólida e viável, já mencionamos, ao longo do
presente trabalho, uma iniciativa importante, fomentada pelo governo brasileiro,
em caráter sul-sul, de natureza estruturante.
Trata-se da iniciativa fomentada pelo governo brasileiro, tendo em vista a
instalação da fábrica de antirretrovirais e outros medicamentos em Moçambique,
denominada Sociedade Moçambicana de Medicamentos (SMM). A fábrica
iniciou as operações em 2012, com previsão de produzir 226 milhões de
unidades de antirretrovirais por ano. A transferência voluntária inclui a
capacidade para lidar com as técnicas envolvidas, incluindo recursos humanos
especializados, modernos equipamentos de produção e instrumentos de análise,
bem como metodologias analíticas necessárias ao controle de qualidade dos
produtos/medicamentos (SILVA et al., 2017).
Observou-se, ainda, que foi noticiado, recentemente, que ao invés de
antirretrovirais, a fábrica produzirá paracetamol, com apoio técnico da Fiocruz e
com um novo repasse de R$ 5 milhões do MS. Um dos motivos seria que a
nevirapina, cuja tecnologia de produção o Brasil já transferiu para Moçambique,
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ficou ultrapassada. O déficit tecnológico, portanto, pode acabar impactando da
sustentabilidade da auspiciosa iniciativa a médio e longo prazo.
Conclui-se, então, que apesar do Brasil não estar vinculado aos ditames
do art. 66.2 do Acordo TRIPS, e do parágrafo 11.2 da Declaração de Doha sobre
a Saúde Pública e o Acordo TRIPS, fomentou iniciativas de caráter sul-sul, de
natureza estruturante, como por exemplo a instalação da fábrica de
antirretrovirais e outros medicamentos em Moçambique. No entanto vimos que
os desafios para o efetivo êxito do projeto concentram-se justamente no hiato
tecnológico, que pode impactar na sustentabilidade do empreendimento a médio
e longo prazo.

Sub-Elemento 4.2 (D) - Promover a formação necessária para aumentar a
capacidade de absorção da transferência de tecnologia;
A formação de recursos humanos na área da saúde foi amplamente
debatida ao longo do Elemento 03. Na ocasião, vimos que houve empenho da
esfera federal em implementar políticas promotoras de mudanças na gestão do
trabalho e recursos humanos em saúde, entre 2008-2015, incluindo
recrudescimento dos recursos financeiros despendidos para a Educação
Permanente e Profissional em Saúde. Destacamos, na ocasião, a previsão do
objetivo estratégico nº 08, no âmbito do Planejamento Estratégico do Ministério
da Saúde 2011-2015, bem como a Política Nacional de Educação Permanente
em Saúde, o Programa de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, a
ampliação do acesso dos trabalhadores aos cursos da Universidade Aberta do
SUS (UNA-SUS), o Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do
Trabalho e da Educação no SUS (ProgeSUS), e Programa Mais Médicos para o
Brasil (PMMB).
Apresentamos, ainda, os desafios que precisam ser transpostos para o
efetivo apoio à formação de recursos humanos na área da saúde, especialmente
na necessidade de se superar a cultura da educação fragmentada e dissociada
da realidade, enxergando o cotidiano como um espaço rico de possibilidades
para se produzir aprendizado e transformações importantes para a mudança de
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modelo assistencial. Gera preocupação, nesse sentido, que quando da
reavaliação do planejamento estratégico do Ministério da Saúde em 2015, houve
considerável diminuição dos recursos destinados às ações para gestão do
trabalho e da educação na saúde, que impactou na revisão de projetos a serem
desenvolvidos,

a

exemplo

da

ampliação

das ações

em

residências

multiprofissionais em saúde, bem como nas ações de fomento a formação
técnica.
Vimos, ainda, que iniciativas como o Ciência sem Fronteiras, ainda são
insuficientes para impedir a evasão de pesquisadores no Brasil, situação que
encontra obstáculo, inclusive, no arcaico sistema de funcionalismo público que
ainda hoje orienta as carreiras estruturadas no âmbito das universidades
públicas, implicando no retorno de cientistas ao Brasil.
No âmbito da transferência de tecnologia, a necessidade de recursos
humanos especializados é ainda mais premente. Isso por causa do contexto que
já abordamos, em relação à adoção de modelos de cadeia, mais adequado ao
processo de inovação. Como observou-se anteriormente, o conhecimento de
domínio público e a pesquisa, nesse caso, ocorrem ao longo de todo o processo,
gerando sempre novos conhecimentos e novas questões de pesquisa, diferente
do modelo linear, no qual o conhecimento se concentra na pesquisa básica.
Assim, a transferência de tecnologia que ocorre durante o processo de inovação
deve ser utilizada não apenas como uma solução, mas também para a geração
de novas tecnologias e inovações incrementais, provocando acumulação de
conhecimentos que permitam avanços.
Sendo assim, a formação de recursos humanos especializados,
especialmente para atuarem nos processos de transferência de tecnologia, é
primordial dentro de uma política de fomento à prospecção tecnológica para o
desenvolvimento e produção local de produtos promissores, provocando
acumulação de conhecimentos que permitam avanços de vanguarda.
Essa preocupação encontra amparo na formação de recursos humanos,
pela Fundação Oswaldo Cruz, para atuarem no chamado Sistema Gestec-NIT,
que é o Sistema Fiocruz de Gestão Tecnológica e Inovação, coordenado pela
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Coordenação de Gestão Tecnológica - Gestec/VPPIS. Idealizado após amplo
diagnóstico, onde foram identificados os entraves que representavam barreiras
internas à Fiocruz, para obtenção de produtos e serviços para o SUS oriundos
do conhecimento gerado na instituição, o novo modelo de gestão tecnológica
compreende a implantação de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) em
cada Unidade Técnico-científica da instituição (BRASIL, 2018e).
Desde então, a partir da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
(ENSP), vinculada à referida fundação sanitarista, vem sendo realizados cursos,
seja em sentido lato ou strictu sensu, tendo vista formar recursos humanos para
atuarem no âmbito do Gestec-NIT. As áreas de competências do referido
sistema concentram-se justamente na Transferência de Tecnologia, Patentes,
Informação Tecnológica, Direito de Autor e Proteção de programas de
computador (BRASIL, 2018e).
Infere-se, porquanto, que o governo brasileiro vem implementando, nos
últimos anos, diversas iniciativas voltadas para a formação de recursos humanos
na seara sanitária. No aspecto específico da transferência de tecnologia,
destaca-se a formação promovida pela Fiocruz no propósito de capacitar
recursos humanos para atuarem no âmbito do Sistema Gestec-NIT, em suas
diversas áreas de competências, quais sejam: Transferência de Tecnologia,
Patentes, Informação Tecnológica, Direito de Autor e Proteção de programas de
computador.

Sub-Elemento (4.3) - desenvolvendo possíveis mecanismos novos para
promover a transferência e o acesso a principais tecnologias relacionadas
à saúde;
Este subitem trabalha com aspectos relacionados a necessidade de se
promover mecanismos inovadores, tendo em vista uma abordagem colaborativa,
e para tanto se manifesta através de dois pontos de ação, que serão abordados
a seguir.
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Sub-Elemento 4.3 (A) - Examinar a viabilidade de pools de patentes
voluntários (upstream e downstream), para promover a inovação e o
acesso a produtos de saúde e dispositivos médicos;
Já analisamos, ao longo do Sub-elemento 2.2 (C), que trata da
identificação de incentivos e barreiras, incluindo disposições relativas à
propriedade intelectual, e que possam afetar a investigação sanitária, a figura
dos pools de patentes.
Na ocasião, observou-se, a partir da doutrina de Vieira (2016), que um
pool de patentes se refere à um modelo de gerenciamento conjunto de patentes.
No caso, haveria dois paradigmas principais, chamados de downstream e
upstream. O modelo upstream está relacionado com a facilitação para a
pesquisa necessária para o desenvolvimento de novos produtos, principalmente
quando diferentes titulares detêm tecnologias protegidas por patentes que
precisam ser utilizadas durante o processo. A inciativa Re:Search, da OMPI, é
um exemplo de tal tratativa. Já o modelo downstream, por sua vez, está focado
na produção por diferentes interessados, e também no desenvolvimento de
combinações de produtos. O Medicines Patent Pool (MPP), vinculado à
UNITAID, é um exemplo de tal modelo.
Apesar de consistirem em abordagens colaborativas, observou-se
algumas vicissitudes, como por exemplo a restrição do escopo geográfico para
exportação, no caso do MPP, e ausência de algumas doenças inseridas no bojo
da GSPOA, especialmente Tipo II, ou de Tipo I de maior incidência nos países
em desenvolvimento, no caso da Re:Search.
Ainda sobre o Pool de Patentes, enquanto gênero, já constatamos, no
mais, que são formas de gerenciamento e licenciamento de patentes, e não
representam uma alternativa ao atual sistema internacional de propriedade
intelectual. Há autores (VIEIRA et al., 2017) que defendem que modelos
baseados em licenças compulsórias, ao invés de licenças voluntárias (como nos
casos dos pools), seriam mais úteis em curto e médio prazo, para facilitar a
produção de medicamentos genéricos, ampliando o acesso e, aumentando a
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democratização

das

ferramentas

de

investigação

nos

países

em

desenvolvimento.
Vimos, naquele momento, como exemplo de vicissitude, no caso do MPP,
a exclusão do Brasil do escopo geográfico de países a serem beneficiados pela
licença voluntária do ARV Tenofovir, concedida pela Gilead. Também vimos que
o Brasil participa de iniciativas no escopo da Re:Search, para o enfrentamento à
esquistossomose e à doença de chagas.
Assim, pode-se concluir que, eventualmente, os pools de patentes, tanto
em sua modelagem upstream, quanto downstream, podem trazer benefícios, tais
como a redução nos custos de transação, e promoção de uma divisão eficiente
de trabalho, garantindo, eventualmente, maior democratização na investigação
sanitária em países em desenvolvimento, mas o fato é que a colaboração,
quando regida somente pelas forças do mercado privado, pode acarretar em
riscos para o interesse público, quando efetivada de forma anticompetitiva.
Assim, práticas nefandas como fixação virtual de preços, restrição de escopo
geográfico para exportação, criando barreiras à entrada, e/ou tentativas funestas
de encobrir patentes inválidas, devem ser rechaçadas com tenacidade (SILVA,
2013).

Sub-Elemento 4.3 (B) - explorar e, se possível, desenvolver possíveis
mecanismos inovadores para promover o acesso às principais tecnologias
relevantes para a saúde pública, especialmente em relação às doenças de
tipo II e III, e tipo I de acordo com as necessidades específicas dos países
em desenvolvimento, que sejam compatíveis com as disposições do
Acordo TRIPS, e instrumentos relacionados a esse acordo, que preveem
flexibilidades que podem ser adotadas para se proteger saúde pública;
Constatou-se, no ponto ação abordado supra, que o MPP e o Re:Search,
são dois instrumentos de abordagem colaborativa, mas não necessariamente
inovadores, já que são formas de gerenciamento e licenciamento de patentes, e
não representam uma alternativa ao atual sistema internacional de propriedade
intelectual.
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Tais instrumentos estão consubstanciados em licenças voluntárias, sendo
que modelos baseados em licenças compulsórias seriam mais úteis em curto e
médio prazo, para facilitar a produção de medicamentos genéricos, ampliando o
acesso e, aumentando a democratização das ferramentas de investigação nos
países em desenvolvimento.
Ou seja, há uma carência de modelos que se utilizem das flexibilidades
previstas em TRIPS, tais como licenciamento compulsório, a exceção bolar e a
importação paralela. Em regra, mecanismos “inovadores”, como os pools de
patentes, nada mais são do que sistemas de gerenciamento e licenciamento
voluntário de patentes, incapazes de fazerem frente ao atual sistema
internacional de propriedade intelectual. Não há, portanto, na esfera
internacional, nenhum mecanismo que utilize as flexibilidades, previstas no
Acordo TRIPS, para promoverem o recrudescimento da investigação sanitária,
bem como a transferência de tecnologia de produtos de saúde aos países em
desenvolvimento.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – ELEMENTO 04
O elemento 04 da GSPOA dispõe de 3 subitens, que por sua vez
contemplam 09 pontos de ação, que versam acerca da transferência de
tecnologia, e produção de produtos de saúde em países em desenvolvimento.
Refere-se, ainda, à colaboração e coordenação, tendo em conta os diferentes
níveis de desenvolvimento, bem como a necessidade de se explorar
mecanismos inovadores.
Apurou-se que houve um esforço, pelo governo brasileiro, em se valer do
mecanismo de transferência de tecnologia, entre 2008-2015, no propósito de
atender suas necessidades de saúde pública, afim incorporar tecnologias
estratégicas junto ao SUS, reduzindo a vulnerabilidade externa do setor. No
entanto, as parcerias público-privadas, seja através do desenvolvimento
produtivo, ou através do desenvolvimento de produtos, soam como mecanismos
não necessariamente inovadores, e que apresentam diversos desafios que
precisam ser transpostos para a plena consecução dos mandamentos
progressistas da GSPOA.
340

São obstáculos que devem ser transpostos, nesse sentido: i)
transparência devida quanto à celebração dos acordos, especialmente quanto
aos critérios que fundamentaram a parceria; ii) a necessidade de realização de
investimentos em infraestrutura e na qualificação dos profissionais que atuam
nos laboratórios públicos; iii) a adoção de mecanismos de monitoramento e
avaliação dos resultados; iv) a garantia da continuidade do foco da política de
saúde e o diálogo com a base produtiva, mesmo em momentos de troca de
gestão; v) necessidade de se abandonar os modelos lineares de transferência
de tecnologia, em prol de um modelo de cadeia.
Verificou-se que houve interação do governo brasileiro, tanto em âmbito
regional, quanto global, no propósito de promover redes locais e regionais de
colaboração, em matéria de pesquisa, desenvolvimento, e transferência de
tecnologia. Observou-se que tanto a UNASUL quanto o BRICS podem ser fóruns
de excelência para tais empreendimentos, mas que encontram obstáculos, seja
através de um processo de esvaziamento, como na UNASUL, ou de ausência
de formalidade instituída, no caso dos BRICS. De toda forma, destacamos a
participação do governo brasileiro nos consórcios internacionais para a produção
do antimalárico baseado na dose fixa do Artesunato (AS) + Mefloquina (MQ), e
para a produção do praziquantel, medicamento pediátrico para tratamento da
esquistossomose.
Quanto aos mecanismos inovadores, vimos que os pools de patentes, no
aspecto prático, funcionam como meros sistemas de gerenciamento e
licenciamento de patentes, tanto em sua modelagem upstream, quanto
downstream. Não representam, nesse sentido, uma alternativa eficaz ao atual
sistema internacional de propriedade intelectual. Tanto por não utilizarem as
flexibilidades previstas no Acordo TRIPS, quanto por promoverem, em
determinados casos, práticas nefandas como fixação virtual de preços, restrição
de escopo geográfico para exportação, criando barreiras à entrada, e/ou
tentativas funestas de encobrir patentes inválidas. Tal situação não atende aos
interesses dos países em desenvolvimento, e devem ser superadas para a plena
consecução do acesso a medicamentos e outras tecnologias médicas, através
do instrumento de transferência de tecnologia.
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ELEMENTO 5 - APLICAÇÃO E GERENCIAMENTO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL PARA CONTRIBUIR COM A INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA
SAÚDE PÚBLICA
A GSPOA assevera que o sistema internacional de propriedade intelectual
visa, inter alia, fornecer incentivos para o desenvolvimento de novos produtos
para a saúde. No entanto, esquemas de incentivo para a pesquisa e
desenvolvimento, especialmente em doenças do Tipo II e Tipo III, e as doenças
Tipo I, de acordo com as necessidades específicas dos países em
desenvolvimento, precisam ser explorados e implementados. Trata-se de
necessidade crucial para fortalecer a capacidade de inovação, bem como a
capacidade de gerenciar e aplicar a propriedade intelectual, incluindo, em
particular, o uso em todos os instrumentos previstos no Acordo TRIPS, e
reforçados pela Declaração de Doha, especialmente as flexibilidades que devem
ser consideradas para fins de proteção da saúde pública (OMS, 2008).
Para tanto, o Elemento 05 dispõe de três subitens, que por sua vez
exploram 14 pontos de ação, a serem implementados pelos estados-membros e
outros stakeholders, como por exemplo algumas organizações internacionais
intergovernamentais

(incluindo

OMPI,

OMC,

PNUMA/Secretariado

da

Convenção de Diversidade Biológica, além da própria OMS), e até mesmo as
comunidades envolvidas, quando apropriado.

Sub-Elemento 5.1 - apoiar o compartilhamento de informações e
capacitação na aplicação e gestão da propriedade intelectual em relação à
inovação em saúde, e promoção da saúde pública nos países em
desenvolvimento;
Nos termos positivados pela OMS (2008), é necessário apoiar a
implementação de mecanismos que maximizem a inovação relacionada à saúde,
especialmente de acordo com as necessidades, e com a proteção da saúde
pública, nos países em desenvolvimento. Explorar alternativas que mitiguem os
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efeitos deletérios provocados pela propriedade intelectual, no acesso a
medicamentos pelos países em desenvolvimento, além pensar novos regimes
de incentivo relacionados à P&D. Para tanto, o subitem 5.1 dispõe de 8 (oito)
pontos de ação, que serão analisados a seguir.

Sub-Elemento 5.1 (A) - Incentivar e apoiar a aplicação e gestão da
propriedade intelectual, de uma maneira que maximize a inovação
relacionada com a saúde, e promova o acesso a produtos de saúde, e que
seja consistente com as disposições do Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio e outros
instrumentos da OMC, relacionados com aquele acordo, e vá de encontro
às necessidades específicas de pesquisa e desenvolvimento dos países
em desenvolvimento;
Já abordamos, ao longo da presente investigação doutoral, as
flexibilidades de TRIPS. Vimos, ao longo do sub-elemento 2.2 (C), que estas
estão relacionadas a dois alvos, um mais imediato e outro de médio e longo
prazo. A licença compulsória, a importação paralela e a exceção bolar são
flexibilidades cujo alvo é imediato, isto é, a obtenção de medicamentos a preços
mais razoáveis, seja por meio da entrada de versões genéricas de
medicamentos, seja por meio da importação de produtos que estejam sendo
comercializados internacionalmente a preços inferiores aos praticados no país.
O uso experimental e a atuação do setor saúde nos processos de pedidos de
patentes farmacêuticas, por sua vez, são flexibilidades cujo alvo é de médio e
longo prazo, pois visam a estimular o desenvolvimento tecnológico nacional.
Observamos, na ocasião, que o Brasil emitiu apenas uma licença
compulsória para medicamentos em sua história: em 2007, para o ARV efavirenz
(Stocrin®, Merck Sharp & Dohme — MSD). Em janeiro de 2009, a versão
genérica começou a ser produzida pelo laboratório público Farmanguinhos (sem
nenhuma transferência de tecnologia do titular da patente), após um período
importando versões genéricas da Índia. A economia total na compra de
genéricos de efavirenz em um período de cinco anos (2007-2011) após a licença
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foi de aproximadamente US$ 104 milhões, permitindo o aumento do número de
pessoas em tratamento com efavirenz de 70.000 em 2007 para 100.000 em 2011
(GUIMARÃES, HALLAR & VIEGAS, 2012).
De mais a mais, vimos que a utilização das demais flexibilidades no Brasil
encontram obstáculos que necessitam ser transpostos. Analisamos à exaustão
tais desafios no sub-elemento 2.2 (C), como as disposições trips-plus adotadas
quando da promulgação da Lei nº 9.279/1996, o subfinanciamento crônico do
SUS, a tentativa de extensão da exclusividade sobre o produto, por parte da Big
Pharma, através de práticas como a sham litigation, evergreening e forum
shifting, bem como as limitações da cadeia produtiva nacional, uma vez que em
regra atuam apenas na formulação e embalagem de princípios ativos advindos
da Índia e China, sangrando as divisas do país.
Vimos que é de fundamental importância, nesse contexto, a aprovação de
Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional, como o PL nº 5402/13,
que busca instituir a limitação de 20 anos para a vigência de patentes, a
impossibilidade de patenteamento de segundo uso e para polimorfos, como já
praticado na Índia. Também busca instituir maior rigor no requisito da atividade
inventiva, o que evitaria patentes relativas a inovações ínfimas ou incrementais,
e também busca promover criação do mecanismo de oposição para pedidos de
patentes, e fortalecer o papel da ANVISA no procedimento de anuência prévia.
Também busca reforçar a previsão normativa já existente no Brasil, de que
exclusividade de dados de testes não se aplica para fins de registro sanitário de
produtores de genéricos junto à agência competente.
Vimos, ainda, que a utilização da ameaça de licenciamento compulsório,
nos idos dos anos 2000, foi eficaz na negociação de preços de alguns ARVs 232.
No entanto, após diversos acordos estabelecidos e o não uso da licença
compulsória, o poder de barganha do governo brasileiro se mostrou reduzido
(JUNIOR et al., 2017). Nos dias atuais, com o advento dos medicamentos
biológicos de fronteira, como imunobiológicos e anticorpos monoclonais, diante
do déficit tecnológico dos países em desenvolvimento, e da ausência de
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Nelfinavir (Roche) e Kaletra (Abbott), por exemplo (CORRÊA & CASSIER, 2010).
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biossimilares no mercado, para eventual importação paralela, por exemplo,
limitam ainda mais a utilização desse instrumento.
Enfim, já restou mais do que evidenciado ao longo do presente trabalho
os desafios postos para a plena gestão dos direitos de propriedade intelectual
no Brasil. Tais temas foram abordados, em especial, ao longo do sub-elemento
2.2 (C), como as disposições trips-plus adotadas quando da promulgação da Lei
nº 9.279/1996, o subfinanciamento crônico do SUS, a tentativa de extensão da
exclusividade sobre o produto, por parte da Big Pharma, através de práticas
como a sham litigation, evergreening e forum shifting, bem como as limitações
da cadeia produtiva nacional. Vimos que para se avançar nesse sentido, seria
necessário acabar como dubiedades presentes na legislação brasileira, em
relação à patenteabilidade de produtos farmacêuticos, e que geram conflitos
entre os próprios órgãos governamentais, como ANVISA e INPI. Para tanto, um
dos caminhos seria a aprovação de projetos de lei que tramitam no Congresso
Nacional, como o PL nº 5402/13.

Sub-Elemento 5.1 (B) - promover e apoiar, inclusive por meio de
cooperação internacional, instituições regionais em seus esforços para
construir e fortalecer a capacidade de gerenciar e aplicar a propriedade
intelectual, de maneira orientada para a saúde pública, e para as
necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento;
Quanto ao apoio às instituições regionais, e que trabalham com o binômio
propriedade intelectual e acesso a medicamentos, já nos referimos aos trabalhos
efetivados pelo Grupo Técnico de Acesso Universal a Medicamentos da União
das Nações Sul-Americanas (GAUMU/ UNASUL), que teve dois projetos
aprovados pelo Conselho de Saúde do referido organismo internacional sulamericano, e que devem ser financiados pelo Fundo de Iniciativas Comuns (FIC):
Mapeamento das capacidades regionais de produção de medicamentos, o e
Banco de preços de medicamentos (UNASUL, 2012). Vimos, ainda, que dos
cinco grupos de trabalho instituídos no âmbito do Conselho de Saúde Sul-
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Americano (CSS), o GAUMU é o único que, ao longo dos anos, manteve
reuniões periódicas e acompanhamento das agendas internacionais.
Desvela-se, assim, que o referido fórum, além de tratar da perspectiva do
acesso a medicamentos no âmbito das nações sul-americanas, também
funciona como importante mecanismo de coordenação dos países, tendo em
vista a participação dos mesmos em plataformas multilaterais, tais como a
Organização Mundial da Saúde, e no seu órgão deliberativo de maior relevância
que é a Assembleia Mundial da Saúde.
Os primórdios dessa iniciativa encontram eco nos idos de 2004, quando,
para tentar unificar todas as economias dos países sul-americanos e promover
o desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental da América do Sul, foi
proposta a criação de uma Comunidade Sul-americana de Nações. Em 2008, os
doze países assinaram em Brasília um documento instituindo a criação do bloco,
que, a partir daquele momento, passou a se chamar UNASUL - União de Nações
Sul-americanas.
Nesse contexto, o CSS foi criado na primeira Reunião do Conselho de
Chefas e Chefes de Estado e de Governo do bloco, em 2008, com o objetivo de
consolidar a América do Sul, como um espaço de integração em saúde que
contribua para a saúde de todos e para o desenvolvimento, incorporando e
integrando os esforços e avanços sub-regionais (UNASUL, 2008a). É composto
pelos ministros da saúde dos doze Estados-membros, e sua estrutura inclui um
comitê coordenador, formado por representantes dos ministérios de cada
Estado-membro, cinco Grupos Técnicos (GTs) e seis Redes Estruturantes.
Em 2010 estabeleceram uma Agenda Sul-Americana de Saúde, que foi
posteriormente consolidada em um Plano de Trabalho Quinquenal 2010-2015,
com cinco eixos prioritários do CSS (UNASUL, 2010a): Vigilância e resposta em
saúde; Desenvolvimento de sistemas de saúde universais; Acesso universal a
medicamentos; Promoção à saúde e ação sobre seus determinantes sociais; e
Desenvolvimento e gestão de recursos humanos em saúde. Em 2011, inaugurou
o Instituto Sul-americano de Governo em Saúde (ISAGS), que tem como objetivo
disponibilizar aos membros do referido bloco as melhores práticas e evidências
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para a gestão em saúde, por meio da promoção de intercâmbio, reflexão crítica,
gestão do conhecimento e geração de inovações no campo da

política e

governança em saúde (FARIA et al., 2015).
Trabalho realizado por Faria et al. (2015), observou que dos 25
posicionamentos comuns apresentados pela UNASUL, entre 2010 e 2014, no
âmbito da Assembleia Mundial da Saúde, 8 foram sobre Resoluções que
tratavam do tema de medicamentos233. Essa concentração dos posicionamentos
comuns no tema de medicamentos, para as referidas autoras, pode ser explicada
por dois fatores: o primeiro é o trabalho contínuo do GAUMU, que já no referimos
anteriormente, e o segundo é o desabastecimento de medicamentos, que têm
sido

uma

preocupação

global,

mas,

em

especial,

dos

países

em

desenvolvimento e não produtores de medicamentos, além da incorporação de
tecnologias que vêm gradativamente desfinanciando os sistemas de saúde
desses países.
No eixo de medicamentos, observa-se que a questão de produtos
médicos de baixa qualidade, espúrios, com etiquetas enganosas, falsificados ou
de imitação foi objeto de posicionamento comum da UNASUL pela primeira vez
em 2010, e foi acompanhado nos dois anos seguintes. Essa discussão, no
âmbito da OMS, se deu em parte devido a um incidente ocorrido em 2008,
quando uma carga de 570 kg do insumo Losartan Potassium, utilizado na
produção de medicamentos para hipertensão arterial, ficou retida durante 36 dias
no Porto de Roterdã, na Holanda, sob alegação de ser falsificada. O ingrediente
foi importado pela farmacêutica brasileira EMS de uma fabricante na Índia. No
Brasil e na Índia, o produto não é protegido por patente e pode ser
comercializado livremente. O laboratório alemão Merck, que é detentor da
propriedade intelectual, solicitou à Holanda retenção da substância. O incidente
gerou conflitos diplomáticos entre os dois países.
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A63/6 – Saúde pública, inovação e propriedade intelectual: estratégia global e plano de ação; A63/23
– Falsificação de produtos médicos; A64/16 – Produtos médicos de baixa qualidade, espúrios, com
etiquetas enganosas, falsificados ou de imitação; A65/24 – Grupo Consultivo de especialistas para
Pesquisa e desenvolvimento: Financiamento e Coordenação (CEWG); A66/22– Produtos médicos de baixa
qualidade, espúrios, com etiquetas enganosas, falsificados ou de imitação; A66/23 – Continuação do
informe do CEWG; A67/27 e A67/28 – Continuação do informe do CEWG; A67/30 – acesso aos
medicamentos essenciais.
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O Brasil acusou a União Europeia de cercear as flexibilidades cedidas às
nações em desenvolvimento para compra ou importação de substâncias ou
medicamentos genéricos. Os dirigentes europeus rebateram as acusações
alegando o direito de fiscalizar remédios que passam pelas aduaneiras para
combater o comércio ilegal de produtos falsificados. Ainda que que o litígio no
Painel de Solução de Controvérsias não tenha avançado, restou evidenciado
que políticas de comércio internacional não podem funcionar como entrave ao
acesso a medicamentos nos países em desenvolvimento234 (LIMA, 2017; FARIA,
2011).
Merece destaque, ainda, no contexto de instituição regional que auxilia na
gestão da propriedade intelectual e no acesso a medicamentos, as iniciativas
fomentadas pela Comissão Intergovernamental de Política de Medicamentos
(CIPM) da Reunião dos Ministros da Saúde do Mercosul235. O Grupo Mercado
Comum (GMC), órgão deliberativo da estrutura do MERCOSUL possui 14
Subgrupos de Trabalho, com estruturas similares nos Estados Partes, dentre os
quais o SGT nº 11 "Saúde".
Em 2000, os Ministros da Saúde por meio do Acordo RMS/Mercosul n º
05/00 aprovaram a Política de Medicamentos para o Mercosul, Bolívia e Chile
(PMM). Plano de Ação para a Política de Medicamentos do Mercosul, Bolívia e
Chile e o Plano de Trabalho das prioridades definidas para a Política de
Medicamentos do Mercosul, Bolívia e Chile foram aprovados, em 2003, pelo
Acordo Mercosul/XIV RMS n° 04/03. Enquanto a UNASUL trata de temas em
perspectiva política, o SGT nº 11 do Mercosul, incluindo a CIPM, avança na
tentativa de harmonizar legislações e regulamentações, e eliminar obstáculos e
barreiras não alfandegárias ao comércio regional de produtos de saúde. Ou seja,
enquanto a UNASUL, a priori, atue na ótica da cooperação política, o
234

O tema de medicamentos falsificados tem sido discutido no âmbito dos órgãos diretivos da
Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2009, e foi objeto de intensas negociações em Genebra.
Nesse período, a delegação brasileira teve atuação destacada tanto para questionar a pressão sobre os
países em desenvolvimento para que implementem dispositivos mais restritivos e rígidos em suas
legislações patentárias, indo além do que é requisitado pelo Acordo TRIPS, como o projeto da OMS sobre
o tema (iniciativa IMPACT), quanto para propor soluções para o encaminhamento do assunto no âmbito
da Organização (LIMA, 2017).
235
O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um processo de integração regional, que se iniciou em 26 de
março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, conformado inicialmente pela Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai, ao qual recentemente incorporaram-se a Venezuela e a Bolívia.
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MERCOSUL avança para elementos de integração regional em sentido estrito
(BRASIL, 2009f).
A Política de Medicamentos do MERCOSUL, tem o propósito de “...buscar
o aperfeiçoamento da ação do Estado, principalmente em relação a quatro temas
identificados como objetivos axiais para os países da região na área dos
medicamentos”: a) ampliar o acesso da população aos medicamentos,
considerando as necessidades dos diferentes grupos sociais; b) garantir a
qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos que circulam na região; c)
promover a cultura do uso racional dos medicamentos; d) criar um ambiente de
pesquisa e desenvolvimento no setor que favoreça uma melhor inserção dos
países no domínio da tecnologia setorial (BRASIL, 2009f).
Pelo Acordo nº 26/04 – Recomendações sobre os Regimes de Patentes
e o Acesso aos Medicamentos para os Estados partes do MERCOSUL, os
Ministros da Saúde do MERCOSUL aprovaram o referido documento,
considerando que a concessão de patentes na área farmacêutica assume uma
importância maior na região a partir do Acordo TRIPS. As recomendações
transitam entre a necessidade de se apoiar a pesquisa e desenvolvimento nos
países da região, e a necessidade de se valer das flexibilidades e evitar
celebração de acordos que contenham dispositivos trips-plus (BRASIL, 2009f).
Pelo Acordo nº 04/08, já dentro do nosso recorte temporal de estudo, os
Ministros da Saúde do MERCOSUL acordaram fortalecer o desenvolvimento de
uma estratégia nos Estados Partes e Associados do MERCOSUL sobre a Saúde
Pública, Inovação e Propriedade Intelectual e, em particular, no Plano de Ação
que garanta que o direito à saúde anteceda aos interesses comerciais,
considerando que a Estratégia Global sobre a Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual aprovada no marco da Organização Mundial da Saúde
(OMS) contém as diretrizes de ação estabelecidas para os próximos anos na
matéria (BRASIL, 2009f)236.

236

No período de 2008-2015, podemos observar as seguintes iniciativas aprovadas no âmbito da CIPM, e
referendadas pelos Ministros da Saúde do MERCOSUL: Acordo RMS nº 04/08 – Acordo dos Estados Partes
e Associados do Mercosul em Relação à Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual; Acordo RMS
nº 08/08 – Estratégias Relativas à Vigilância e Combate à Falsificação e Adulteração de Medicamentos e
Produtos Médicos; Acordo RMS nº 09/08 – Estratégias Conjuntas a Promoção do uso
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De grande relevância, e não menos importante, foi a iniciativa da
negociação conjunta de medicamentos, lançada por ocasião da 37ª Reunião dos
Ministros da Saúde do Mercosul e Estados Associados, em 11 de junho de 2015.
O MS, por meio de articulação entre a AISA e as áreas técnicas pertinentes,
exerceu a coordenação da iniciativa de “negociação conjunta”, no âmbito do
Comitê Ad Hoc de Negociação de Preços de Medicamentos de Alto Custo nos
Estados Partes e Associados do Mercosul, em parceria com o Fundo
Estratégico da OPAS, com vistas à compra de medicamentos de interesse dos
países da região com preços mais acessíveis. Convencionou-se chamar de
“negociação conjunta” em vez de “compra conjunta”, pois somente o preço seria
acordado conjuntamente, ao passo que a aquisição dos medicamentos seria
feita, posteriormente, de forma individual pelo país junto à OPAS (MORAES,
2018).
Abordar-se-á a supracitada iniciativa com maior densidade no Elemento
06, que trata da questão da distribuição e acesso. Mas cumpre destacar que se
trata de prática avalizada pela OPAS, em particular a partir da Resolução
CD55.R12 (OPAS, 2016), adotada no 55º Conselho Diretivo da OPAS. A
iniciativa consiste na negociação de maior volume de compra de medicamentos,
somando-se

as

demandas

de

diversos

países

da

região,

para,

consequentemente, obter redução de preço. A cooperação com a OPAS, nesse
aspecto, ganha destaque a partir de 2008, através da Resolução CD48.R15:
Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual: uma Perspectiva Regional.
A Unidade Técnica de Medicamentos, Tecnologias e Pesquisa em Saúde, da
representação da OPAS/Brasil, elenca entre suas atividades a “articulação para
a implementação do Plano de Ação Global da OMS sobre Saúde Pública,
Inovação e Propriedade Intelectual” (OPAS, 2018).
De mais a mais, já mencionamos ao longo do trabalho a parceria entre o
Brasil e a OPAS, para a confecção da Plataforma Regional sobre Acesso a
Inovação para Tecnologias de Saúde (PRAIS), que consiste em plataforma
interativa que inclui pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias da
Racional de Medicamentos no Mercosul; Acordo RMS nº 10/08 – Acordo sobre Acesso a Medicamentos
de Alto Custo; Acordo RMS nº 11/08 – Plano de Trabalho das Prioridades Definidas para a Política de
Medicamentos do Mercosul, Bolívia e Chile;
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saúde, políticas farmacêuticas e tecnologias de saúde, acesso e uso racional de
medicamentos e regulação e gestão da propriedade intelectual.
Depreende-se, portanto, que o Brasil vem atuando junto à organismos de
cooperação regional, com o propósito de fomentar mecanismos que garantam a
gestão e gerenciamento da propriedade intelectual e do acesso a medicamentos.
O Grupo Técnico de Acesso Universal a Medicamentos da União das Nações
Sul-Americanas (GAUMU/UNASUL), a Comissão Intergovernamental de Política
de Medicamentos (CIPM) da Reunião dos Ministros da Saúde do Mercosul
(RMS), e a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), se destacam nesse
contexto.
No entanto, conforme assevera Buss (2018), a implementação da
cooperação internacional do Brasil, incluindo aquelas de âmbito regional,
encontra, hodiernamente, desafios que estão centrados na vontade política dos
atuais dirigentes das relações internacionais e da saúde, resistentes em manter
o reconhecido papel de solidariedade internacional do Brasil com países em
desenvolvimento. O esvaziamento da UNASUL, que já foi abordado
anteriormente ao longo da investigação doutoral, aliada à guinada conservadora
em países da América do Sul, e o endurecimento norte-americano nas relações
internacionais em geral, indicam tempos de estagnação, senão de retrocesso
para a cooperação internacional.

Sub-Elemento 5.1 (C) - Facilitar o acesso generalizado, e promover o
desenvolvimento, incluindo, se necessário, a compilação, manutenção e
atualização, e o uso amigável, das bases de dados que contém informações
públicas acerca dos status administrativo das patentes relacionadas com
a saúde, a fim de reforçar as capacidades nacionais na análise da
informação contida nesses bancos de dados, e melhorar, assim, a
qualidade das patentes;
Ao longo do estudo do Elemento 2, que trata da promoção das atividades
de Pesquisa e Desenvolvimento, especialmente os pontos de ação 2.2 (B) e (C),
analisamos algumas iniciativas de natureza open source, como o caso da
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plataforma de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), bibliotecas de
compostos, como o Banco de Moléculas da Amazônia (BMA), o Centro de
Biologia Química de Proteínas Quinases, a Quimioteca Brasileira, e o Brazilian
Initiative on Precision Medicine (BIPMed). Vimos ainda, a Política de Acesso
Aberto ao Conhecimento da Fiocruz, bem como seu Observatório em Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde. Já mencionamos, ainda, a parceria entre o
Brasil e a OPAS para a confecção da Plataforma Regional sobre Acesso a
Inovação para Tecnologias de Saúde (PRAIS), além das iniciativas
caracterizadas como pool de patentes, como o Medicines Patent Pool (MPP) e
Re:Search.
Em regra, tratam-se de iniciativas que congregam desde bancos de
compostos moleculares, passando por redes colaborativas que visam contribuir
para a gestão e formulação de políticas institucionais em Ciência, Tecnologia e
Inovação. No caso da PRAIS, trata-se de plataforma interativa referente à
pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias da saúde, políticas
farmacêuticas e tecnologias de saúde, acesso e uso racional de medicamentos
e regulação e gestão da propriedade intelectual.
Os pools de patentes, como se observou anteriormente, podem até
contribuírem, eventualmente, com o propósito de reforçarem as capacidades
produtivas nacionais. A redução nos custos de transação, e promoção de uma
divisão eficiente de trabalho, garantindo maior democratização na investigação
sanitária em países em desenvolvimento, são os propósitos dos pools
analisados (MPP e Re:Search). No entanto, constatamos que apresentam
adversidades que precisam ser confrontadas, como a restrição do escopo
geográfico para exportação, impactando no acesso a medicamentos em alguns
países em desenvolvimento, como o Brasil. Tais colaborações, quando regidas
somente pelas forças do mercado privado, podem acarretar, porquanto, em
riscos para o interesse público, quando efetivadas de forma anticompetitiva.
Fixação virtual de preços, e tentativas funestas de encobrir patentes inválidas,
se configuram como práticas que devem ser confrontadas.
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Destarte, em último caso, os pools funcionam como sistemas de
gerenciamento de licenças, e não representam, necessariamente, uma
alternativa real ao atual sistema internacional de propriedade intelectual.
Depreende-se, então, que o Brasil vem promovendo, e participando, de
iniciativas que visam aprimorar o acesso aberto a bancos de dados de
moléculas, e de seu status patentário, tanto em âmbito interno, quanto na esfera
internacional. Quanto às bibliotecas de compostos, já havíamos observados ao
longo da análise do sub-elemento 2.2 (B), que são iniciativas descentralizadas,
em sua maioria vinculadas às universidades federais e estaduais, e por centros
de fomento à pesquisa dos estados federados. Destarte, seria necessário um
maior esforço por parte do governo federal em promover a criação de um grande
banco, ou plataforma de dados, para aglutinar as iniciativas descentralizadas. A
Plataforma PRAIS, construída em parceria com OPAS, emerge nesse contexto
como ferramenta promissora para fins de gestão da propriedade intelectual. Os
pools de patentes, no caso o MPP e o Re:Search, podem configurarem-se como
instrumentos de promoção à investigação sanitária, mas padecem de vícios que
devem ser sanados, nos termos asseverados alhures.

Sub-Elemento 5.1 (D) - estimular a colaboração entre as instituições
nacionais pertinentes e os departamentos governamentais, bem como
entre as autoridades nacionais, regionais e instituições internacionais, a
fim de promover o compartilhamento de informações acerca das
necessidades de saúde pública;
As fragilidades relacionadas ao diálogo entre agências governamentais,
quanto a aspectos concernentes à propriedade intelectual e a saúde pública, já
foram desveladas especialmente ao longo do sub-elemento 2.2 (C). Os conflitos
entre a ANVISA, e o INPI, quanto à Anuência Prévia, não serão necessariamente
sanados com a edição da Portaria Conjunta nº 01, de 12 de abril de 2017,
especialmente porque limita a atuação da agência sanitária na análise dos
requisitos de patenteabilidade. Será necessário observar, doravante, se haverá
de fato esvaziamento da atuação da agência sanitária, que é tão importante no
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propósito de diminuir as chances de monopólios indevidos, e aumentar a
possibilidade da produção de genéricos a preços mais acessíveis para o
orçamento público e para a população em geral.237
Vimos, ainda, que os conflitos entre as supracitadas agências não se
limitam à prática da anuência prévia, mas também alcança divergências quanto
aos requisitos de patenteabiliade, em especial diante daquilo que convencionouse chamar de “segundo uso”. A agência sanitária defende que não haveria
amparo legal para a concessão da carta patente em tais casos, uma vez que não
estariam presentes os critérios da atividade inventiva e novidade. O INPI, por
sua vez, defende que não há vedação legal para tanto, e que o pedido de patente
de segundo uso deve ser analisado, de toda forma, para avaliar se demais
critérios de patenteabilidade estão presentes (LEITE, 2011). Uma vez que nem
o próprio Poder Judiciário possui uma posição definitiva acerca de tal
divergência, o melhor caminho para superar esse obstáculo seria a aprovação
do Projeto de Lei (PL) nº 5402/13, apresentado pelos deputados Newton Lima e
Dr. Rosinha, e que busca promover o equilíbrio entre a propriedade industrial e
a proteção da saúde pública, limitando o tempo de vigência das patentes em 20
anos, em qualquer caso, além de vedar a possibilidade de patenteamento nos
casos de segundo uso e polimorfismo.
O diálogo entre os poderes instituídos também precisa ser aprimorado.
Observou-se, ao longo da análise do sub-elemento 3.2 (A), a fragilidade dos
interesses sanitários frente aos econômicos, que se expressam na pressão pela
flexibilização da regulação sanitária, e encontram reflexo através da atuação de

237

O recente litígio envolvendo o sofosbuvir (ou Sovaldi ®, medicamente de referência da farmacêutica
Gilead), utilizado no enfrentamento à Hepatite C, nos dá uma ideia de que a anuência prévia realizada
pela ANVISA foi enfraquecida. No caso em tela, mais especificamente quanto ao pedido de patente
PI0410846-9, a anuência prévia somente foi deferida após determinação judicial, nos autos do Mandado
de Segurança nº 1002316-90.2017.4.01.3400, tramitado na 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Distrito Federal - 1ª Região. Houve a decisão, previamente em caráter liminar, e posteriormente
confirmada na análise do mérito do pedido, no sentido de que a ANVISA exarasse um novo parecer,
“atendo-se às suas atribuições funcionais, referentes à anuência prévia, sem se manifestar acerca da
patenteabilidade”. A anuência prévia foi confirmada, então, através da RESOLUÇÃO-RE ANVISA Nº 1.341,
de 19 de maio de 2017 (BRASIL, 2017a). Inclusive, a mudança de Fórum para discussão da referida lide,
da cidade do Rio de Janeiro, onde a justiça federal possui varas especializadas para discussão da
propriedade intelectual, para a cidade de Brasília, pode ser considerada uma prática de forum shifting,
uma vez que a indústria farmacêutica busca alterar o local de discussão para aquele que melhor atenda
seus interesses (MENEZES, 2015).
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órgãos como o Congresso Nacional, como nos casos referentes à liberação da
substância fosfoetalonamina sintética, e dos anorexígenos sibutramina,
anfepramona, femproporex e mazindol. Tal debilidade também se manifesta nas
frequentes decisões judiciais, à revelia da medicina baseada em evidência, que
determinam a concessão pelo Estado de medicamentos que não passaram pelo
crivo científico e rigoroso da Câmara Técnica de Medicamentos da ANVISA.
O diálogo, sobre saúde pública e propriedade intelectual, em âmbito
regional, já foi mencionado alhures, no sub-elemento 5.1 (B), quando observouse a cooperação no âmbito do Grupo Técnico de Acesso Universal a
Medicamentos da União das Nações Sul-Americanas (GAUMU/UNASUL), a
Comissão Intergovernamental de Política de Medicamentos (CIPM) da Reunião
dos Ministros da Saúde do Mercosul (RMS), e a Organização Pan-americana da
Saúde (OPAS).
O diálogo, em âmbito global, também foi destacado especialmente ao
longo do Capítulo I do presente trabalho, quando resgatamos a memória das
negociações do IGWG, e de como a atuação do governo brasileiro foi importante
para a consolidação do chamado Documento do Rio, que por sua vez foi
incorporado no contexto da GSPOA, lançando o olhar de saúde pública nos
aspectos de propriedade intelectual, e consolidando o papel da Organização
Mundial da Saúde (OMS) como fórum competente para discutir tais aspectos.
No âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a
discussão para que os interesses relacionados ao direito de propriedade
intelectual não limitem as necessidades dos países em desenvolvimento,
incluindo aspectos de saúde pública, remonta-se à 2004. Naquele ano, o Brasil
e a Argentina, apoiados por outros treze países em desenvolvimento,
apresentaram uma proposta à OMPI, de estabelecimento de uma agenda de
desenvolvimento. A referida Organização, criada em 1967, é uma das 16
agências especializadas da ONU e tem por propósito a promoção da proteção
da propriedade intelectual ao redor do mundo através da cooperação entre
Estados (WIPO, 2004). Observa-se, destarte, que a atuação do governo
brasileiro, no respectivo fórum, também vai ao encontro do ideal de que o atual
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sistema internacional de propriedade intelectual seja melhor adaptado aos
interesses e necessidades dos países em desenvolvimento.
A proposta do Brasil e da Argentina incluía emendas à Convenção da
OMPI, estimulando o aperfeiçoamento da cooperação técnica; a criação de uma
Comissão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia que
garantisse meios eficazes de transferências para países em desenvolvimento;
organização de seminários internacionais em conjunto com a OMC e a
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, entre
outros. Após três anos de discussão, a agenda de desenvolvimento, com 45
recomendações, foi acordada pelos Estados membros nos Comitês (da sigla em
inglês, PCDA), em suas seções de fevereiro e junho de 2007, e devidamente
ratificadas pela Assembleia Geral, em setembro e outubro de 2007 (TAMANINI,
2008).
Conclui-se, porquanto, que é necessário aprimorar o diálogo entre as
agências governamentais que tratam do binômio saúde pública-propriedade
intelectual, e que o governo brasileiro vem demarcando nos fóruns regionais e
globais, que a propriedade intelectual não deve ser tratada apenas na ótica
mercantil, mas também sob o viés do direito à saúde e dos direitos humanos.
Sub-elemento 5.1 (E) - Reforçar a educação e a formação profissional na
aplicação e gestão de propriedade intelectual de uma perspectiva de saúde
pública, levando em conta as disposições contidas no Acordo TRIPS,
incluindo as flexibilidades reconhecidas pela Declaração de Doha sobre
Saúde Pública e o Acordo TRIPS;
Aspectos gerais acerca da formação de recursos humanos em saúde, em
aspecto lato, foram tratados ao longo do sub-elemento 3.2 (A), (B) e (C). Na
ocasião, observou-se que, desde 2004, a Política Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) já previa a necessidade de se
promover a formação, capacitação e fixação de recursos humanos qualificados.
Nesse ínterim, constatou-se que, entre 2008-2015, foi instituído o Decreto
6.938/2009, que regulamentou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT), que por vez foi responsável pelo fomento do Programa
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Ciência sem Fronteiras (CsF), criado em 2011. Aliado a demais programas de
capacitação, levados a cabo especialmente pela SCTIE e SGTES, constituem
importante conjunto de iniciativas para a capacitação a longo prazo. No entanto,
posta-se como desafio para a sua plena implementação os cortes orçamentários
abruptos observados a partir de 2014 e 2015, com recrudescimento nos anos
seguintes, o que poderá impactar sobre o financiamento global de ciência,
tecnologia e inovação no País, e por consequência na política de retenção e
capacitação de recursos humanos para a P&D em saúde.
Quanto às noções relacionadas à propriedade intelectual, e as
flexibilidades previstas em TRIPS, tem-se que se trata de tema complexo, e que
não é necessariamente é explorado pelas universidades brasileiras. Ainda que
a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), tenha explorado o tema ao propor cursos
e fomentar linhas de pesquisa, strictu e latu sensu, relacionadas à saúde global
e diplomacia da saúde, ainda se mostra insuficiente para a mudança de
mentalidade esperada. Barbieri & Chamas (2008) reforçam que faz-se urgente o
investimento em recursos humanos e em capacitação em propriedade
intelectual, a fim de que o Brasil, e demais países em desenvolvimento, possam
analisar e propor políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico,
tecnológico e industrial local e influenciar, de modo mais intenso e contínuo, o
debate global. Observam os referidos autores e debate sobre esta temática no
ambiente dos cursos de administração, engenharia e economia, como se este
debate envolvesse apenas questões jurídicas. É preciso, nesse sentido, ampliar
debate sobre essa temática na sociedade, principalmente no ambiente de
ciência, tecnologia e inovação.

Sub-Elemento 5.1 (F) - Facilitar, quando viável e apropriado, o possível
acesso a informações de conhecimentos médicos tradicionais, para uso
como técnica prévia em exame de patentes, incluindo, se for caso disso, a
inclusão de informações conhecimentos tradicionais medicinais em
bibliotecas digitais;
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Não há na legislação brasileira previsão de utilização de bancos de dados,
relacionados aos conhecimentos tradicionais associados, para fins de análise
patentária. O que há, conforme observamos ao longo da análise do subelemento 1.3 (E), são aspectos específicos relacionados ao registro sanitário de
medicamentos fitoterápicos. Na ocasião, vimos que em maio de 2014, a Diretoria
Colegiada da ANVISA aprovou duas regulamentações nesse sentido. A Agência
atualizou o registro dos medicamentos fitoterápicos e criou o registro e
notificação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos. A Resolução RDC 26/ 2014
define como será feito registro ou notificação dos Produtos Tradicionais.
Acompanha o referido documento a Instrução Normativa 2/14, que lista os
medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais que poderão ter registro
simplificado na ANVISA. Já a resolução RDC 38/14 dispõe sobre a realização de
petições pós-registro de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais
fitoterápicos e dá outras providências.
Nesse ínterim, cumpre observar que o INPI publicou, no dia 27 de
fevereiro de 2018, exigência formal (código de despacho 6.6.1) para pedidos de
patente que precisem de manifestação quanto ao cadastramento ou autorização
de acesso ao Patrimônio Genético Nacional e Conhecimento Tradicional
Associado. A medida é proveniente da Lei nº 13.123/2015, que, em seu art. 47,
condiciona a concessão de pedidos de patentes obtidos a partir de acesso ao
Patrimônio Genético (PG) ou Conhecimento Tradicional Associado (CTA) ao
cadastramento ou autorização de acesso obtida junto ao Conselho de Gestão do
Patrimônio Genético (CGEN) (INPI, 2018).
A partir das alterações promovidas pela referida Lei 13.123/2015, as
pesquisas com o patrimônio genético e o desenvolvimento de produtos com a
biodiversidade brasileira não necessitam de permissão prévia do CGEN para o
seu desenvolvimento. No lugar da autorização fornecida por vários órgãos
federais - CGEN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) - passou a ser exigido, apenas, o
registro das atividades de acesso em um cadastro eletrônico, o Sistema Nacional
de Gestão do Patrimônio Genético (SISGen), que deverá ser feito antes da
divulgação dos resultados parciais ou finais das pesquisas (IPHAN, 2018).
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Para a exploração econômica de produto acabado ou material
reprodutivo, deverá ser feita uma notificação ao SISGen antes da
comercialização. Quando houver conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético, o consentimento prévio da comunidade tradicional ou povo
indígena sempre deverá ser obtido antes do início das atividades de acesso. O
cadastramento deverá ser feito antes do requerimento de qualquer direito de
propriedade intelectual ou do envio ao exterior de amostras do patrimônio
genético, para atividades de acesso ou mesmo para prestação de serviços
(IPHAN, 2018).
Compreende-se, porquanto, que ainda que não haja nenhuma disposição
legal para fins de utilização de bancos de dados relacionados à medicina
tradicional, em relação à análise de pedido de patente nessa seara, avançou-se,
no período de 2015-2018, na adequação e facilitação de registro sanitário de
medicamento fitoterápicos junto à agência de vigilância sanitária. Da mesma
forma, houve mudanças em relação às pesquisas com o patrimônio genético e
o desenvolvimento de produtos com a biodiversidade brasileira, incluindo o
conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, diante da
promulgação da Lei 13.123/2015, incluindo o consentimento prévio da
comunidade tradicional ou povo indígena, sendo que cadastramento junto ao
SISGen deverá ser feito antes do requerimento de qualquer direito de
propriedade intelectual.

Sub-Elemento 5.1 (G) - Promover a participação ativa e efetiva dos
representantes da saúde nas negociações relacionadas à propriedade
intelectual, quando apropriado, para que tais negociações também reflitam
as necessidades de saúde pública;
Já evidenciamos ao longo do Capítulo II a relação da política externa
brasileira com a saúde, e o fenômeno da descentralização horizontal, ou seja,
cada mais áreas temáticas específicas do governo federal tendem a participar
das relações internacionais do país, em estreita colaboração com o Ministério
das Relações Exteriores. Quanto às negociações relacionadas à propriedade
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intelectual, a Assessoria de Assuntos Internacionais da Saúde (AISA), unidade
organizacional institucionalmente ligada ao Gabinete do Ministro da Saúde, tem
competência para lidar com os temas internacionais de interesse do Ministério
da Saúde e assessorar o ministro de Estado em questões afetas à seara
internacional.
A AISA, com essa atual estrutura, foi criada pelo Decreto nº 2.477, de 28
de janeiro de 1998, ainda que seus primórdios remontem à Comissão de Saúde
Internacional, que foi criada no então Ministério da Educação e Saúde, por meio
da Portaria nº 94, de 20 de abril de 1950. Desde essa época, quase sempre
existiu uma unidade do Ministério da Saúde dedicada a temas internacionais.
Essa estrutura, no entanto, sofreu frequentes alterações institucionais em razão
tanto de transformações internas do Ministério quanto de modificações
concernentes à administração do Executivo federal em geral (FILHO, 2018).
Conforme Filho (2018), ao longo das últimas duas décadas, a AISA tem
acompanhado temas extremamente relevantes ao Ministério da Saúde e ao
Brasil: os medicamentos genéricos e a defesa do licenciamento compulsório
como instrumento válido para a promoção do acesso à saúde, o protagonismo
brasileiro na resposta regional e global ao HIV, a cooperação técnica entre
países

em

desenvolvimento, o apoio à integração regional no âmbito do

Mercosul, e de outros mecanismos de integração, o apoio à cooperação do
Programa

Mais

Médicos,

a

participação

em

fóruns

multilaterais,

o

acompanhamento do Regulamento Sanitário Internacional, o combate ao
tabaco, entre vários outros temas, muitos dos quais representam importantes
conquistas da sociedade e da saúde pública brasileiras.
Nas negociações relacionadas à propriedade intelectual, destacamos ao
longo do Capítulo I, a importância do Ministério da Saúde, e do Ministério da
Relações Exteriores, no processo do IGWG, que deu origem à GSPOA,
especialmente por agregar os interesses dos países da região da América Latina
e Caribe (GRULAC), promovendo e atuando como facilitador nos encontros subregionais, que acabaram consubstanciados no Documento do Rio, cujos
princípios foram aderidos ao conteúdo da Estratégia Global, conferindo ao
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documento orientação em prol da saúde pública até então inexistente nos drafts
anteriores (LIMA, 2014).
Moraes (2018) ressalta que além da atuação junto aos foros multilaterais,
e da execução de estratégias em contextos de integração regional, a atuação do
Brasil em saúde no tema de acesso a medicamentos e propriedade intelectual
tem o claro potencial de expansão para a concertação entre países em
desenvolvimento com interesses, realidades e desafios similares. A AISA poderá
continuar a contribuir, dessa maneira, com a identificação de possibilidades e
oportunidades de ação que convirjam em iniciativas concretas que mitiguem os
efeitos deletérios advindos da propriedade intelectual, e que fortaleçam, de
maneira recíproca, o acesso a medicamentos como política pública de saúde no
âmbito do SUS e como instrumento da política externa brasileira.

Sub-Elemento 5.1 (H) - intensifiquem os esforços para coordenar de forma
eficaz o trabalho relacionado entre a propriedade intelectual e saúde
pública, entre os secretariados e órgãos diretivos de organizações
regionais e internacionais relevantes, a fim de facilitar a diálogo e
divulgação de informações aos países.
Já abordamos à exaustão, ao longo presente trabalho, diversas iniciativas
empreendidas pelo governo brasileira, em apoio e colaboração efetiva com
organizações internacionais, de alcance regional ou global, incluindo seus
órgãos diretivos, nos termos positivados pelo presente ponto de ação.
Relembramos, à título de informação, a cooperação no âmbito do Grupo
Técnico de Acesso Universal a Medicamentos da União das Nações SulAmericanas (GAUMU/UNASUL), a Comissão Intergovernamental de Política de
Medicamentos (CIPM) da Reunião dos Ministros da Saúde do Mercosul (RMS),
que por sua vez são importantes, para a coordenação do posicionamento dos
países junto à Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), e Organização
Mundial da Saúde (OMS).
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A sistematização de informações, e o intercâmbio de experiências entre
países e organizações internacionais, são fundamentais no contexto ora
investigado, uma vez que permite a ampliação do diálogo internacional e alarga
as fronteiras epistemológicas, no propósito de assegurar a lente da saúde em
negociações de propriedade intelectual que tenham efeitos sobre o acesso a
medicamentos nos países em desenvolvimento.

Sub-Elemento 5.2 - providenciar, quando apropriado, mediante solicitação,
em colaboração com outros organizações internacionais, apoio técnico,
incluindo, se for caso disso, aos processos políticos, aos países que
pretendem fazer uso das disposições contidos no Acordo TRIPS, incluindo
as flexibilidades reconhecidas pela Declaração de Doha sobre Saúde
Pública e o Acordo TRIPS,

a fim de promover o acesso a produtos

farmacêuticos;
O presente sub-elemento trata de aspectos práticos, que devem ser
implementados pelos países, incluindo as flexibilidades previstas no Acordo
TRIPS e reforçadas pela Declaração de Doha, e a necessidade de se promover
a cooperação técnica, para que os ideais progressistas da GSPOA sejam
efetivamente alcançados. Para tanto, apresenta 5 (cinco) pontos de ação que
serão analisados a seguir.

Sub-Elemento 5.2 (A) - considerar, sempre que necessário, a adaptação da
legislação nacional a fim de incorporar todas as flexibilidades contidas no
Acordo TRIPS, incluindo aquelas reconhecidas pela Declaração de Doha
sobre Saúde Pública, e a decisão da OMC de 30 de agosto de 2003;
Na análise efetivada ao longo do Capítulo I, e do sub-elemento 2.2 (C),
vimos que as flexibilidades previstas no Acordo TRIPS, e reforçadas pela
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Declaração de Doha sobre Saúde Pública e o Acordo TRIPS, foram devidamente
incorporadas à Lei 9.279/1996238.
Constatamos que as flexibilidades estão relacionadas a dois alvos, um
mais imediato e outro de médio e longo prazo. A licença compulsória, a
importação paralela e a exceção bolar são flexibilidades cujo alvo é imediato, isto
é, a obtenção de medicamentos a preços mais razoáveis, seja por meio da
entrada de versões genéricas de medicamentos, seja por meio da importação de
produtos que estejam sendo comercializados internacionalmente a preços
inferiores aos praticados no país. O uso experimental e a atuação do setor saúde
nos processos de pedidos de patentes farmacêuticas, por sua vez, são
flexibilidades cujo alvo é de médio e longo prazo, pois visam a estimular o
desenvolvimento tecnológico nacional, por meio do aproveitamento do
conhecimento disponibilizado pela patente e impedir que sejam concedidos
direitos de exclusividade àqueles pedidos que não atendam aos requisitos legais
de patenteabilidade (CHAVES et al., 2008).
No entanto, vimos que o Brasil abriu mão de algumas flexibilidades, tais
como o período de transição que foi consagrado àqueles países de
desenvolvimento que não concediam proteção intelectual na seara farmacêutica.
O art. 65.1 do TRIPS estabelece que o prazo para aplicação do Acordo é o
mesmo para a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, qual seja,
01.01.1995, podendo os membros, por força das disposições transitórias do
Acordo, estender esse prazo até por um ano, ou seja, até 01.01.1996. Além
disso, o TRIPS também prevê nos arts. 65.2, 65.3 e 65.4, prazos dilatados para
que os países em desenvolvimento e os de menor desenvolvimento relativo
implementem o acordo. Esse prazo é de mais quatro anos para os países em
desenvolvimento, e mais cinco anos adicionais para os setores tecnológicos que
não eram protegidos antes do advento do acordo, como é o caso dos fármacos.
Os países de menor desenvolvimento relativo tinham um prazo de dez anos para
incorporarem o TRIPS em seus ordenamentos jurídicos internos, prazo que foi
estendido por mais 10 anos por força do parágrafo 7º da Declaração de Doha
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Previamente, o Brasil já havia ratificado o Acordo TRIPS por meio do Decreto Legislativo 30/1994, e o
promulgado pelo Decreto presidencial 1.355/1994.

363

sobre Saúde Pública e o Acordo TRIPS, de 2001. O Brasil optou por não se valer
dessa extensão de prazo, ao contrário de outros países em desenvolvimento
como a Índia. Segundo LAMBERT (2002, p. 254) “(...) incompreensivelmente o
governo brasileiro não quis prazo nenhum, ou aceitou apenas um ano, como se
mudanças desse porte não exigissem adaptações complexas”.239
Outra flexibilidade que, embora tenha sido incorporada pela legislação
brasileira, mas que teve sua ação limitada, é a importação paralela, conforme já
visto anteriormente. Esta se dá quando um produto produzido legalmente em
outro país é importado sem a permissão do detentor do direito da propriedade
intelectual. Está diretamente relacionado com a exaustão de direitos, por parte
do detentor do monopólio patentário, seja em âmbito nacional, regional ou
internacional. O Acordo TRIPS (art. 6 e art. 28), e a Declaração de Doha sobre
Acordo TRIPS e Saúde Pública (art. 5d), asseveram que os países podem
escolher o regime de exaustão de direitos que consideram mais adequado. No
entanto, a legislação brasileira trata de propriedade intelectual atualmente adota
o regime nacional de exaustão de direitos (artigo 43, LPI), que pode ser
considerada uma medida trips-plus, já que se trata de importante mecanismo
para as políticas de saúde pública, pois permite a importação de produtos que
estejam legalmente à venda em mercados de outros países muitas vezes a
preços mais baixos do que o praticado no país importador.
Vimos que tramitam propostas no congresso nacional que buscam alterar
esse regime positivado na LPI. Podemos citar como exemplo o PL139/99 (de
autoria de Alberto Goldman – PSDB/SP), que propõe a mudança do regime de
exaustão nacional para a exaustão internacional de direitos, permitindo a
importação paralela para casos em que o produto tenha sido colocado no

239

O Superior Tribunal de Justiça entendeu, nos primeiros casos que julgou sobre o tema, que a aplicação
do Acordo TRIPS no Brasil foi imediata, em razão de nosso país não ter optado expressamente pela
postergação de cinco anos prevista no texto do tratado. Nesse sentido, confira-se: REsp n.º 423.240/RJ,
Relator o Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 15/3/04, e REsp 661.536/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, 3.ª Turma, j. 07.04.2005, DJ 30.05.2005. Posteriormente, ao analisar eventual conflito
entre o prazo de proteção patentária de 15 anos, previsto na antiga Lei 5.772/71, e sua extensão
automática para 20 anos (conforme previsão do Acordo TRIPS), o STJ muda seu entendimento
afirmando que o próprio texto do Acordo TRIPS prevê que nos países em desenvolvimento sua vigência
será prorrogada por cinco anos, independentemente de manifestação expressa do país nesse sentido
(REsp 960.728/RJ, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, DJ 17.3.09, e REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª
Turma, j. 15.12.2009, DJe 18.12.2009).
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mercado pelo titular da patente ou com o seu consentimento. Também cabe
mencionar o PL 8.091/2014 (de autoria da Comissão de Seguridade Social e
Família), que também propõe a mudança para o regime de exaustão
internacional de direitos, permitindo a importação de qualquer produto colocado
legalmente no mercado de outro país, mesmo quando não tenha consentimento
do titular da patente (CHAVES et al., 2017).
No caso da Licença Compulsória, a LPI estabeleceu diversos
fundamentos para sua emissão, mas, no entanto, não estabeleceu um método
mais simplificado para o uso governamental das patentes, como faz a legislação
de outros países240. O art. 31, alínea “b”, do Acordo TRIPS, estabelece a
possibilidade de uso da patente sem autorização do titular, para fins de uso
público não comercial. A Declaração de Doha também foi cristalina ao positivar
no seu art. 5º (b), in verbis: “Cada Membro tem o direito de conceder licenças
compulsórias, bem como liberdade para determinar as bases em que tais
licenças são concedidas”. A LPI, nos seus artigos 68, 70 e 71 prevê que o titular
ficará sujeito a ter sua patente licenciada compulsoriamente: i) exercer os direitos
da patente de forma abusiva (art. 68); ii) praticar, por meio da patente, abuso de
poder econômico (art.68)241; iii) não fabricar ou fabricar de modo incompleto o
objeto da patente no território brasileiro, ou não usar integralmente o processo
patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica (art. 68); iv)
comercializar o produto patenteado de forma a não satisfazer às necessidades
do mercado (art. 68); v) patentes dependentes (art. 70); vi) emergência nacional
declarada em ato do Poder Executivo Federal (art. 71); vii) interesse público
declarado em ato do Poder Executivo Federal (art. 71)242.
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Love (2002) dispõe que vários países possuem boas leis para o uso público das patentes. Cita o caso
dos EUA, Austrália, Irlanda, Itália, Alemanha, Nova Zelândia, Filipinas, Malásia, Cingapura, Índia, Canadá,
Espanha e China.
241
No que tange aos aspectos anticoncorrenciais relacionados a tecnologias e patentes, a Lei
12.529/2011, que estabelece o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, enumera várias condutas
que são caracterizadas como infração da ordem econômica (art. 36, incisos V, VIII, XI, XIV, XVIII, XIX).
242
As hipóteses de concessão de licença compulsória estipuladas no artigo 71 da LPI foram
regulamentadas pelo Decreto 3201/99, posteriormente alterado pelo Decreto 4830/2003, que introduziu
mudanças importantes no decreto anterior, permitindo a importação de versões genéricas de produtos
licenciados compulsoriamente sempre que produção doméstica se mostrar inviável e obrigando o
detentor da patente a revelar toda a informação necessária para tal produção (BRASIL, 1999b; 2003e)
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O Projeto de Lei 5402/2013, de Dr. Newton Lima e Dr. Rosinha, em seu
art. 4º, propõe a criação do art. 43-A, na LPI, de modo a contemplar o uso público
das patentes, também chamado de “uso governamental”.
Da mesma forma, há projetos de lei (PLs 139/1999, 3.562/2000,
303/2003, 5.176/2009 e 2.975/2004), tramitando na Câmara dos Deputados que
visam aumentar as hipóteses de emissão do licenciamento compulsório, tais
como em caso de cancelamento ou suspensão temporária da comercialização
ou da produção de medicamentos, ou para ampliar sua utilização para todos os
casos de não exploração em território nacional, retirando a ressalva de
inviabilidade econômica (BRASIL, 2013d).
Depreende-se, porquanto, que a LPI contempla diversas das flexibilidades
previstas em TRIPS, mas que seria necessário a aprovação de novos marcos
normativos, especialmente o PL 5402/2013, e os PLs 139/1999 8.091/2014, de
modo a instituir a figura do uso governamental, ou uso público das patentes, bem
com como alterar a legislação adotando o regime de exaustão internacional de
direitos, permitindo a importação de qualquer produto colocado legalmente no
mercado de outro país, mesmo quando não tenha consentimento do titular da
patente.
Sub-Elemento 5.2 (B) - Ter em conta, se for caso disso, o impacto na saúde
pública quando considerar adotar ou implementar uma proteção mais
extensa da propriedade intelectual, do que é exigido pelo Acordo TRIPS,
sem prejuízo dos direitos soberanos dos Estados-Membros;
Abordou-se, ao longo do sub-elemento 2.3 (C), que a Lei 9.279/1996
adotou uma série de disposições conferindo maior proteção à propriedade
intelectual, em especial na seara farmacêutica, sem necessariamente levar em
consideração as necessidades e o impacto na saúde, a despeito da advertência
positivada no sub-elemento 5.2 (B).
As disposições trips-plus adotadas quando da promulgação da LPI
emergem como obstáculos no processamento da investigação sanitária e no
acesso a medicamentos a preços acessíveis. Entre os dispositivos trips-plus
incorporados na lei brasileira estão o mecanismo das patentes pipeline (artigos
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230 e 231), e o parágrafo único do artigo 40, além do fato de não ter utilizado o
tempo de transição possibilitado pelo Acordo TRIPS para concessão de patentes
farmacêuticas apenas a partir de 2005, além da própria adoção do regime
nacional de exaustão de direitos.
Na ocasião, vimos que o mecanismo pipeline possibilitou o depósito de
pedidos de patentes na área farmacêutica e de alimentos entre maio de 1996 e
maio de 1997, assegurando a proteção com base na análise formal do pedido;
na não exploração da invenção no país e na concessão da patente no país de
origem; sem passar pelo exame dos requisitos de patenteabilidade de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial em âmbito nacional. Vimos que tal
mecanismo trouxe prejuízos consideráveis ao erário público, especialmente
diante da letargia do STF em julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade
relacionada ao tema (HASENCLEVER et al., 2010; CHAVES et al., 2017;
LUNARDI & DIMOULIS, 2017).
No caso da extensão da patente pelo disposto no parágrafo único do
artigo 40 da LPI, já vimos, anteriormente, que estudo elaborado por Paranhos
et al. (2016), identificou nove medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde,
cujos pedidos de patentes já têm mais de 10 anos sem a realização do exame
pelo INPI e, caso venham a ser concedidos, terão a vigência de patentes acima
de 20 anos. Com base nos anos de extensão acumulados até janeiro de 2016 e
no volume médio de compras dos últimos 3 anos, os autores estimaram o quanto
o governo pagará a mais por esses nove medicamentos, em relação à
possibilidade de compra das versões genéricas e biossimilares. Para este
conjunto de medicamentos, o prejuízo estimado foi de R$ 2,14 bilhões (CHAVES
et al., 2017).
Para superar tais obstáculos positivados na LPI, já observou-se alhures
que um caminho razoável seria a aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 5402/13,
que busca promover o equilíbrio entre a propriedade industrial e a proteção da
saúde pública, limitando o tempo de vigência das patentes em 20 anos, em
qualquer caso, além de vedar a possibilidade de patenteamento nos casos de
segundo uso, polimorfismo, e no caso de inovações ínfimas ou meramente
incrementais.
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Sub-Elemento 5.2 (C) - ter em conta nos acordos comerciais as
flexibilidades contidas no Acordo TRIPS, incluindo aqueles reconhecidos
pela Declaração de Doha e na decisão da OMC de 30 de agosto de 2003;
De mais a mais, já abordamos ao longo do sub-elemento 2.3 (C), as
práticas de forum shifting utilizadas pelos países desenvolvidos, especialmente
no propósito de recrudescer o enforcement e a proteção da propriedade
intelectual nos países em desenvolvimento, como, por exemplo, no âmbito dos
Tratados de Livre Comércio (TLCs).
Vimos, na ocasião, que no caso brasileiro, há de se observar que as atuais
tratativas de negociação do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia
e o Mercosul, que se arrastam desde o ano 2000, caso sejam ratificadas pelas
partes, nos moldes previstos pelos documentos de trabalho negociados até
2016, poderá trazer prejuízos imanentes ao acesso a medicamentos, não
apenas no que se refere à extensão do tempo de vigência da patente, cujo
malefício já foi discutido anteriormente, mas também na restrição da importação
paralela e na adoção de exclusividade de dados de testes (CHAVES et al., 2017).
No caso da importação paralela, a proposta da União Europeia, para fins
de formalização de TLC com o Mercosul, dispõe que partes teriam que adotar
ou o regime nacional ou o regime regional de exaustão de direitos. Ainda que o
Brasil já adote o regime nacional, a adoção da proposta europeia inviabilizaria
alguns projetos de lei que tramitam no congresso nacional, e que buscam alterar
esse regime positivado na LPI, conforme já foi visto anteriormente (sub-elemento
2.3 (C), e sub-elemento 5.2 (A)).
No caso da proteção de dados, já analisamos ao longo do sub-elemento
2.3 (C), que na legislação brasileira, os dados necessários para obtenção de
registro de produtos farmacêuticos para uso veterinário, fertilizantes e
agrotóxicos tem direito a exclusividade de dados por um período de 10 anos (Lei
10.603/02). Essa lei não se aplica aos produtos farmacêuticos para uso humano,
não por omissão, mas por opção deliberada do legislador. A LPI protege os
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dados não revelados contra o uso comercial desleal (artigo 195, XIV), em
cumprimento ao determinado pelo Acordo TRIPS.
A proposta da União Europeia dispõe que as partes não permitirão que
qualquer outro fabricante do mesmo produto ou produto similar obtenha
aprovação para comercialização, com base na aprovação de comercialização
concedida ao fabricante que tenha fornecido os resultados dos ensaios préclínicos ou clínicos. Caso seja aprovada, poderá impactar negativamente de
políticas de acesso a medicamentos, uma vez que pode atrasar a disponibilidade
de versões genéricas dos medicamentos no mercado, e pode obrigar os
produtores de genéricos a realizar novos ensaios clínicos em detrimento de
princípios de ética em pesquisa com seres humanos (Declaração de Helsinque
da Associação Médica Mundial) e elevando os custos para produção dos
genéricos (CHAVES et al., 2017).
O já citado Projeto de Lei nº 5.402/13 também propõe, entre outras
medidas já citadas anteriormente, alterar o art. 195 da LPI, para evitar
interpretação que poderia levar à concessão de exclusividade de dados para
produtos farmacêuticos de uso humano. A aprovação de tal medida seria
benéfica, no propósito de evitar situações como a da retirada do genérico do
medicamento escitalopram (ansiolítico) por duas semanas do mercado, que
deixou 50 mil pessoas sem o medicamento, em decorrência de uma ação movida
pelo laboratório Lundbeck solicitando a exclusividade de dados (CHAVES et al.,
2017).

Sub-Elemento 5.2 (D) - Considerar, se for caso disso, tomar as medidas
necessárias nos países com capacidade de produção para facilitar, através
da exportação, o acesso a produtos em países com capacidade de
produção farmacêutica insuficiente ou inexistente, de uma maneira
coerente com o Acordo TRIPS, a Declaração de Doha e a decisão da OMC
de 30 de agosto de 2003;
Esse ponto de ação está diretamente relacionado ao chamado “sistema
do parágrafo 6º” da Declaração de Doha sobre Saúde Pública e o Acordo TRIPS,
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formalmente acatada pela Organização Mundial do Comércio em decisão do
Conselho Geral de 2003, seguida pela Decisão do Conselho Geral de 2005,
sobre a Alteração do Acordo TRIPS que incorpora este “waiver” ao artigo 31,
alíneas (f) e (h) do Acordo TRIPS243 (SILVA; VALLINI, 2003). Aberta para
ratificação dos Estados-Membros, uma vez que altera o texto legal do Acordo
TRIPS, começou a vigorar em 23 de janeiro de 2017, quando dois terços dos
membros da OMC aceitaram o referido Protocolo (WTO, 2018a).
Como foi visto anteriormente, a licença compulsória é considerada uma
flexibilidade do acordo TRIPS, e é emitida por uma autoridade governamental ou
um tribunal para que uma invenção patenteada possa ser usada em casos
específicos, como em necessidade de saúde pública, mesmo sem o
consentimento do detentor da patente. Esse mecanismo está presente na
maioria das leis de patentes e tem sido utilizado por vários membros da OMC no
domínio farmacêutico. No entanto, as regras de TRIPS restringiam originalmente
as licenças compulsórias apenas aos casos de produção para atender ao
mercado interno e para lidar com condutas anticompetitivas.
A Declaração de Doha reconheceu que essa restrição ao licenciamento
compulsório poderia dificultar sua utilização por países com capacidade de
fabricação de medicamentos insuficiente ou inexistente. A recente mudança no
acordo TRIPS visa eliminar essa dificuldade criando uma forma de licença que
não existia antes: uma licença compulsória especialmente adaptada para a
exportação de medicamentos para países que não possuem capacidade
produtiva local. Portanto, esse mecanismo é chamado de "sistema do parágrafo
6", devido à sua origem na Declaração de Doha. Apesar da relevância, no
entanto, foi utilizado apenas uma vez244, sendo que o Conselho de TRIPS da
OMC vem se engajando para promover seu uso (WTO, 2018a).

243

Art. 31 - Outro Uso sem Autorização do Titular - Quando a legislação de um Membro permite outro
uso do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros
autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas: (...)(f) esse uso será autorizado
predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou; (...) (h) o titular será
adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da
autorização; (...) (BRASIL, 1994a).
244
O caso em questão refere-se ao medicamento genérico Triavir, produzido pela empresa canadense
Apotex e exportado com sucesso para Ruanda (DOMINGUES, 2014).
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No Brasil, esta emenda foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 262/2008,
mas, no entanto, não foi promulgada por Decreto Executivo, o que, em tese,
inviabiliza sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro. Buscando
reverter essa situação, está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto
de Lei nº 8.090/2014, da Comissão de Seguridade Social e Família, que busca
alterar o art. 68 da Lei nº 9.279/1996, para incorporar ao ordenamento jurídico
nacional a supracitada Emenda ao Acordo TRIPS, estabelecendo a hipótese
para emissão de licença compulsória, enquanto país exportador elegível.
Conforme já vimos ao longo da presente investigação doutoral, a atual
política industrial no setor farmacêutico no Brasil tem entre seus objetivos o de
estimular a produção local de medicamentos adotados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), incluindo o fortalecimento da produção nacional de ingrediente
farmacêutico ativo (IFA). Nesse sentido, entende-se que o Brasil terá condições
de no futuro próximo se tornar um país exportador elegível dentro do sistema
proposto no Acordo TRIPS. A produção local de medicamentos para fins de
exportação a um país menos desenvolvido elegível ao sistema tem o potencial
de fortalecer a solidariedade entre os países do sul, por meio da ampliação do
acesso a medicamentos a preços acessíveis, assim como também poderá
representar parte de uma estratégia de estímulo à exportação dos produtos
produzidos localmente no Brasil.
Além do mais, já foi observado, ao longo do sub-elemento 2.3 (C), que o
Brasil se valeu do instrumento do licenciamento compulsório apenas uma vez,
fazendo uma opção pelo licenciamento voluntário, a partir da política de
parcerias para o desenvolvimento produtivo (PDPs). O uso de salvaguardas de
saúde TRIPS é um exercício de soberania nacional e visa a priorizar o direito à
saúde e o interesse público, enquanto as licenças voluntárias são um
instrumento de base comercial. Apesar das boas intenções declaradas, os
benefícios das PDPs para a políticas de saúde ainda são uma aposta, cercada
por promessas do governo, contrastando com os resultados já conhecidos
obtidos com a licença compulsória. Precisa-se, nesse contexto, conforme já
amplamente debatido nesse trabalho, maior transparência em relação às
formalizações das PDPs, a fim de melhor entender a opção política do uso de
licenças voluntárias no lugar de licenças compulsórias (VIEIRA et al., 2017).
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De mais a mais, é necessário reestabelecer o papel estratégico
desempenhado pelos laboratórios públicos nos anos 1990, que foram essenciais
para garantir que a política de acesso universal aos ARVs se tornasse realidade.
É necessário, nesse contexto, maior utilização da flexibilidade da exceção bolar,
para acelerar o registro sanitário de medicamentos genéricos, para que uma vez
expirada a patente do medicamento de referência, já haja a devida distribuição
de tais medicamentos no mercado, gerando, por consequência, uma redução
dos preços (VIEIRA et al., 2017).
Trata-se de questão premente, diante do aumento no número de licenças
voluntárias sendo assinadas por titulares de patentes e produtores de genéricos
de outros países, principalmente da Índia, limitando o escopo geográfico a países
que podem ter acesso a medicamentos genéricos produzidos, dentre os quais
não está o Brasil. Observamos tal situação ao analisar a figura dos pools de
patentes no sub-elemento 2.3 (C).
Em relação ao IFA, como se trata de parte dispendiosa na produção de
um medicamento, é necessário que os laboratórios públicos brasileiros
comecem a produzir IFAs, no lugar de negociar licenças para transferir a
tecnologia de produção de tais insumos apenas para laboratórios privados.
Depreende-se, porquanto, que é necessário promover a aprovação do
Projeto de Lei nº 8.090/2014, da Comissão de Seguridade Social e Família, que
busca alterar o art. 68 da Lei nº 9.279/1996, para incorporar ao ordenamento
jurídico nacional o sistema do parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre Saúde
Pública e o Acordo TRIPS, estabelecendo a hipótese para emissão de licença
compulsória, enquanto país exportador elegível. Além do mais, é necessário
fortalecer a capacidade produtiva local, especialmente através da utilização das
flexibilidades do licenciamento compulsório e da exceção bolar, incluindo o
robustecimento dos laboratórios públicos nacionais, inclusive para a produção
de ingredientes farmacêuticos ativos.

Sub-Elemento 5.2 (E) - incentivar a encontrar maneiras, em discussões em
andamento, de evitar a apropriação indébita do conhecimento tradicional
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relacionado à saúde,

e considerar, quando apropriado,

medidas

legislativas e outras para ajudar a evitar a apropriação indevida de tais
conhecimentos tradicionais;
Já observamos, ao longo da análise do sub-elemento 5.1 (F), que o INPI
publicou, no dia 27 de fevereiro de 2018, exigência formal (código de despacho
6.6.1) para pedidos de patente que precisem de manifestação quanto ao
cadastramento ou autorização de acesso ao Patrimônio Genético Nacional e
Conhecimento Tradicional Associado. A medida é proveniente da Lei nº
13.123/2015, que, em seu art. 47, condiciona a concessão de pedidos de
patentes obtidos a partir de acesso ao Patrimônio Genético (PG) ou
Conhecimento Tradicional Associado (CTA) ao cadastramento ou autorização
de acesso obtida junto ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN)
(INPI, 2018).
Vimos, ainda, que a partir das alterações promovidas pela referida Lei
13.123/2015, as pesquisas com o patrimônio genético e o desenvolvimento de
produtos com a biodiversidade brasileira dependem de cadastro eletrônico,
através do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético (SISGen), que
deverá ser feito antes da divulgação dos resultados parciais ou finais das
pesquisas (IPHAN, 2018). Quando houver conhecimento tradicional associado
ao patrimônio genético, o consentimento prévio da comunidade tradicional ou
povo indígena sempre deverá ser obtido antes do início das atividades de
acesso. O cadastramento deverá ser feito antes do requerimento de qualquer
direito de propriedade intelectual ou do envio ao exterior de amostras do
patrimônio genético, para atividades de acesso ou mesmo para prestação de
serviços (IPHAN, 2018).
Desta forma, conclui-se que a Lei 13.123/2015 cria mecanismos que
visam coibir a apropriação indevida do conhecimento tradicional associado, nos
termos positivados pelo sub-elemento 5.2 (E).

Sub-Elemento (5.3) - explorar e, se for caso disso, promover possíveis
sistemas de incentivos para investigação e desenvolvimento sobre as
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doenças do tipo II e do tipo III e sobre necessidades específicas de
pesquisa e desenvolvimento dos países em desenvolvimento em relação
às doenças ao Tipo I;
O referido subitem ressalta a necessidade de se promover mecanismos
de incentivo, que busquem mitigar os efeitos deletérios da propriedade
intelectual na pesquisa e desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas em
relação às doenças negligenciadas, devido a falta de interesse do mercado. Para
tanto, dispõe de um único ponto de ação que será abordado a seguir.

Sub-Elemento 5.3 (A) - Explorar e, quando adequado, promover uma série
de regimes de incentivos para pesquisa e desenvolvimento, incluindo a
abordagem, se for caso disso, da desvinculação dos custos de pesquisa e
desenvolvimento do preço dos produtos de saúde, por exemplo, através
da atribuição de prêmios, com o objetivo de fomentar as descobertas
científicas em relação às doenças que afetam desproporcionalmente os
países em desenvolvimento;
Desvincular os custos finais dos produtos sanitários, dos investimentos
em pesquisa e desenvolvimento, é um desafio hermético no âmbito das grandes
questões que envolvem as políticas farmacêuticas globais, relacionadas com a
produção de insumos, a assistência farmacêutica com todo seu campo de
atuação e o desenvolvimento de nosso complexo econômico e industrial da
saúde. Tal necessidade está refletida no relatório do Grupo de Trabalho
Consultivo de Especialistas em Pesquisa e Desenvolvimento: Financiamento e
Coordenação (CEWG), e no Painel de Alto Nível em acesso a medicamentos
estabelecido pelo Secretário-Geral das Nações Unidas (BERMUDEZ, 2018).
Vieira & Chaves (2018) alertam que o acesso a medicamentos e a
tecnologias de saúde é uma questão complexa e multifacetada. Segundo as
autoras, existem muitos fatores que podem interferir na disponibilidade de
tratamento para aqueles que precisam. O preço é um desses fatores e, na
ausência de concorrência, os preços geralmente são mais elevados. As patentes
são uma maneira de impedir a concorrência e criar monopólio, e já foi
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amplamente demonstrado que os medicamentos patenteados são muito mais
caros que os medicamentos genéricos. Especialmente nos casos de produtos
em que os indivíduos não têm escolha de comprar ou não (demanda inelástica),
é possível ao produtor definir o preço tão alto quanto se pode especular que as
pessoas estariam dispostas a pagar.
As referidas autoras reforçam que o Brasil é apontado como um dos
países com o menor número de patentes concedidas para produtos
farmacêuticos, o que pode levar à falsa impressão de que a maioria dos
medicamentos pode ser adquirida sob concorrência no país, resultando em
preços mais baixos.

Figura 17: Concessão de patentes por tecnologia - produtos farmacêuticos - 10
principais escritórios de patentes - 2006-2016.

(Fonte: VIEIRA & CHAVES, 2018, a partir de dados do Banco de dados
estatísticos da organização mundial da propriedade Intelectual (OMPI)).
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Figura 18: Distribuição dos resultados do exame de patentes (todos os setores)
- Brasil - 2012-14 / 2014-16

(Fonte: VIEIRA & CHAVES, 2018, a partir de Indicadores da Propriedade
Intelectual Mundial da OMPI, 2017, p. 22)

A partir do gráfico e da figura acima demonstradas, as autoras concluem,
com maestria característica, que há uma série de razões pelas quais há menos
patentes concedidas no Brasil, incluindo o alto número de pedidos que foram
retirados ou abandonados antes de serem submetidos a qualquer exame
substantivo no país. Assim, mesmo na ausência de patentes concedidas, o
sistema de patentes pode criar monopólio “de facto”, ou seja, a situação em que
não existe patente concedida no país para um determinado produto, mas ele
está “sujeito à proteção patentária” devido a um ou mais pedido(s) de patente
com exame pendente. Essa situação gera “incerteza jurídica” em torno do status
e à possibilidade de ter que pagar uma compensação, caso a patente seja
concedida no futuro. Isso em decorrência das práticas de evergreening, e do
backlog de pedidos de patentes que se acumulam junto ao INPI, causando a
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demora da análise. Para essa situação nefasta, na qual não há necessariamente
uma concessão de patente, mas um monopólio “de facto” no mercado, as
referidas autoras cunharam o termo “Paradoxo das Patentes do Brasil” (VIEIRA
& CHAVES, 2018).
Uma das medidas necessárias que devem ser implementadas pelo
governo brasileiro, no propósito de mitigar os efeitos dessa situação complexa,
especialmente no propósito de afastar a existência de qualquer direito subjetivo
ao autor do pedido de patente meramente trivial, afastando potenciais
competidores genéricos do mercado, seria a aprovação do Projeto de Lei (PL)
nº 5402/13. Já vimos que esse PL busca promover o equilíbrio entre a
propriedade industrial e a proteção da saúde pública, limitando o tempo de
vigência das patentes em 20 anos, em qualquer caso, além de vedar a
possibilidade de patenteamento nos casos de segundo uso, polimorfismo, e
impedindo a concessão da patente para inovações meramente triviais. Seria
mais simples, portanto, para coibir abusos e promover uma efetiva
desvinculação de eventuais custos de P&D do preço final do produto.
Quanto à concessão de Prêmios, já vimos ao longo da análise do subelemento 3.5 (A), que o Brasil possui um regime de concessão de prêmios na
área da saúde, através do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e
Inovação para o SUS, que inclui a categoria “Produtos e Inovação em Saúde”.
No entanto, o montante destinado à premiação, entre 20 a 50 mil reais, ainda é
muito tímido para se pensar em efetiva desvinculação (delinking) entre o custo
da P&D e o custo do acesso aos produtos de saúde.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – ELEMENTO 05
Vimos que o referido elemento, que trata da aplicação e gerenciamento
da propriedade intelectual para contribuir com a inovação e promoção da saúde
pública, dispõe de três subitens, que por sua vez exploram 14 pontos de ação, a
serem implementados pelos estados-membros e outros stakeholders, como por
exemplo algumas organizações internacionais intergovernamentais (incluindo
OMPI, OMC, PNUMA/Secretariado da Convenção de Diversidade Biológica,
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além da própria OMS), e até mesmo as comunidades envolvidas, quando
apropriado.
Observamos que vários dos temas propostos já haviam sido abordados
anteriormente, em especial, ao longo do sub-elemento 2.2 (C), como as
disposições trips-plus adotadas quando da promulgação da Lei nº 9.279/1996, o
subfinanciamento crônico do SUS, a tentativa de extensão da exclusividade
sobre o produto, por parte da Big Pharma, através de práticas como a sham
litigation, evergreening e forum shifting, bem como as limitações da cadeia
produtiva nacional. Vimos que para se avançar nesse sentido, seria necessário
acabar como dubiedades presentes na legislação brasileira, em relação à
patenteabilidade de produtos farmacêuticos, e que geram conflitos entre os
próprios órgãos governamentais, como ANVISA e INPI. Para tanto, um dos
caminhos seria a aprovação de projetos de lei que tramitam no Congresso
Nacional, como o PL nº 5402/13.
De mais a mais, constatamos que o Brasil vem atuando junto à
organismos de cooperação regional, com o propósito de fomentar mecanismos
que garantam a gestão e gerenciamento da propriedade intelectual e do acesso
a medicamentos. O Grupo Técnico de Acesso Universal a Medicamentos da
União

das

Nações

Sul-Americanas

(GAUMU/UNASUL),

a

Comissão

Intergovernamental de Política de Medicamentos (CIPM) da Reunião dos
Ministros da Saúde do Mercosul (RMS), e a Organização Pan-americana da
Saúde (OPAS), se destacam nesse contexto. Destaca-se a ação da Assessoria
de Assuntos Internacionais da Saúde (AISA), vinculada ao Gabinete do Ministro
da Saúde, que vem atuando no sentido de garantir a lente da saúde pública e do
acesso a medicamentos nas negociações internacionais que envolvem a
propriedade intelectual.
No entanto, vimos que o esvaziamento da UNASUL, aliado à guinada
conservadora em países da América do Sul, e o endurecimento norte-americano
nas relações internacionais em geral, indicam tempos de estagnação, senão de
retrocesso para a cooperação internacional.
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Constamos, ainda, que é necessário promover a aprovação do Projeto
de Lei nº 8.090/2014, da Comissão de Seguridade Social e Família, que busca
alterar o art. 68 da Lei nº 9.279/1996, para incorporar ao ordenamento jurídico
nacional o sistema do parágrafo 6º da Declaração de Doha sobre Saúde Pública
e o Acordo TRIPS, estabelecendo a hipótese para emissão de licença
compulsória, enquanto país exportador elegível. Além do mais, é necessário
fortalecer a capacidade produtiva local, especialmente através da utilização das
flexibilidades do licenciamento compulsório e da exceção bolar, incluindo o
robustecimento dos laboratórios públicos nacionais, inclusive para a produção
de ingredientes farmacêuticos ativos.

ELEMENTO 06 – MELHORANDO A DISTRIBUIÇÃO E O ACESSO
A Resolução WHA 61.21, que institui a GSPOA, é precisa e peremptória
ao asseverar a importância do apoio e fortalecimento dos sistemas de saúde,
assim como o estímulo à concorrência, e a adoção de melhores práticas em
relação aos preços e políticas tributárias para produtos de saúde. Da mesma
forma, incentiva o fortalecimento de mecanismos que garantam a segurança,
qualidade, e eficácia de medicamentos e outros produtos de saúde, conjugado
com boas práticas de fabricação e gerenciamento efetivo da cadeia de
suprimentos. Tais ações são fundamentais para que se garanta o acesso a
medicamentos e outras tecnologias médicas a preços acessíveis, especialmente
nos países em desenvolvimento e nos de menor desenvolvimento relativo (OMS,
2008).
Para tanto, o Elemento 6 (seis) se divide em 3 (três) subitens, que por sua
vez se organizam em 21 pontos de ação que serão analisados a seguir.

Sub-Elemento 6.1 - incentivar o aumento do investimento na infraestrutura,
relacionada à prestação de serviços de saúde, e o financiamento de
produtos sanitários, a fim de fortalecer o sistema de saúde;
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Já se abordou diversas vezes ao longo do presente trabalho os desafios
postos em relação à capacitação da indústria, e o aprimoramento da
infraestrutura em P&D em saúde. Nesse sentido, o presente subitem destaca a
necessidade de se aprimorar a assistência técnica, tanto no uso de
equipamentos, quanto na prestação de serviços. Criar-se-ia, portanto, uma
infraestrutura viável, que permitiria o desenvolvimento de projetos novos na
seara farmacêutica. Destarte, apresenta 07 pontos de ação, que serão
analisados a seguir.
Sub-Elemento 6.1 (A) - investir no desenvolvimento de infraestrutura para
fins de prestação e distribuição de serviços de saúde, encorajando o
financiamento de produtos de saúde;
Ao longo da análise dos Elementos 2.1 (C), 2.3 (E), e 3.3 (A), constatouse que, no período de 2018-2015, houve esforços consideráveis por parte do
governo federal no propósito de fortalecer a infraestrutura na seara farmacêutica.
Na ocasião, mencionou-se, por exemplo, a figura do Sistema Nacional de
Inovação em Saúde (SNIS), considerando que este representa a sua interface
com o Sistema Único de Saúde (SUS), e que se refere a um conjunto de diversas
instituições voltadas à geração, incorporação, uso e difusão de conhecimento,
tendo como fonte empresas, organizações e demais instituições envolvidas
nesse processo.
Mais especificamente, tratou-se de iniciativas como o programa “Mais
Saúde: Direito de Todos 2008/2011”, e seu eixo relacionado ao fomento do
Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Cabe menção, ainda, a Estratégia
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançada em 2012, e o Programa de
Investimento no Complexo Industrial da Saúde (PROCIS/2012). Há, ainda, o
Plano Inova Empresa e seu Programa Inova Saúde, instituído em 2013, e a
terceira etapa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva
Farmacêutica (Profarma), lançada também no ano de 2013, instituído
inicialmente em 2004, pelo BNDES, como instrumento da Política industrial,
Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE).
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Vimos ainda, ao longo da análise do ponto de ação 2.3 (D), que o governo
brasileiro instituiu a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde
(PNITS) para regulamentar o uso do poder de compra do Estado em
contratações e aquisições de produtos e serviços estratégicos para o SUS.
Criou-se, nesse contexto, duas novas categorias de transferência de
tecnologias, como as Encomendas Tecnológicas na Área da Saúde (ETECS), e
as Medidas de Compensação na Área da Saúde (MECS). Mas como a referida
política foi instituída mediante o Decreto Presidencial nº 9.245, de 20 de
dezembro de 2017 (BRASIL, 2017b), e, portanto, fora do recorte temporal
proposto para o presente trabalho, não será analisada de forma mais acurada
no presente momento.
Já ao longo da análise Sub-Elemento 4.1 (B), ao se investigar os dados
gerais, e o ciclo de investimento, do Programa para o Desenvolvimento do
Complexo Industrial da Saúde (PROCIS), constatou-se investimentos na casa
de R$ 689,8 milhões, em institutos de C&T, produtores, e na gestão estratégica,
no período de 2011-2014. Ainda que haja uma descentralização dos recursos,
contemplando todas as regiões brasileiras, constatamos que grande parte do
montante se concentra na região sudeste. Ainda que o importe esteja aquém do
efetivamente necessário para reverter a curto e médio prazo aspectos
relacionados com as assimetrias tecnológicas na seara sanitária, de fato houve
uma aplicação maior de recursos do que em períodos anteriores.
Ainda sobre o PROCIS, quando da análise do ponto de ação 4.1 (B),
constatou-se que houve um salto nos investimentos, entre 2008 e 2014,
atingindo o ápice em 2013. Gera preocupação, no entanto, conforme já
observamos ao longo da análise do sub-elemento 2.3 (D), o corte orçamentário
abrupto percebido com maior claridade no exercício financeiro de 2015. O
PROCIS, nesse ano, foi contemplado com uma dotação orçamentária de R$
121,8 milhões. No entanto, deste montante, apenas foram empenhados R$ 32,4
milhões para projetos plurianuais, voltados à infraestrutura, desenvolvimento e
inovação e qualificação de 08 Produtores Públicos e 11 Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs) (BRASIL, 2015d).

381

Sub-Elemento 6.1 (B) - Desenvolver mecanismos eficazes e sustentáveis,
nos países de menor desenvolvimento relativo, tendo em vista melhorar o
acesso aos medicamentos existentes, reconhecendo período de transição
até 2016;
Analisou-se, ao longo do trabalho, que para a aplicação do Acordo TRIPS,
os países desenvolvidos dispunham de um período de transição de um ano para
dar cumprimento às disposições, no que diz respeito às suas disposições
legislativas e práticas. Este período era de cinco anos (ou seja, até 2000) para
os países em desenvolvimento e os países em transição de um regime de
economia planificada para uma economia de mercado, podendo prorrogar por
mais cinco anos, caso não previssem a proteção das patentes de produtos
farmacêuticos até 1 de janeiro de 1995 (data da entrada em vigor do Acordo
TRIPS). Período esse, que como já vimos anteriormente, não foi utilizado pelo
Brasil. Por outro lado, o período de transição seria de 11 anos (ou seja, até 2006)
para os países de menor desenvolvimento relativo, com a possibilidade de estes
últimos obterem uma prorrogação (BRASIL, 1994a).
O parágrafo 7º, da Declaração de Doha sobre Saúde Pública e o Acordo
TRIPS, de 2001, dispunha que países de menor desenvolvimento relativo não
seriam obrigados, no que se refere a produtos farmacêuticos, a implementar ou
aplicar o disposto nas Seções 5 e 6 da Parte II do Acordo TRIPS, ou a exercer
as prerrogativas previstas nas referidas Seções até 1º de janeiro de 2016, sem
prejuízo de seu direito de solicitar outras prorrogações dos períodos de transição
previstos no Artigo 66.1 do Acordo TRIPS (WTO, 2001a).
Em 6 de novembro de 2015, o Conselho de TRIPS decidiu que os países
de menor desenvolvimento relativo não teriam de proteger patentes de produtos
farmacêuticos nem dados de ensaios até 1 de janeiro de 2033. A decisão foi
ratificada pelo Conselho Geral da OMC em 30 de novembro de 2015 (WTO,
2015a).
Então o período de transição previsto no caput do sub-elemento 6.1 (B),
do ano de 2016, como data limite para que os países de menor desenvolvimento
relativo possam dar cumprimento às disposições do Acordo TRIPS, não deve ser
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mais considerado. O período de transição atual, já aprovado pela OMC, é 1 de
janeiro de 2033.
Nesse sentido, diante do impacto da propriedade intelectual relacionada
aos produtos e processos farmacêuticos, no acesso a medicamentos seguros,
eficazes, de qualidade e, principalmente, a preços acessíveis, nos países em
desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, esse período de
transição é fundamental para que haja o fortalecimento da capacidade produtiva
e dos sistemas de inovação, de modo que garanta maior equilíbrio entre as
necessidades de saúde pública de tais países, e os fundamentos tutelados pelo
atual sistema internacional de propriedade intelectual.
Os exemplos de cooperação sul-sul estruturante em saúde, que
mencionamos ao longo de nossa investigação, por exemplo no âmbito do subelemento 2.2 (G), no caso da instalação da fábrica de antirretrovirais e outros
medicamentos em Moçambique, se enquadram nos mandamentos do subelemento 6.1 (B). Nesse caso específico, vimos que a cooperação entre a
Fiocruz e o referido país africano envolve a transferência voluntária de
conhecimentos, incluindo a capacidade para lidar com as técnicas envolvidas,
recursos humanos especializados, modernos equipamentos de produção e
instrumentos de análise, bem como metodologias analíticas necessárias ao
controle de qualidade dos produtos/medicamentos (SILVA et al., 2017).
Nesse mesmo sentido, também vimos ao longo da análise do subelemento 3.2 (C), que no âmbito da formação de recursos humanos, destaca-se
o acordo de cooperação com vistas à capacitação do Sistema de Saúde de
Angola.

Sub-Elemento 6.1 (C) - priorizar a atenção em saúde nas agendas
nacionais;
O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro prevê, dentre seus objetivos,
a assistência à saúde às pessoas por intermédio de ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações
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assistenciais e das atividades preventivas (BRASIL, 1988a). Ao longo dos seus
quase 30 anos de sua existência, o SUS vem progredindo com a reestruturação
contínua de suas leis, resoluções, portarias, políticas e programas de saúde,
visando reafirmar seus princípios e diretrizes e qualificar a atenção em saúde
(ARRUDA et al., 2015). Nesse sentido, destaca-se que desde a promulgação
das Leis nº 8.080 (BRASIL, 1990a) e nº 8.142 (BRASIL, 1990b), é possível dizer
que, mesmo com dificuldades e lacunas, foram as políticas direcionadas para o
fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil que mais
favoreceram a implantação dos princípios e diretrizes do SUS (MOROSINI et al.,
2018).
Destarte, merece destaque no contexto da atenção à saúde no Brasil, a
criação, em 1994, do Programa Saúde da Família (PSF), que permitiu ampliar a
cobertura em saúde, em um movimento inicialmente voltado apenas para a parte
da população brasileira em situação social mais vulnerável. Com a Norma
Operacional Básica do SUS, de 1996 NOB/96), o PSF assumiu a condição de
estratégia de reorientação da APS, em substituição às modalidades tradicionais.
Ao instituir os componentes fixo e variável do Piso da Atenção Básica (PAB), e
estabelecer incentivos financeiros aos municípios que adotassem o Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs), além do próprio PSF, tornou
automática e regular a transferência de recursos federais para o financiamento
desses programas (MOROSINI et al., 2018).
Em 1998, foi estabelecido o primeiro Pacto de Indicadores da Atenção
Básica. No mesmo ano, a criação do Sistema de Informação da Atenção Básica
(Siab), substituindo o Sistema de Informação do Programa de Agente
Comunitário de Saúde (Sipacs). Visando à reorientação do modelo de atenção,
foi criado, em 2002, o Projeto de Expansão e Consolidação do Saúde da Família
(Proesf). No âmbito do Proesf, foi criada, em 2005, a Avaliação para a Melhoria
da Qualidade (AMQ), que instituiu uma metodologia de avaliação em diversos
níveis: gestores, coordenadores, unidades de saúde e Equipes da Saúde da
Família (EqSF), com o propósito de qualificação da atenção básica por meio da
avaliação. Em 2006, a atenção básica tornou-se uma das dimensões prioritárias
do Pacto pela Vida. Nesse mesmo ano, foi publicada a Política Nacional de
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Atenção Básica (PNAB), revisada em 2011, ou seja, dentro do marco temporal
inicial proposto pela resolução WHA 61.21, que instituiu a GSPOA.
A PNAB busca preservar a centralidade da ESF para consolidar uma APS
forte, ou seja, capaz de estender a cobertura, prover cuidados integrais e
desenvolver a promoção da saúde, configurando-se como porta de entrada
principal do usuário no SUS, e eixo de coordenação do cuidado e de ordenação
da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Também em 2011, foi instituído o Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB),
que ampliou as vertentes de avaliação, tendo como finalidade a certificação das
EqSF.
Nesse ínterim, contata-se que em termos de cobertura, dados
disponibilizados pelo MS indicam que a ESF alcançava 58% da população, em
outubro de 2017, e sabe-se que essa cobertura chegou a atingir 100% em alguns
municípios. Tudo isso mediante novos serviços, modalidades e arranjos de
equipes multiprofissionais, com destaque para as equipes ampliadas pela saúde
bucal e pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf). Mesmo
reconhecendo a persistência de problemas no acesso, na qualidade e na
continuidade da atenção, diversos estudos sugerem avanços decorrentes das
políticas de APS na redução de internações evitáveis e dos gastos hospitalares,
e para a melhoria das condições de vida e saúde da população brasileira
(MOROSINI et al., 2018).
De mais a mais, cumpre destacar outras políticas exitosas empreendidas
pelo SUS ao longo dos anos, tais como o Programa Nacional de Imunização
(PNI), instituído em 1973, cuja abrangência e desempenho é comparável ao de
países desenvolvidos. Sua complexidade é crescente, pois, em pouco tempo,
introduziu numerosas vacinas no calendário de rotina, incluiu vacinas
combinadas e ampliou a oferta das vacinas já fornecidas, até recentemente, para
grupos populacionais não contemplados pelo programa. Para o período de 20082015, pode-se citar a megaoperação contra a rubéola em 2008: 67,8 milhões de
homens e mulheres com idade entre 20 e 39 anos foram vacinados. Em 2010, a
pandemia causada pelo vírus influenza A H1N1, declarada como emergência de
saúde pública de importância internacional, resultou em uma campanha nacional
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de vacinação contra o vírus. Noventa milhões de doses foram aplicadas em
gestantes, crianças, indígenas, trabalhadores de saúde, portadores de doenças
crônicas e adultos com idade entre 20 e 39 anos. No mesmo período, a vacina
meningocócica C conjugada e pneumocócica 10 valente foi introduzida no
calendário de vacinação da criança (BRASIL, 2014a).
Em 2012, as vacinas de poliomielite inativada (VIP) e penta
(DTP+Hib+hepatite B) foram introduzidas no calendário da criança. Já em 2013,
foi a vez da tetraviral (tríplice viral + varicela) e da incorporação da vacina de
varicela, que passou a substituir a segunda dose da vacina tríplice viral para as
crianças de 15 meses de idade. Destaca-se ainda as novas incorporações
realizadas em 2014: a vacina hepatite A para crianças de um ano de idade, a
vacina dTpa (tétano, difteria e coqueluche acelular) para gestantes e a vacina
contra o HPV (papiloma vírus humano), para meninas de 9 a 13 anos, que serão
protegidas contra os principais vírus que causam o câncer de colo de útero
(BRASIL, 2014a).
Com investimento estimado, em 2014, de aproximadamente R$ 2 bilhões
para a aquisição de imunobiológicos que compõem os calendários de vacinação
e outros imunobiológicos constantes do PNI, demonstrando a importância do
Programa enquanto Política Pública de Saúde. Ao todo, são oferecidos,
gratuitamente, cerca de 42 tipos de imunobiológicos e 25 vacinas (BRASIL,
2014b).
A despeito do nítido sucesso do programa, evidencia-se desafios
inerentes ao desenvolvimento do PNI, como: questões logísticas (rede de frio,
por exemplo); manutenção de coberturas elevadas de forma homogênea e para
todas as vacinas; verificação e monitoramento da percepção do risco da doença
e de eventos adversos pós-vacinação (EAPV); identificação de fatores
associados à não adesão; e prevenção da reemergência de doenças já
controladas (SATO, 2015).
Ainda podemos citar as políticas de controle e enfrentamento ao HIV e
Hepatites Virais, política de transplantes e de controle ao tabagismo, que vêm
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logrando êxito ao longo dos anos, desvelando pleno alinhamento aos preceitos
positivados pelo sub-elemento 6.1 (C).
No entanto, os desafios hodiernamente postos para a plena consecução
das políticas de atenção à saúde no Brasil concentram-se em aspectos
relacionados ao subfinaciamento crônico do sistema, que já observamos ao
longo da análise do sub-elemento 2.2 (C), e que trataremos novamente na
explanação do Elemento 07 da GSPOA. Pode-se mencionar, ainda, conforme
doutrina das professoras Morosini et al. (2018), que a nova PNAB instituída em
2017 traz elementos que podem ser considerados como retrocesso em relação
à edição da referida política de 2011, e que mencionamos alhures. As autoras
apontam que as modificações introduzidas na PNAB 2017 promovem a
relativização da cobertura universal, a definição de padrões distintos de serviços,
a recomposição das equipes e a reorganização do processo de trabalho na
atenção básica. A revisão empreendida atinge principalmente as conquistas
alcançadas pela ESF e os processos em curso, que pavimentam caminhos para
se concretizar uma APS forte, parte fundamental de redes de atenção em um
sistema universal de atenção integral à saúde.
Alia-se a tais preocupações o fato de que após 26 anos de sucessivas
quedas, a taxa de mortalidade na infância (proporção de óbitos de menores de
cinco anos para cada mil nascidos vivos) subiu 11% em 2016, em comparação
com o ano anterior, conforme dados do MS (ABRASCO, 2018). Depreende-se,
portanto, que o Brasil vem priorizando a política de atenção à saúde, mas que,
no entanto, vem enfrentando desafios que precisam ser transpostos para a plena
consecução dos mandamentos positivados no sub-elemento 6.1 (C),
especialmente questões relacionadas à austeridade fiscal e subfinanciamento, e
os retrocessos na nova PNAB.

Sub-Elemento 6.1 (D) - incentivar as autoridades de saúde a melhorar as
capacidades de gestão interna, a fim de melhorar a distribuição e o acesso
a medicamentos e outros produtos de saúde com qualidade, eficácia,

387

segurança e a preços acessíveis e, quando apropriado, desenvolver
estratégias para promover o uso racional de medicamentos;
No estudo exploratório realizado no Capítulo I, traçando um histórico das
políticas relacionadas ao acesso a medicamentos no Brasil no último século,
mencionou-se a Política Nacional de Medicamentos (PNM). Publicada em 1998,
fomentou a criação de programas voltados à garantia do acesso aos
medicamentos à população. As normativas mais recentes que regulam a
questão orçamentária da Assistência Farmacêutica são: a Portaria MS/GM nº
204, de 29 de janeiro de 2007 (que instituiu o bloco de financiamento da
assistência

farmacêutica

pelos

componentes

básico,

estratégico

e

especializado), e as Portarias MS/ GM nº 1.554 e nº 1.555, ambas de 30 de julho
de 2013. Adicionalmente aos componentes de financiamento da assistência
farmacêutica, foi implantado pela Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, e
regulamentado pela Portaria nº 971, de 17 de maio de 2012, o Programa
Farmácia Popular do Brasil, com financiamento por meio de três modalidades:
“Rede Própria”, “Aqui Tem Farmácia Popular” e “Saúde Não Tem Preço”.
Percebe-se, destarte, que o acesso a medicamentos é fundamental na
garantia do direito constitucional à saúde, porém tem sido motivo de
preocupação, devido à dificuldade para a sua garantia. As causas para essa
dificuldade são diversas, desde a falta de pessoal qualificado para a gestão da
assistência farmacêutica até limitações financeiras. Aliado a isso, já
mencionamos, ao longo do presente trabalho, o impacto das patentes
farmacêuticas, que protegem medicamentos que nem sempre agregam valor
terapêutico adicional, mas que devido ações de marketing junto à classe
prescritora e associações de pacientes, acabam por criar pressão no sistema de
saúde para que incorpore estes produtos sem adequada regulação (DAVID et
al., 2016).
O “Programa Farmácia Popular do Brasil”, por exemplo, instituído por
meio da Lei nº 10.858/2004, se tornou uma das políticas sociais mais populares.
Em seu primeiro momento, o programa previa uma parceria com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a criação de uma rede própria de farmácias
públicas, com o objetivo de prover medicamentos essenciais a baixo custo. No
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ato da compra, o governo subsidiava em até 90% os medicamentos, enquanto o
usuário se responsabilizava com o restante, por meio do copagamento. Em um
segundo momento, em 2006, foi criada outra modalidade, chamada “Aqui Tem
Farmácia Popular”, mediante convênios com farmácias comerciais (privadas).
Nessa modalidade, o Governo Federal subsidia diretamente farmácias em até
90% dos medicamentos incluídos no programa e fiscaliza a execução, enquanto
a farmácia tem a responsabilidade da programação, da aquisição e da
distribuição dos medicamentos do programa. Em 2011, o Governo Federal
introduz outra modalidade, intitulada “Saúde Não Tem Preço”, na qual se
estabeleceu que os medicamentos para diabetes, hipertensão e asma seriam
totalmente subsidiados pelo governo em todas as farmácias do programa, tanto
na rede própria quanto na conveniada, sem copagamento pelo usuário (DAVID
et al., 2016).
Mensalmente, 8,7 milhões de pessoas nas 523 unidades da rede própria
em 414 municípios brasileiros juntamente com a rede de farmácias credenciadas
no Aqui Tem Farmácia Popular que encerrou o ano de 2015 com 34.626
estabelecimentos credenciados, cobrindo 4.446 municípios. Isto

representa

80% dos municípios brasileiros. Do total de municípios atendidos pelo Programa
Farmácia Popular do Brasil, 1.644 possuem porcentagem elevada de população
em extrema pobreza sendo atendidos pelo Plano Brasil Sem Miséria (BSM)
(BRASIL, 2015d).
Figura 19: Despesa com medicamentos do Programa Farmácia Popular, de 2008
a 2015

(Fonte: DAVID et al., 2016)
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David et al. (2016) asseveram que o referido programa, referente às ações
orçamentárias 20YR e 20YS, teve seu orçamento ampliado, a partir de 2011, em
mais de cinco vezes, passando de R$ 527,9 milhões em 2008 para R$ 2,86
bilhões em 2015, expressando prioridade conferida pelo Ministério da Saúde.
Entre as causas de aumento das despesas está a ampliação do credenciamento
de farmácias privadas, que funcionam mediante copagamento, e também com a
implantação do “Programa Saúde Não Tem Preço”, a partir de 2012, que
abrange principalmente a distribuição gratuita dos medicamentos para asma,
hipertensão e diabetes. O número de farmácias da rede própria se manteve
constante a partir de 2011.
Num contexto macro, David et al. (2016), concluem que as despesas do
MS em medicamentos aumentaram em 74% entre 2008 e 2015 (de R$ 8,5
bilhões para R$ 14,8 bilhões), enquanto o orçamento federal para a área de
saúde aumentou apenas 36,6% no mesmo período. Os componentes que mais
cresceram foram os especializados, os imunobiológicos e os da Farmácia
Popular. A elevação de gastos com imunobiológicos é provavelmente decorrente
da ampliação da cobertura vacinal, tanto da existente como da introdução de
novas vacinas. A expansão dos gastos com Farmácia Popular expressa a
prioridade conferida pelo Governo Federal a esta política. Por fim, no que se
refere ao expressivo aumento do componente especializado (Ceaf) – que
representa 41% do gasto total em 2015 e que se elevou em 71% entre 2008 e
2015 –, avalia-se que se deve, em parte, à judicialização dos medicamentos e
ao alto custo dos medicamentos, especialmente devido ao monopólio patentário
(DAVID et al., 2016). Outros aspectos relacionados ao financiamento do sistema
serão abordados com maior profundidade ao longo da análise do Elemento 07.
Como gestor central desse processo, tem-se o Departamento de
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde
(MS). No âmbito nacional, a participação do DAF destaca-se nas seguintes
agendas: representação na farmacopeia; coordenação da Subcomissão
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS (RENAME), e
representação na subcomissão de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT), ambas subcomissões técnicas permanentes no âmbito da CONITEC;
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coordenação dos Comitês de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, Uso Racional
de Medicamentos (URM) e Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica em
Pediatria; membro do Comitê de Segurança do Paciente e do Grupo de Trabalho
relativo à Saúde Sexual e Reprodutiva (BRASIL, 2015d).

Quanto ao uso racional de medicamentos (URM), a PMN o define como o
processo que compreende prescrição apropriada, disponibilidade oportuna,
dispensação adequada e consumo em doses, intervalos e períodos de tempo
indicados de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. O uso abusivo e
desnecessário de medicamentos tem se mostrado crescente e dá visibilidade às
inadequações

das

medidas

de

regulamentação,

da

comercialização,

publicidade, hábitos de prescrição e formação cultural da população, dando
origem aos fenômenos da farmaceuticalização (BIEHL, 2016), ou medicalização
(BONFIM, 2015), que já abordamos ao longo dessa investigação doutoral,
especialmente através de estudos no campo da antropologia e da sociologia da
saúde, e que vimos no Capítulo II.
Atuando para mitigar os efeitos deletérios desse contexto, destaca-se qa
Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de
Medicamentos no Brasil (PNAUM), financiada pelo MS, foi publicada e divulgada
em 2015. 13 artigos científicos foram submetidos à Revista de Saúde Pública, e
apresentados no Seminário da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Promoção do
Uso Racional de Medicamentos, também realizado naquele ano. Entre as
atribuições da própria SCTIE, mais precisamente do Departamento de Gestão e
Incorporação de Tecnologias em Saúde (DEGITS) tem-se, entre outros,
contribuir para a promoção do acesso e do uso racional de tecnologias seguras
e eficientes. Tal situação se faz fundamental, diante dos aspectos já abordados
anteriormente. Ou seja, a pressão pela incorporação de novas tecnologias ao
SUS, que nem sempre agregam valor terapêutico, não se orienta pelos
fundamentos do uso racional, e sim por ações de marketing, que aumentam os
gastos públicos na aquisição de medicamentos, muitas vezes sem amparo
científico, através do fenômeno da judicialização da saúde (BRASIL, 2015d).
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Depreende-se, portanto, que houve avanços por parte do governo
brasileiro, no período de 2008-2015, no propósito de melhorar a distribuição e o
acesso a medicamentos no Brasil. No entanto, os desafios postos estão
concentrados

justamente

em

aspectos

orçamentários-financeiros,

especialmente do corte abrupto percebido com clareza a partir de 2015, e que já
observamos ao longo da análise do sub-elemento 2.2 (C), e que abordaremos
com maior profundidade ao longo do Elemento 07. Também se destacam como
desafios a serem superados: (i) o aumento de sentenças judiciais para aquisição
de medicamentos e outras tecnologias, comprometendo o planejamento das
atividades e o orçamento disponível; (ii) a dependência do desenvolvimento
tecnológico oriundo de outros países; e (iii) fatores exógenos que impactam na
oferta de medicamentos e produtos de novas tecnologias, tais como o abuso do
monopólio patentário na seara farmacêutica.

Sub-Elemento 6.1 (E) - aumentar o investimento no desenvolvimento de
recursos humanos no setor da saúde;
Abordou-se, com maior precisão, ao longo do sub-elemento 3.1 (A), a
questão relacionada ao desenvolvimento de recursos humanos em saúde no
Brasil.
Na ocasião, observamos que, quanto aos recursos financeiros a serem
aplicados nas ações de Educação e Formação em Saúde, observa-se um
recrudescimento considerável por parte do MS, passando de cerca (despesa
efetivamente empenhada e executada) de R$ 270.726.918,00 em 2008
(BRASIL, 2008f), para cerca de R$ 994.564.658,00 (BRASIL, 2015f). Este
aumento de disponibilidade financeira pode estar relacionado com a instituição
do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), que tem entre seus eixos
estruturantes a ampliação e melhoria da infraestrutura, tanto na formação para
o SUS, com ampliação da oferta na graduação e residência médica, e mudança
dos eixos dos locais de formação, e a reorientação da formação. Da mesma
forma, o referido programa prevê o provimento emergencial de médicos através
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de editais de chamadas nacional e internacional, e através da cooperação
internacional.
Ante ao exposto, constatamos que o empenho da esfera federal em
implementar políticas promotoras de mudanças na gestão do trabalho e recursos
humanos em saúde, entre 2008-2015, foi notável, incluindo recrudescimento dos
recursos financeiros despendidos para a Educação Permanente e Profissional
em Saúde. Destacamos, naquele momento, a previsão do objetivo estratégico
nº 08, no âmbito do Planejamento Estratégico do Ministério da Saúde 2011-2015,
bem como a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o Programa
de Valorização dos Profissionais na Atenção Básica, a ampliação do acesso dos
trabalhadores aos cursos da Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS), o
Programa de Qualificação e Estruturação da Gestão do Trabalho e da Educação
no SUS (ProgeSUS), e Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB).
Entre os desafios que precisam ser transpostos para o efetivo apoio à
formação de recursos humanos na área da saúde, vimos a necessidade de se
superar a cultura da educação fragmentada e dissociada da realidade,
enxergando o cotidiano como um espaço rico de possibilidades para se produzir
aprendizado e transformações importantes para a mudança de modelo
assistencial.
Constatamos, ainda, que apesar do aumento do investimento no período
de 2008-2015, a educação permanente é campo que carece de investimentos
no Brasil, que ainda são mínimos tendo em vista o subfinanciamento crônico do
SUS. Nesse sentido, observamos que o Relatório de Gestão da SGTES de 2015,
ao tratar da reavaliação do planejamento estratégico do MS, afirma que houve
considerável diminuição dos recursos destinados às ações para gestão do
trabalho e da educação na saúde, que impactou na revisão de projetos a serem
desenvolvidos,

a

exemplo

da

ampliação

das ações

em

residências

multiprofissionais em saúde, bem como nas ações de fomento a formação
técnica.
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Sub-Elemento 6.1 (F) - desenvolver estratégias eficazes de redução da
pobreza no país que contenham objetivos de saúde;
Os princípios constitucionais do SUS incluem a universalização da
atenção à saúde, garantida a todo cidadão; a integralidade dessa atenção,
incluindo todas as ações necessárias à promoção e proteção da saúde, à
prevenção e ao tratamento das doenças e à reabilitação; e a equidade, ofertando
serviços e bens segundo as necessidades. Por sua vez, os princípios
organizativos são a descentralização da gestão, com participação das esferas
de gestão federal, estadual e municipal; a regionalização e hierarquização das
redes de serviços; e a participação da comunidade na gestão do sistema. Por
seu caráter universal, o SUS é tido como uma importante política de promoção
de inclusão social. Seus avanços são significativos, apesar de persistirem
problemas a serem enfrentados para consolidá-lo como um sistema público
equânime (JAIME et al., 2014).
Nesse sentido, a equidade em saúde cria oportunidades iguais para que
todos tenham acesso à saúde, o que está intimamente relacionado com os
determinantes sociais. Na atenção à saúde, o conceito envolve duas dimensões
importantes: a equidade horizontal – tratamento igual aos indivíduos que se
encontram em situação igual de saúde; e também a equidade vertical –
tratamento apropriadamente desigual aos indivíduos em situações distintas de
saúde. Assim, para promover a equidade, é preciso que existam ambientes
favoráveis e acesso à informação, a experiências, a habilidades e a
oportunidades que permitam fazer escolhas por uma vida mais saudável
(BRASIL, 2012d).
Percebe-se que através do aspecto da equidade é que pode se dar a
contribuição do setor da saúde à agenda de redução da pobreza no país,
traduzida pela busca da garantia da inclusão e, consequentemente, redução da
vulnerabilidade social, com equalização das oportunidades para as famílias mais
pobres.
Nesse sentido, observa-se que em 2011 o governo federal lançou o Plano
Brasil Sem Miséria (PBSM), planejamento que articula vários programas já
394

existentes e outros novos em torno do objetivo de erradicar a extrema pobreza
no Brasil, alcançando “os brasileiros mais vulneráveis, mais distantes, mais
abandonados” (CAMPELLO & MELLO, 2014). Quanto à agenda da saúde no
referido plano, contata-se que ela está estruturada em quatro blocos: (i)
ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica; (ii) acesso a
medicamentos; (iii) controle de doenças relacionadas e perpetuadoras da
pobreza; (iv) Programa Brasil Carinhoso, que objetiva o combate à pobreza
absoluta na primeira infância e suas repercussões, e se apresenta em três eixos:
garantia de renda, educação e saúde.
Algumas das políticas fomentadas, voltadas para implementação de tais
ações programáticas, já foram abordados em sub-elementos anteriores, tais
como a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o Programa Mais Médicos
(PMM), e o Programa Aqui Tem Farmácia Popular, bem como o enfrentamento
do governo brasileiro às chamadas doenças negligenciadas, como tuberculose,
hanseníase, esquistossomose, helmintíase, e tracoma.
Depreende-se, porquanto, que há uma ação efetiva por parte do governo
brasileiro em reduzir a pobreza, contemplando ações na área da saúde,
consubstanciadas no Plano Brasil Sem Miséria (PBSM). No entanto, ainda
restam desafios a serem superados para a conformação de uma rede integrada,
resolutiva e humanizada de cuidados em saúde, em um sistema gratuito,
universal e atento aos determinantes sociais e às iniquidades existentes. As
políticas de austeridade, cortes abruptos do orçamento, e o subfinanciamento
crônico do sistema, acabam colocando em riscos os êxitos logrados ao longo
das últimas décadas, que ficam nítidos com o aumento da mortalidade infantil
após 26 anos, e a reemergência de doenças previamente controladas, como o
sarampo.

Sub-Elemento 6.1 (G) - Encorajar mecanismos conjuntos de aquisições de
produtos de saúde e dispositivos.
Mencionou-se, en passant, ao longo da análise do sub-elemento 5.1 (B),
a iniciativa da negociação conjunta de medicamentos, lançada por ocasião da
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37ª Reunião dos Ministros da Saúde do Mercosul e Estados Associados, em 11
de junho de 2015. O MS, por meio de articulação entre a AISA e as áreas
técnicas pertinentes, exerceu a coordenação da iniciativa de “negociação
conjunta”, no âmbito do Comitê Ad Hoc de Negociação de Preços de
Medicamentos de Alto Custo nos Estados Partes e Associados do Mercosul,
em parceria com o Fundo Estratégico da OPAS, com vistas à compra de
medicamentos de interesse dos países da região com preços mais acessíveis.
Convencionou-se chamar de “negociação conjunta” em vez de “compra
conjunta”, pois somente o preço seria acordado conjuntamente, ao passo que a
aquisição dos medicamentos seria feita, posteriormente, de forma individual pelo
país junto à OPAS (MORAES, 2018).
Em novembro de 2015, iniciou-se a rodada de negociação referente ao
medicamento para HIV/aids darunavir e aos medicamentos sofosbuvir,
daclatasvir e simeprevir, para o tratamento da hepatite C. Quanto ao
medicamento darunavir, empresa farmacêutica indiana ofereceu comercializá-lo
no valor de US$ 1,18 por comprimido. Para o Brasil, que já registrava um dos
menores preços do bloco, no valor de US$ 2,98 por unidade, a redução atingiu
uma economia de aproximadamente 50%, ou seja, de US$ 14,2 milhões. A título
de comparação, destaque-se que, à época, o Uruguai pagava US$ 6,85 por
comprimido, e o Chile pagava US$ 7,36 por comprimido. Em relação ao
sofosbuvir, a negociação conjunta resultou em compromisso, pela indústria que
comercializa o medicamento, de garantia do preço praticado pelo Brasil aos
demais países do Mercosul, no valor de US$ 93,90 por comprimido. Para o Chile,
por exemplo, o resultado da negociação representou enorme economia, tendo
em vista que o valor do tratamento reduziu de US$ 20 mil para US$ 7 mil
(MORAES, 2018).
Em relação à essa primeira rodada de negociação, os países da região
avaliaram a experiência como exitosa, a despeito de vicissitudes eventualmente
transcorridas. A oposição da indústria farmacêutica ao mecanismo, eventuais
barreiras logísticas, jurídicas e regulatórias inerentes ao processo, podem
dificultar a execução da negociação conjunta. Por exemplo, a ocorrência de
atrasos na entrega de medicamentos negociados em tal rodada, gerou o risco
de desabastecimento nacional, o que gerou gastos adicionais para o Ministério
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da Saúde em razão da necessidade de compra emergencial. Assim, há de se
considerar o alinhamento dos prazos para as negociações vindouras, com as
demandas nacionais (MORAES, 2018).
Constata-se, ainda, que houve um efeito spill-over como fruto dessa
negociação, tendo em vista que o preço obtido no caso do darunavir se tornou o
mais baixo no mundo, e virou referência para as aquisições feitas pelo Fundo
Global de Luta Contra Aids, Malária e Tuberculose (MORAES, 2018).
Para as negociações vindouras, espera-se que os países aglutinem maior
expertise e planejamento técnico. Uma seleção rigorosa de componentes
estratégicos para os países da região, especialmente relacionados aos
medicamentos oncológicos de alto custo, poderão lograr êxito através dessa
iniciativa louvável, e que poderá se tornar um paradigma no que se refere às
aquisições de medicamentos, especialmente por países em desenvolvimento.

Sub-Elemento 6.2 - estabelecer e fortalecer mecanismos para melhorar a
revisão ética e regulamentar a qualidade, segurança e eficácia dos
produtos de saúde e dispositivos médicos;
A estruturação adequada do sistema público de saúde, garantindo acesso
regular aos medicamentos por ele selecionados, bem como a sua concentração
no real objetivo da seleção de medicamentos essenciais, de modo a considerar
as peculiaridades das demandas dentro de uma ótica de racionalidade clínica e
não apenas financeira, são fundamentos consagrados pelo presente subelemento. Para tanto, dispõe de sete pontos de ação que serão analisados a
seguir.

Sub-Elemento 6.2 (A) - Desenvolver e / ou reforçar a capacidade das
autoridades reguladoras nacionais, para monitorar a qualidade, segurança
e eficácia dos produtos de saúde, mantendo padrões de revisão ética;
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Abordou-se acerca do fortalecimento das capacidades da autoridade
reguladora de medicamentos no Brasil ao longo da análise dos sub-elementos
3.1 (C) e 3.2 (A). Na ocasião, observou-se que a ANVISA, criada através da Lei
9.782/99, possui um papel fundamental no desenvolvimento de setores
produtivos, na regulação das indústrias do complexo industrial da saúde, na
prevenção de riscos à saúde da população e na organização do mercado da
saúde. Vimos que a referida agência vem se desenvolvendo a contento ao longo
dos anos, especialmente no período compreendido entre 2008-20115, através
políticas governamentais, tais como o Programa de Fortalecimento da
Capacidade Institucional para a Gestão em Regulação (Pro-Reg), além do
Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Anvisa (PMR).
Destaca-se, ainda, o status concedido pela OPAS de Autoridade
Reguladora Nacional (ARN) de Referência Regional Nível IV, além dos acordos
bilaterais de cooperação com outras agências internacionais, como FDA e EMA.
De mais a mais, constatou-se que os desafios postos para a plena
consecução dos objetivos delineados pelo arcabouço normativo relacionado à
regulação de medicamentos no Brasil, centram-se no fato de que atuação do
setor está muito mais concentrada na redução do prazo de análise para atender
às demandas do setor produtivo, e não necessariamente em benefício dos
interesses sanitários.

A fragilidade dos interesses sanitários frente aos

econômicos, se se expressam na pressão pela flexibilização da regulação
sanitária, e encontra reflexo através da atuação espúria de órgãos como o
Congresso Nacional, como nos casos já citados referentes à liberação da
substância fosfoetalonamina, e dos anorexígenos sibutramina, anfepramona,
femproporex e mazindol.
Enquadram-se nesse contexto, ainda, as frequentes decisões judiciais, à
revelia da medicina baseada em evidência, que determinam a concessão pelo
Estado de medicamentos que não passaram pelo crivo científico e rigoroso da
Câmara Técnica de Medicamentos da ANVISA. Também é perceptível a pressão
dos lobbys da indústria farmacêutica pelo encurtamento de prazos para o registro
de medicamentos novos e para a avaliação das pesquisas clínicas.
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Espera-se que a aprovação de um novo marco regulatório para as
agências reguladoras, atualmente em discussão no PL nº 6621/2016, possa
contemplar o recrudescimento do controle social e dos mecanismos de
participação direta, promovendo maior transparência dos atos decisórios,
enrobustecimento dos institutos democráticos e, no caso específico da ANVISA,
maior articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

Sub-Elemento 6.2 (B) - promover pesquisas operacionais para maximizar o
uso apropriado de produtos sanitários novos e os já existentes, incluindo
produtos custo-efetivos e de preços acessíveis, em configurações com
uma alta carga de doença;
Já restou evidenciado ao longo presente trabalho que diante da
impossibilidade

do

SUS,

cronicamente

subfinanciado,

de

atender

às

necessidades sanitárias e às demandas crescentes por novas tecnologias
desencadeou-se, no país, o fenômeno das demandas judiciais de procedimentos
propedêuticos ou terapêuticos não incorporados pelo Sistema. Muitas dessas
demandas buscam assegurar o direito de acesso dos pacientes a medicamentos
de alto custo, nem sempre disponíveis no SUS e, muitas vezes, sem benefícios
comprovados, ou até mesmo, em alguns casos, deletérios (CAETANO et al.,
2017).
Este cenário conduziu à aprovação da Lei n° 12.401, em abril de 2011,
visando regulamentar o conceito de integralidade e dispondo sobre a assistência
terapêutica e a incorporação de tecnologias em saúde no âmbito do SUS.
Estabeleceu-se, assim, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
do SUS (Conitec)245 (BRASIL, 2011a), com a função de assessorar o Ministério
da Saúde (MS) nas decisões relativas à incorporação, exclusão ou alteração de
novos medicamentos, produtos e procedimentos, na constituição ou alteração

245

O Decreto n° 7.646/2011 regulamentou a composição, as competências e o funcionamento da Conitec
(BRASIL, 2011b). A Conitec sucedeu a antiga Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da
Saúde (CITEC), criada em 2006. Desde então a submissão de demandas à Conitec tornou-se um processo
obrigatório e indispensável para a incorporação tecnológica no SUS e a entrada de novos produtos nas
suas listas de financiamento (CAETANO et al., 2017).
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de protocolos clínicos ou diretrizes terapêuticas e nas atualizações da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
O referido dispositivo legal dispõe, in verbis: “O relatório da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS levará em consideração,
necessariamente: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a
efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento objeto do
processo, acatadas pelo órgão competente para o registro ou a autorização de
uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em
relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos
atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível (BRASIL,
2011a)”.
Percebe-se que estes marcos regulatórios definiram o fluxo, os critérios e
os prazos para a avaliação e a incorporação das tecnologias no sistema público
de

saúde.

Representou

passo

importante

no

desenvolvimento

e

institucionalização da avaliação de tecnologias em saúde (ATS) no país. A ATS
visa apoiar o sistema de saúde nas decisões de financiamento, aquisição e uso
apropriado das tecnologias e, também, no desinvestimento de tecnologias
obsoletas ou ineficazes, e pode contribuir para aumentar a transparência e a
responsabilização do processo de decisão, auxiliando no desenvolvimento de
políticas baseadas em evidências (CAETANO et al., 2017).
Estudo apresentado por Caetano et al. (2017) desvela que entre 2012 e
2016, foram recebidas 485 submissões pela Conitec, sendo 92,2% relativas a
pedidos de incorporação, dos quais 62,1% para medicamentos, dos quais 93
(30,1%)

com

recomendação

favorável

à

incorporação.

Medicamentos

inteiramente novos no SUS responderam por 44,1% das recomendações de
incorporação, enquanto 51,5% representaram aprovações de novas indicações
para

medicamentos

já

existentes.

Doenças

infecto-parasitárias

e

osteomusculares foram as principais indicações clínicas, sendo que as principais
justificativas de recomendação se basearam nos critérios de “benefícios clínicos
adicionais” e “baixo impacto orçamentário” (CAETANO et al., 2017).
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Destaca-se que o número de contribuições recebidas nas consultas
públicas

dos

medicamentos

com

recomendação

de

incorporação

foi

extremamente diverso, variando de 0 a 530 (média de 108, mediana de 61),
desvelando maior participação de interessados no processo de análise. Assim,
além de fomentar instrumentos participativos e democráticos, a criação da
Conitec constitui certamente um amadurecimento da institucionalização da ATS
no sistema de saúde brasileiro. Sua estruturação representa, hoje, um aspecto
central no complexo processo de tomada de decisão que rege o financiamento
e o acesso a produtos farmacêuticos no SUS. Os resultados do estudo sinalizam
para incrementos da racionalidade e da presença de evidências clínicas e
econômicas embasando as decisões relativas a medicamentos ao longo do
período (CAETANO et al., 2017).
Estudos do processo e fatores que influenciam as decisões dos corpos
governamentais responsáveis pela incorporação das tecnologias nos sistemas
de saúde apontam para múltiplos e variados critérios nos diversos países. Nesse
sentido, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2015,
do Senador Cássio Cunha Lima, que torna obrigatória a definição em
regulamento e a divulgação do parâmetro de custo-efetividade utilizado na
análise das solicitações de incorporação de tecnologias no âmbito do SUS. Na
sua justificativa, o referido Senador aponta como exemplos países europeus,
Canadá e Austrália e dois parâmetros aceitos internacionalmente: (i) 50 mil
dólares por ano de vida salvo (AVS); e (ii) a recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS) de três vezes o Produto Interno Bruto (PIB) per capita
por anos de vida ajustados para qualidade (QALY, do inglês quality-adjusted life
years) ou anos de vida ajustados para incapacidade (DALY, do inglês disabilityadjusted life years) (SOAREZ; NOVAES, 2017).
Soarez & Novaes (2017) explanam que no Brasil não foi definido um valor
explícito do limiar de custo-efetividade para o SUS, para ser aplicado pela
Conitec. Mencionam que em publicação de Prado (2017), sugere-se um valor
máximo de R$ 81.675/DALY (3 PIB per capita/ DALY), uma faixa de limiar entre
R$ 1.361 a R$ 147.016 e três níveis de limiar: baixo (< R$ 25.000), médio (R$
25.000 a R$ 70.000), alto (> R$ 70.000), com base nos valores de limiares
apresentados em relatórios de recomendação de medicamentos da Conitec.
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No entanto, há que se ter cuidado com a adoção explícita de limiares de
custo-efetividade, especialmente pelos países em desenvolvimento. Tais índices
não conseguem capturar todos os valores importantes para a sociedade, em
particular implicações éticas, justiça distributiva e outras preferências sociais.
Não se pode simplesmente transpor experiências internacionais. A definição
desse valor é contexto-específica, depende da riqueza local, das características
do sistema de saúde, da disponibilidade e capacidade de pagar, bem como das
preferências sociais. Nesse sentido, o referido Projeto de Lei nº 445/2015 não
merece prosperar, pois aparenta importar experiências internacionais sem
necessariamente considerar o contexto do SUS, comprometendo a efetividade,
eficiência e equidade que orientam o sistema público de saúde. Nesse contexto,
o projeto de lei aparenta estar beneficiando muito mais os setores econômicos
multinacionais produtores de tecnologias sanitárias, do que a sustentabilidade
do SUS como um todo (SOAREZ; NOVAES, 2017).
Depreende-se, portanto, que a mudança ocorrida na forma e no processo
de incorporação de tecnologias a partir da constituição da Conitec, em 2011,
dentro do recorte temporal proposto para a presente investigação doutoral, foi
relevante e apreciável, alterando a dinâmica e a qualidade da entrada de novos
produtos no SUS, em alinhamento com a determinação do sub-elemento 6.2 (B).
Todas essas mudanças devem preterir qualquer tentativa de ingerência pelos
conglomerados multinacionais, que pressionam pela adoção de limiares de
custo-efetividade, que não necessariamente corroboram com as diretrizes do
SUS.

Sub-Elemento 6.2 (C) - Cumprir as boas práticas de fabricação, em matéria
de normas de segurança, eficácia e qualidade de produtos de saúde;
Historicamente, temos que as Boas Práticas de Fabricação (BPF), têm
origem na ação promovida pelas autoridades sanitárias dos EUA que
publicaram, em 1963, um documento com requisitos básicos para fabricação de
medicamentos. Esse atestado é o embrião do que anos mais tarde viriam a
serem as Good Manufacturing Practices (Boas Práticas de Fabricação). Em
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1969, a FDA publicou a primeira regulamentação das Boas Práticas de
Fabricação (BPF) com força de lei. Na mesma época, a OMS também se
manifestava em direção à criação de um manual global de BPF. O primeiro
rascunho da norma surgiu em 1967, mas o marco histórico se deu durante a 28ª
Assembleia Mundial de Saúde, realizada em maio de 1975. Nela foi aprovado o
texto “Guia de Boas Práticas de Fabricação para a Indústria Farmacêutica”, com
os princípios gerais sobre as normas a serem seguidas mundialmente
(VALÉCIO, 2015).
No Brasil, as discussões sobre as BPF foram disseminadas a partir da
década de 1970 pelas farmacêuticas multinacionais, que traziam o conceito já
implementado em suas matrizes. Entre 1985 e 1988, importantes modificações
foram introduzidas nas áreas de saúde, período em que foram estabelecidas
medidas sanitárias de controle de produtos, incluindo pressão para a adoção de
medidas regulatórias com padrões exigidos pela FDA (VALÉCIO, 2015).
Nesse contexto, as BPF foram adotadas como norma no País em 1995,
com a publicação pela Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde,
da Portaria nº 16, de 6/3/1995, que apresenta uma versão nacional do “Guia das
BPF” da OMS, sendo considerada como marco regulatório do setor no Brasil.
Atualmente, as boas práticas são regulamentadas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da RDC nº 17/2010 (BRASIL, 2010). Além
dessa atribuição, a Anvisa tem o papel de fiscalizar o cumprimento das normas
e de atestar isso por meio da concessão do Certificado de Boas Práticas de
Fabricação (CBPF), processo esse regulamentado pela RDC nº 39/2013
(ANVISA, 2013b)246.
Outrossim, a implantação e o cumprimento das normas de BPF é uma
exigência legal para todos os estabelecimentos fabricantes de medicamentos no
País, e o CBPF é o documento que atesta se a empresa cumpre as boas
práticas. Ele apresenta os dados do estabelecimento e das linhas de produção
certificadas e o prazo de validade da certificação. A concessão do CBPF ocorre
mediante verificação do cumprimento dos requisitos técnicos constantes na

246

A RDC nº39/2013 teve dispositivos alterados pela RDC nº 179/2017 (ANVISA, 2017b).
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legislação vigente de BPF e correlacionadas, por meio de inspeções e
monitoramento de dados pela Anvisa. A certificação é concedida por unidade
fabril, contemplando as linhas de produção, formas farmacêuticas, classes
terapêuticas especiais ou classes de risco de produtos para as quais a empresa
foi inspecionada (VALECIO, 2015).
Nesse sentido, temos que as BPF podem ser conceituadas como “parte
da Garantia da Qualidade que assegura que os produtos são consistentemente
produzidos e controlados, com padrões de qualidade apropriados para o uso
pretendido e requerido pelo registro” (ANVISA, 2010a). As BPF são, então,
procedimentos baseados em normas nacionais e internacionais que asseguram
que os produtos sejam produzidos e controlados com padrões de qualidade
apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro sanitário,
promovendo uma redução dos riscos inerentes à própria atividade, tais como
contaminação cruzada e por partículas, e troca ou mistura de produtos.
Contempla, porquanto, os cuidados que devem ser tomados desde a aquisição
de matéria-prima até o processo de produção, que inclui as operações de
recebimento dos materiais, preparo dos medicamentos, processamento, produto
terminado e acondicionado (ANVISA, 2004a).
Assim, percebe-se que, para o período de 2008-2015, a Anvisa vem
fortalecendo os mecanismos de BPF no Brasil, especialmente através das RDCs
nº 17/2010 e nº 39/2013. No entanto, há de considerar as dificuldades
relacionadas não para a implementação, visto que a normativa sobre o assunto
está consolidada. As dificuldades residem justamente na manutenção dos
padrões, e no controle de seus requisitos, devido aos inúmeros processos
envolvidos na fabricação de medicamentos e em todas as variáveis envolvidas
nesses procedimentos. A Revisão Periódica de Produtos, instrumento previsto
pela RDC nº 17/2010, desvela-se como importante mecanismo de controle de
forma a mitigar os riscos de desvios da qualidade.
Para os Laboratórios Públicos Oficiais, o subfinanciamento crônico do
SUS impacta, como já vimos ao longo do sub-elemento 2.3 (D), na capacitação
dos mesmos, incluindo os aspectos relacionados às BPF, impactando
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diretamente no propósito maior das políticas públicas que vêm sendo
implementadas buscando a autossuficiência do setor saúde.
De mais a mais, conforme observado ao longo da análise do sub-elemento
2.2 (E), que trata do apoio à pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos
em estágio inicial nos países em desenvolvimento, que um processo de ensaio
clínico, desde o planejamento até o fechamento do estudo, obedece à
regulamentação bem definida pelos órgãos de proteção dos direitos dos
participantes (CONEP E ANVISA), visando à obtenção de resultados com
elevada qualidade científica.
Para tanta, a Anvisa assevera a importância das Boas Práticas de
Laboratório (BPL), definindo-as como um “sistema de qualidade que abrange o
processo organizacional e as condições nas quais estudos não clínicos
relacionados à saúde e à segurança ao meio ambiente são planejados,
desenvolvidos, monitorados, registrados, arquivados e relatados” (ANVISA,
2015a). Para a condução dos ensaios não clínicos, a ANVISA recomenda que
seja seguido o disposto na segunda versão do Guia para a Condução de Estudos
Não Clínicos de Segurança, elaborado pela agência. Recomenda, ainda, que os
estudos propostos devem ser conduzidos de acordo com as BPL, segundo os
dispositivos internacionais que regem o tema, como por exemplo: OECD
Principles of Good Laboratory Practice; HANDBOOK: GOOD LABORATORY
PRACTICE (GLP) /WHO (Quality practices for regulated non-clinical research
and development). Dever-se-á, ainda, observar os dispositivos previstos na Lei
11.794/2008, chamada Lei Arouca, e também os decretos e resoluções do
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal – CONCEA.
Conclui-se, portanto, que as Resoluções da Diretoria Colegiada da
Anvisa, publicadas no período de 2008-2015, fortalecem as Boas Práticas de
Fabricação (BPF) e as Boas Práticas de Laboratório (BPL). Nesse contexto,
constata-se que a Revisão Periódica de Produtos, instrumento previsto pela
RDC nº 17/2010, desvela-se como importante mecanismo de controle de forma
a mitigar os riscos de desvios da qualidade. Há que se reforçar, ainda, a
necessidade de promover a capacitação dos Laboratórios Públicos Oficiais, de
modo que atendam as normas nacionais e internacionais relacionadas à
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questão, assegurando que os produtos sejam produzidos e controlados com
padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido.

Sub-Elemento 6.2 (D) - Fortalecer o programa de pré-qualificação da OMS;
A qualidade dos produtos farmacêuticos tem sido uma preocupação da
OMS desde a sua criação. A definição de padrões globais é sugerida no artigo
2º da Constituição da OMS, que cita como uma das funções da Organização
"desenvolver, estabelecer e promover padrões internacionais, no que diz
respeito a produtos alimentícios, biológicos, farmacêuticos e similares" (WHO,
2007a).
O Programa de Pré-Qualificação de Medicamentos das Nações Unidas
gerido pela OMS, criado em 2001, é um serviço prestado para avaliar a
qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, a fim de otimizar o uso dos
recursos em prol da saúde e melhorar os resultados em regiões desprovidas de
assistência farmacêutica básica, ou seja, de medicamentos essenciais e
acometidas por doenças negligenciadas. É o único programa global de garantia
de qualidade de medicamentos (WHO, 2013a).
Originalmente, em 2001, o foco era sobre os medicamentos para o
tratamento de HIV/AIDS, tuberculose e malária. Em 2006, este foi ampliado para
cobrir medicamentos e produtos para a saúde reprodutiva e novamente em 2008,
para cobrir a pré-qualificação de zinco, para o gerenciamento de diarreia aguda
em crianças. No final de 2012, a lista de produtos farmacêuticos pré-qualificados,
continha 316 medicamentos para doenças prioritárias. Esta lista é utilizada cada
vez mais por organismos de aquisições internacionais para orientar suas
decisões de compra por atacado de medicamentos, que cumpram os mais
exigentes

padrões

unificados

de

qualidade,

segurança

e

qualidade

recomendados e sejam fabricados em conformidade com as BPF da OMS
(WHO, 2013a).
Couto (2014) evidencia um alto grau de harmonização acerca dos
tópicos/subtópicos comparados entre os Guias da OMS e a normatização
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nacional imposta pela ANVISA em BPF, o que demonstra uma inserção da
legislação nacional no contexto internacional, corroborando o alinhamento entre
a ANVISA e OMS, no tocante ao cumprimento das BPF, conforme observado no
ponto de ação anterior (sub-elemento 6.2 (C)).
Sendo assim, conclui-se que a obtenção e manutenção da Certificação
em BPF por parte do Órgão Regulador Nacional, no caso a ANVISA, bem como
a gestão e a execução dos procedimentos necessários para pré-qualificação de
medicamentos, representam os principais entraves para a obtenção da préqualificação, ou seja, do reconhecimento internacional do cumprimento das BPF
junto à OMS. O aprimoramento contínuo da gestão institucional no âmbito
técnico-científico dos laboratórios públicos oficiais, com ênfase em ações
coordenadas de setores e equipes multidisciplinares, promovidas, coordenadas
e avaliadas pelas Áreas de Qualidade e Regulatória, são procedimentos que
devem ser considerados para a efetiva consecução das atividades previstas e
atendimento das diretrizes e princípios requeridos, em prol da inserção dos seus
produtos no programa de pré-qualificação da OMS (COUTO, 2014).
No período de 2008-2015, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade
(INCQS)247, ligado à Fiocruz, e o Laboratório da Fundação Ezequiel Dias
(FUNED)248, obtiveram o reconhecimento da adequação aos requisitos das Boas
Práticas da OMS para Laboratórios de Controle de Qualidade de Produtos
Farmacêuticos. A combinação de dose fixa de artesunato (AS) e mefloquina
(MQ), antimalárico resultante de Parceria para o Desenvolvimento de Produto,
que envolveu Farmanguinhos e o DNDi, e que já abordamos ao longo subelemento 2.1 (A), que trata da promoção da cooperação entre os setores público
e privado em matéria de pesquisa e desenvolvimento, foi pré-qualificado pela
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INCQS
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em
medicamentos
pela
OMS.
Disponível
em:
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=4574:incqs-pre
qualificado-em-medicamentos-pela-oms&Itemid=838. Acesso em: 04 out 2018.
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é
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Américas.
Disponível
em:
http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/saude/saude-arquivo/Funed-e-referencia-para-as-Americas.html.
Acesso em: 04 out 2018.
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OMS em 2011249. As vacinas produzidas por Biomanguinhos e Butantã também
foram pré-qualificadas pela OMS em 2008250.
Desvela-se que as entidades públicas brasileiras vêm apoiando e
fortalecendo o programa de pré-qualificação da OMS. Mas deve haver maior
apoio para o aprimoramento contínuo da gestão institucional no âmbito técnicocientífico dos laboratórios públicos oficiais, a fim de torná-los mais competitivos
no cenário internacional e romper possíveis barreiras à exportação de seus
produtos farmacêuticos, via organismos internacionais. Tem-se, por exemplo,
que os países da América do Sul e do Caribe são grandes demandantes de
medicamentos e vacinas, junto ao Fundo Estratégico e Fundo Rotatório da
OPAS. No entanto, a concentração de fornecedores está em países asiáticos. O
aprimoramento dos laboratórios públicos brasileiros, para a consecução e
manutenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF), garantido
pela ANVISA, Autoridade Reguladora Nacional (ARN) de Referência Regional
Nível IV, e posteriormente obtendo a pré-qualificação junto à OMS, viabilizará o
atendimento a esses mercados de forma competitiva, a preços competitivos e
em menor tempo.

Sub-Elemento 6.2 (E) - se for caso disso, iniciar ações programadas a nível
regional e sub-regional, com o objetivo final de harmonização dos níveis
dos

processos

empregados

pelas

autoridades

reguladoras

para

aprovações de marketing de medicamentos;
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Medicamento contra malária desenvolvido pela Fiocruz é pré-qualificado pela OMS. Disponível em:
http://www.blog.saude.gov.br/31213-medicamento-contra-malaria-desenvolvido-pela-fiocruz-e-prequalificado-pela-oms. Acesso em: 04 out 2018.
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Vacinas nacionais serão reconhecidas, diz OMS. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/resultadode-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=24
9642&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=vacinas-nacionais-seraoreconhecidas-diz-oms&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-debusca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p
_col_id%3Dcolumn1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dv
acina%2Binternacional%26_3_assetCategoryIds%3D34569%26_3_delta%3D200%26_3_resetCur%3Dfals
e%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_andOp
erator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true. Acesso em: 04 out 2018.
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No Brasil, as principais propagandas referentes a medicamentos iniciaram
nos anos 80, onde a partir daí constatou-se um crescimento contínuo nas
publicidades dos mais diversos meios de comunicação. Tais propagandas
representam um relevante recurso de marketing, que apresenta como finalidade
persuadir e incentivar o consumo do produto de toda a cadeia de medicamentos
que vai do prescritor, dispensador, até ao usuário, incentivando assim, a
aquisição de um determinado produto, mesmo que para isso ocorra a criação de
uma nova necessidade (CARMINATI, 2014).
A figura do marketing também está relacionada ao preço final do
medicamento. Já vimos ao longo do trabalho que a literatura científica não
apresenta o montante exato para o desenvolvimento de um novo medicamento:
CORREA (1997, p. 25) indica US$ 140 milhões; AGNEW cita estudos que
sugerem valores que variam de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões. Já BALE,
diretor geral da Federação Internacional de Associações de Produtores
Farmacêuticos (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers
Associations – IFPMA) afirma que o custo total de investimentos em uma nova
droga pode chegar até a US$ 1 bilhão. Essas cifras podem ser inflacionadas pelo
gasto em marketing e publicidade (GUISE, 2009, p.35).
Nesse contexto, na perspectiva do uso racional, o medicamento como
parte do processo terapêutico não pode substituir medidas preventivas,
reeducação alimentar, exercícios, ou mesmo a atenção de outros profissionais.
Também não é aceitável, do ponto de vista da lógica clínica, considerar o
tratamento farmacológico de forma isolada do tratamento não farmacológico
(dieta, exercícios, medidas higiênicas). É necessária ainda uma análise crítica
de todo o contexto (sócio-econômico e cultural) no qual está inserida a patologia
– ou sintoma – devem ser contemplados e não podem ser, simplesmente,
substituídos pelo medicamento (BRASIL, 2010b).
Assim, como a propaganda de medicamentos pode desviar a real
concepção de medicamento ao divulgá-lo como produto de consumo, ao criar
demanda superior às reais necessidades do consumidor, é necessário ter
mecanismos efetivos de regulação, monitoração e fiscalização.
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No Brasil, desde a Lei nº 6.360/76 (BRASIL, 1976a), já se tratava da
prática da publicidade de medicamentos e estabelecia a previsão de um
regulamento específico para este tema. A Carta Magna brasileira (BRASIL,
1988a) garante à pessoa e à família a proteção, pelo Estado, em relação à
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos a sua
saúde e ao meio ambiente, impondo, inclusive, restrições legais à propaganda
de medicamentos e apesar de garantir a liberdade de expressão, também
estabelece limites à propaganda de produtos sujeitos à vigilância sanitária, pois
esses podem ser nocivos à saúde. Com a criação da ANVISA, através da Lei nº
9782/99 (BRASIL, 1999c), a monitoração e a fiscalização da propaganda de
medicamentos ficaram estabelecidas como competência da agência recémcriada251.
Ainda que desde a Lei nº 6.360/76 já se anunciava a necessidade de um
regulamento para a prática da publicidade de medicamentos, o primeiro
instrumento nesse sentido foi a RDC nº 102, em 30 de novembro de 2000.
Atualmente, a RDC nº 96/2008 é o mecanismo regulador da propaganda,
publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja divulgar ou promover
comercialmente os medicamentos. Segundo Silva et al. (2017), vários autores
evidenciaram a baixa qualidade de peças publicitárias veiculadas no Brasil
tomando por base esse arcabouço legal.
Nesse sentido, o maior estudo sobre a situação da propaganda de
medicamentos no país foi o realizado pela ANVISA em conjunto com instituições
de ensino superior de todo o país, denominado Projeto de Monitoração de
Propaganda. Contatou-se, na ocasião, que as infrações mais recorrentes nas
peças publicitárias foram ausência de contraindicações, ausência do número de
registro do produto junto à ANVISA e ausência de advertências. Essas
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A Portaria nº 593/00 estabelecia esta atribuição à Gerencia Geral de Inspeção e Controle de
Medicamentos e Produtos (GGIMP), mais especificamente à Gerencia de Fiscalização e Controle de
Medicamentos e Produtos (GFIMP). Como reconhecimento à importância alcançada pela fiscalização da
propaganda, a Anvisa criou a Gerência de Fiscalização e Monitoramento de Propaganda, de Publicidade,
de Promoção e Informação de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária (GPROP), pela Portaria nº 123, de 9
de fevereiro de 2004, a qual está afeta o controle da propaganda e publicidade de produtos sujeitos à
vigilância sanitária (ANVISA, 2010b).
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irregularidades levam, entre outros riscos, como vimos anteriormente, ao uso
irracional de medicamentos (ANVISA, 2010b).
Conclui-se, porquanto, que no período de 2008-2015, a ANVISA instituiu
a RDC nº 96/2008, robustecendo os mecanismos reguladores da propaganda,
publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja divulgar ou promover
comercialmente os medicamentos. Promoveu ainda, no ano de 2010, o Projeto
de Monitoração de Propaganda, que evidenciou a baixa qualidade de peças
publicitárias veiculadas no Brasil. Nesse sentido, para aprimorar o mandamento
positivado

no

sub-elemento

6.2

(E),

deve-se

promover

ainda

mais

aprimoramento do processo de fiscalização sanitária para que se tenha um
balanceamento entre o estímulo ao consumo e a promoção do uso racional de
medicamentos.

Sub-elemento 6.2 (F) - Promover princípios éticos para ensaios clínicos
envolvendo seres humanos, como exigência de registro de medicamentos
e tecnologias relacionadas à saúde, com referência à Declaração de
Helsinque, e outros textos apropriados, sobre princípios éticos para
pesquisa médica envolvendo seres humanos, incluindo boas diretrizes de
prática clínica;
Observou-se, ao longo dos sub-elementos 1.3 (C), 3.1 (C) e 3.3 (C), que
a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprofunda a
regulamentação da ética em pesquisa no Brasil, definindo competências da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, inclusive quanto à pesquisa
envolvendo povos originários e a cooperação internacional. Nesse contexto,
também podemos mencionar a regulamentação promovida pela Resolução CNS
nº 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a
pesquisas em Ciências Humanas e sociais cujos procedimentos metodológicos
disponham de dados que possam acarretar em riscos para os participantes.
Na ocasião, constatamos que a Resolução CNS nº 466/2012 incorpora,
sob a ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais da bioética, tais como,
autonomia, não maleficência, beneficência, justiça e equidade, dentre outros, e
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visa a assegurar os direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da
pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Também merece destaque a
criação da Plataforma Brasil, como instrumento da dinamização da relação entre
CEP-CONEP, possibilitando a atuação efetiva da área da Ciência da Informação
no desenvolvimento de pesquisas que amplie a abordagem sobre Ética da
Informação.
Também identificamos, como desafios a serem superados, as iniciativas
legislativas baseadas nos PLS 200/2015 e PLC 7082/2017, que podem,
eventualmente, impactar no acesso a medicamento por participantes de
pesquisa, permitir a utilização de placebo, mesmo com alternativas terapêuticas
disponíveis, contrariando normativas internas e internacionais, como a
Declaração de Helsinque, e retirar o controle social no âmbito da aprovação de
protocolos de pesquisa.

Sub-Elemento 6.2 (G) - Apoiar as redes regionais e os esforços de
colaboração para reforçar a regulamentação e implementação de ensaios
clínicos usando padrões apropriados para avaliação e aprovação de
medicamentos;
Observou-se, ao longo do sub-elemento 2.2 (A), o caso da plataforma de
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) , lançada em 2011.Segundo
resolução da ANVISA - RDC 36, de 27 de junho de 2012, que altera a RDC
39/2008, todos os estudos clínicos fases I, II, III e IV, devem apresentar
comprovante de registro da pesquisa clínica na base de dados do ReBEC, ou
comprovante de submissão.
Fruto de um esforço conjunto do Ministério da Saúde (DECIT/MS), do
Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
(Icict/Fiocruz), da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e do Centro
Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), o
ReBEC aumenta a eficácia dos esforços dos ensaios clínicos ao divulgar os
estudos de maneira pública, reduzindo o viés da publicação. Desse modo, o
ReBEC torna-se uma importante fonte de informação para pacientes,
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profissionais de saúde, pesquisadores, empresas e centros de pesquisa,
propiciando maior interação e inserção internacional.
Em âmbito regional, outra iniciativa voltada para o aprimoramento da
pesquisa clínica, e que merece destaque no presente contexto, é a Rede de
Institutos de Pesquisa Biomédica, criada em 2012, e que é financiada em grande
parte pelo Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), órgão
para a redução das assimetrias regionais do território. A iniciativa é parte do
projeto regional de Investigação, Educação e Biotecnologia Aplicadas à Saúde,
e aborda o estudo dos aspectos biológicos, epidemiológicos e sociológicos de
doenças degenerativas na região. A iniciativa envolve o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, através do Instituto de
Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA-CONICET), Fundação Oswaldo Cruz do
Brasil, o Laboratório Ministério da Saúde Central de Saúde Pública (GCA) e
instituições parceiras, do Paraguai, e o Institut Pasteur de Montevidéu (IP
Montevidéu), no Uruguai. A iniciativa busca uma abordagem abrangente e
complementar, incluindo a formação de recursos humanos, a aquisição de
equipamentos de última geração e uma área de interação para a incubação de
projetos de inovação e desenvolvimento, a fim de criar as condições necessárias
para o aumento do valor agregado em linhas de produção no campo da saúde
pública e empresas privadas na região (VASCONCELLOS, 2012).
Convém mencionarmos, ainda, a participação ativa da autoridade
reguladora de medicamentos no Brasil, a ANVISA, em foros bilaterais, regionais
e multilaterais252 em que ocorrem processos de harmonização e convergência

252

Por exemplo: Coalização Internacional das Autoridades Reguladoras de Medicamentos – ICMRA;
Coalização Internacional de Pesquisa em Ciência Regulatória – GCRSR; Codex Alimentarius; Comissão de
Entorpecentes das Nações Unidas – CND; Comitê de Barreiras Técnicas ao Comércio - TBT e Comitê de
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias - SPS da Organização Mundial do Comércio – OMC; Conferência
Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos – ICDRA; Convenção-Quadro para o Controle
Tabaco – FCTC; Cooperação Internacional de Regulação de Cosméticos – ICCR; Cooperação Internacional
de Reguladores de Fitoterápicos – IRCH; Foro Global de Reguladores de Tabaco da OMS; Fórum
Internacional de Reguladores de Produtos para a Saúde – IMDRF; Programa Internacional dos Reguladores
de Medicamentos – IPRP; Grupo de Peritos em Produtos Farmacêuticos e Substâncias Químicas da CICAD;
Grupo de Trabalho da OCDE sobre Agrotóxicos; Conferência Internacional de Harmonização de Requisitos
Técnicos para Fármacos de Uso Humano – ICH; Mecanismo de Estados-Membros da OMS sobre produtos
de qualidade inferior e falsificados.
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regulatória253, no propósito de aprimorar seu papel finalístico de regular,
monitorar e fiscalizar produtos sujeitos a vigilância sanitária, evitar a duplicação
de esforços e fazer melhor uso dos recursos disponíveis, com foco em conciliar
a proteção e promoção da saúde com o desenvolvimento econômico nacional.
No âmbito do Mercosul, por exemplo, a Anvisa participa especialmente dos
Subgrupos de Trabalho - SGT Nº 3 “Regulamentos Técnicos e Avaliação da
Conformidade”, e SGT Nº 11 “Saúde”, vinculados ao Grupo Mercado Comum
(GMC). O SGT Nº 3 tem como tarefa harmonizar Regulamentos Técnicos e
Procedimentos de Avaliação da Conformidade e coordenar ações referentes aos
setores industriais e agrícolas, e os temas da Anvisa são tratados na Comissão
de Alimentos e em Grupos de Trabalho temporários com mandatos específicos.
Já o SGT Nº 11 tem como tarefa geral harmonizar legislações e diretrizes,
promover a cooperação técnica e coordenar ações referentes à atenção à saúde,
bens, serviços, matérias primas e produtos para a saúde, exercício profissional,
vigilância epidemiológica e controle sanitário (ANVISA, 2018b).

Sub-Elemento

6.3

-

promover

a

concorrência

para

melhorar

a

disponibilidade e acessibilidade, a preços acessíveis, de produtos
compatíveis com as políticas e necessidades de saúde pública;
Tem-se que a concorrência entre produtos de mesma natureza pode
provocar uma redução de preços. Os medicamentos genéricos, por exemplo,
entram no mercado com um preço inferior ao do seu medicamento de referência.
Assim, a redução no custo de tratamento pode provir de uma composição
específica de consumo de genéricos e referência de tal sorte que o preço médio
resultante seja menor que o preço do medicamento de referência quando era
único no mercado. Tendo em vista essa constatação, o sub-elemento 6.3
apresenta sete pontos de ação, que serão analisados a seguir.

253

Convergência regulatória pode ser compreendida como o movimento de alinhamento técnico
internacional que leva em consideração melhores práticas, princípios e padrões reconhecidos
internacionalmente no processo de regulamentação. Já a Harmonização Regulatória prevê que os
mesmos requisitos técnicos sejam adotados pelos países, com uso de linguagem idêntica e sem
flexibilidade para adequações baseadas em especificidades nacionais (ANVISA, 2018b).
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Sub-Elemento 6.3 (A) - apoiar a produção e introdução de versões
genéricas, em especial medicamentos essenciais, nos países em
desenvolvimento, através do desenvolvimento da legislação nacional e
políticas que estimulem a produção de genéricos e sua entrada no
mercado, incluindo as flexibilidades de “exceção regulatória” ou “bolar”, e
que são consistentes com o Acordo TRIPS e instrumentos relacionados;
Quental et al. (2008) explana que até o final da década de 1990, o
mercado brasileiro oferecia dois tipos de medicamentos: (a) os medicamentos
de “referência”, lançados originalmente pelas multinacionais farmacêuticas, com
marca própria e de conhecimento disseminado, registrados junto ao órgão
federal responsável pela vigilância sanitária, cuja eficácia, segurança e
qualidade foram comprovados cientificamente; (b) cópias destes medicamentos,
chamados "similares"254, contendo os mesmos princípios ativos, na mesma
concentração e forma farmacêutica que o medicamento inovador, sendo
normalmente lançados por empresas de porte médio e pequeno, com alta
predominância de capital nacional.
Com o intuito de assegurar a oferta de medicamentos de qualidade e
baixo custo no mercado e de fomentar o acesso da população a estes
medicamentos, são estabelecidos, pela Lei nº 9.787/1999 (BRASIL, 1999a), os
medicamentos genéricos255. Sua intercambialidade com o medicamento de
referência

é

assegurada

por

testes de

equivalência

farmacêutica

e
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Após a publicação da regulamentação técnica para o registro de medicamentos genéricos, tornou-se
inconcebível a existência de critérios distintos para o registro de medicamentos similares no país. Isso
acelerou o processo de criação da regulamentação técnica que exige comprovação da equivalência
terapêutica entre o medicamento similar e o medicamento de referência indicado pela ANVISA, tanto
para as novas solicitações de registro (RDC 133/2003), como para os similares já registrados (RDC
134/2003). Em 2014, a ANVISA publicou a RDC 58/14, reforçando o que já vinha exigido desde 2003, ou
seja, requisitos necessários para que para o medicamento similar possa substituir o medicamento de
referência. Nesse sentido, no comércio varejista brasileiro pode-se encontrar quatro modalidades:
medicamentos de referência, medicamentos genéricos, medicamentos similares intercambiáveis (que já
passaram pelos requisitos técnicos de equivalência terapêutica), e os medicamentos similares nãointercambiáveis (ARAUJO et al., 2010).
255
A história da legislação genéricos no Brasil teve início em 1991, através do Deputado Federal Eduardo
Jorge, que apresentou o Projeto de Lei 2.022, que planejava remover marcas comerciais dos
medicamentos. Em 1993, o presidente Itamar Franco baixou o Decreto nº 793, em 5 de abril do mesmo
ano. O decreto determinava a existência da denominação do componente ativo (denominação genérica)
nas embalagens dos medicamentos em tamanho maior que a marca (BRASIL, 1993b).
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bioequivalência realizados por laboratórios credenciados (ANVISA, 1999a)256, e
sua qualidade pelo monitoramento das unidades produtivas quanto ao
atendimento das Boas Práticas de Fabricação BPF, de acordo com a RDC nº
17/2010.
A lei dos genéricos obriga que as aquisições de medicamentos e as
prescrições médicas, no âmbito do SUS, adotem a denominação do princípio
ativo; e que, nas compras do SUS, se dê preferência ao medicamento genérico
quando houver igualdade de preço e demais condições de aquisição, além de
este dever custar, ao mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) mais barato que o
medicamento de referência. Mas observou-se que essa redução atinge
patamares maiores quando inseridos efetivamente no mercado. Constata-se,
destarte, que a implementação da política de genéricos cumpriu seus objetivos
iniciais de estimular a concorrência comercial, melhorar a qualidade dos
medicamentos e facilitar o acesso da população ao tratamento medicamentoso.
Além disso, a indústria nacional se fortaleceu, com registro de aumento
expressivo do número de empresas de capital nacional (90,0% das produtoras
de genéricos) e internacional instaladas no País e da oferta e variedade de
produtos. Em maio de 2014, a participação dos genéricos no mercado atingiu
28,0% (vinte e oito por cento) das vendas (BERTOLDI et al., 2016).
Desde o ano 2000 até 2017, 4.886 medicamentos genéricos foram
registrados. Destes, 1.016 registros foram cancelados, restando 3.870

256

A primeira resolução publicada sobre o tema foi a RDC nº 391, de 9 de agosto de 1999, que aprovou o
Regulamento técnico para medicamentos genéricos. Esse regulamento apresenta critérios e condições
para o registro e o controle de qualidade desses medicamentos, para provas de biodisponibilidade de
medicamentos em geral, provas de bioequivalência de medicamentos genéricos, bem como para a
prescrição e a dispensação dos mesmos. Foi revogada, posteriormente, pela RDC nº 10, de 2 de janeiro
de 2001, que manteve o mesmo formato da RDC nº 391, porém com maior detalhamento. Em 19 de
março de 2002, foi publicada a RDC nº 84, que revogou a RDC nº 10, determinando as medidas
antecedentes ao seu registro, bem como os aspectos legais e técnicos, as medidas pós-registro e os
critérios para prescrição e dispensação dos medicamentos genéricos. Foi substituída pela RDC nº 135, de
29 de maio de 2003, mais detalhada, incluindo, entre outros aspectos, a recomendação para a elaboração
de relatório referente a testes biofarmacotécnicos para os medicamentos cujos estudos de
bioequivalência podem ser substituídos pelo teste de equivalência farmacêutica. Em 2 de março de 2007
foi aprovada a RDC nº 16, revogando-se a RDC nº 135. Sua inovação foi a permissão para que os
contraceptivos orais e os hormônios endógenos de uso oral fossem registrados como genéricos. Já a RDC
nº 31, de 29 de maio de 2014, dispõe sobre o procedimento simplificado de solicitações de registro, pósregistro e renovação de registro de medicamentos genéricos, similares, específicos, dinamizados,
fitoterápicos e biológicos e dá outras providências (ARAUJO et al., 2010).
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medicamentos genéricos com registros válidos, de acordo com dados da
ANVISA. Considerando o volume de produtos sintéticos comercializados no
Brasil, há predominância de genéricos e similares (genéricos de marca),
chegando a um percentual de 75,7% em 2016. Esse dado representa aumento
de dois pontos percentuais em relação a 2012 (73,7%). De acordo com
informações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), de
2015, o atual índice brasileiro é semelhante ao da Holanda (69,7%) e ao do
Canadá (70%). Estados Unidos e Reino Unido apresentam, respectivamente,
percentuais de 84% e 83,4%. Para a Anvisa, os dados são positivos porque
evidenciam que os medicamentos têm qualidade comprovada e aceitação no
mercado mundial, bem como da população. Das 20 empresas com maior
faturamento com a venda deste tipo de produto, 16 são nacionais. Destas, três
são públicas: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fundação para o Remédio
Popular (FURP) e Instituto Vital Brazil. Em 2016, o faturamento da indústria com
os genéricos foi de R$ 8,58 bilhões (ANVISA, 2018c).
Vejamos, senão, dois gráficos que registram a quantidade de
medicamentos genéricos que vêm sendo registrados no Brasil, de 200 a 2017.

Figura 20: Medicamentos Genéricos Registrados por ano (2000-2017)

(Fonte: Diretoria de Autorização e Registro Sanitários/ Gerência Geral de
Medicamentos e Produtos Biológicos/ Gerência de Avaliação de Tecnologia de
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Registro de Medicamentos Sintéticos da ANVISA, com dados atualizados até
30/06/2017.

Disponível

em:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/N%C3%BAmero+de+medi
camentos+gen%C3%A9ricos+registrados/acd87566-8ccb-47cc-a0e297c198b5265c. Acesso em: 06 out 2018).

Figura 21: Medicamentos Genéricos Registrados por ano: registros válidos x
cancelados (2000-2017)

(Fonte: Diretoria de Autorização e Registro Sanitários/ Gerência Geral de
Medicamentos e Produtos Biológicos/ Gerência de Avaliação de Tecnologia de
Registro de Medicamentos Sintéticos da ANVISA, com dados atualizados até
30/06/2017.

Disponível

em:

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/N%C3%BAmero+de+medi
camentos+gen%C3%A9ricos+registrados/acd87566-8ccb-47cc-a0e297c198b5265c. Acesso em: 06 out 2018).
Conforme já analisamos no histórico apresentado no Capítulo I do
presente trabalho, há anos ocorre o domínio das multinacionais no mercado
brasileiro, porém, a lei dos genéricos serviu para impulsionar as indústrias
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nacionais. Estas indústrias nacionais de genéricos, em grande parte, foram
incorporadas por grandes organizações, já que passaram a representar parcela
significativa de mercado. A aquisição da Medley pelo grupo francês Sanofi–
Aventis, e da Teuto, pela multinacional norte-americana Pfizer, são exemplos de
incorporações (PONTES, 2017).
Sustenta Palmeira Filho et al. (2012), e Pontes (2017), que as indústrias
de genéricos nacionais começam a repetir, de forma mais comedida, o que
fizeram grandes indústrias internacionais de genéricos, como a israelense Teva
e a indiana Ranbaxy, que aproveitaram o crescimento de suas receitas e
começaram a desenvolver drogas inovadoras. Alguns grupos nacionais
perceberam essa oportunidade, participando de programas de financiamento
público257, puderam modernizar suas instalações e elevar a capacidade de
produção e estão acumulando competências e experiência para inovar.
A utilização das flexibilidades previstas em TRIPS, como a exceção bolar,
no propósito de acelerar a entrada de medicamentos genéricos no mercado, já
observamos, especialmente ao longo da análise do sub-elemento 2.2 (C), vem
tendo utilização muito tímida no Brasil. Villardi (2012) concluiu que, ao menos no
caso dos ARVs, a exceção bolar não vem sendo utilizada. A recente parceria
recente entre Farmaguinhos e o consórcio Blanver Farmoquímica e
Farmacêutica S.A. e Microbiológica Química e Farmacêutica LTDA., permitiu,
através da exceção bolar, o registro sanitário do medicamento genérico
sofosbuvir.
Constata-se, porquanto, no propósito de concluir, que a política de
genéricos se mostrou acertada, permitiu ganhos estatísticos de aumento da
oferta e redução de preços, mas que ainda deve avançar no sentido de sua
contribuição para a superação das duas lacunas centrais do complexo industrial
da saúde: a base empresarial local de inovação e o comprometimento com as
condições de saúde da população brasileira (QUENTAL et al., 2008).

257

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma), e o Programa
de Investimento no Complexo Industrial da Saúde (Procis), por exemplo. Já abordamos tais iniciativas ao
longo do trabalho, como por exemplo na análise do sub-elemento 2.3 (E).
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Inciativas como o Profarma e Procis devem ser cada vez mais fomentadas
e apoiadas, promovendo o desenvolvimento da capacidade produtiva no
segmento de genéricos, podendo se constituir parte de uma estratégia mais
abrangente de consolidar no país uma base produtiva sólida de empresas
nacionais que, ao adquirirem porte e competitividade, pudessem se qualificar
para a realização de atividades mais densas do ponto de vista tecnológico,
passando a investir tanto na produção de fármacos e outras matérias-primas ainda o principal gargalo da indústria brasileira (PONTES, 2017).

Sub-elemento 6.3 (B) - estabelecer e implementar políticas para melhorar o
acesso a produtos de saúde seguros e eficazes, em especial medicamentos
essenciais, a preços acessíveis, compatíveis com acordos internacionais;
Observou-se, ao longo dos sub-elementos 3.1 (C), 3.2 (A), e 6.2 (A), que
tratam do estabelecimento e fortalecimento da capacidade reguladora e dos
sistemas de vigilância nos países em desenvolvimento, que a ANVISA possui
um papel fundamental no desenvolvimento de setores produtivos, na regulação
das indústrias do complexo industrial da saúde, na prevenção de riscos à saúde
da população e na organização do mercado da saúde. Vimos que a referida
agência vem se desenvolvendo a contento ao longo dos anos, especialmente no
período compreendido entre 2008-20115, através políticas governamentais, tais
como o Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para a Gestão
em Regulação (Pro-Reg), além do Programa de Melhoria do Processo de
Regulamentação da Anvisa (PMR).
Na investigação do sub-elemento 6.3 (A), observou-se que a ANVISA vem
aprimorando seus marcos normativos ao longo dos anos, no propósito de
assegurar a segurança, qualidade e eficácia dos produtos de saúde submetidos
para sua análise. No caso dos medicamentos genéricos, por exemplo, a
exigência de testes de bioequivalência e biodisponibilidade está positivada nas
Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs), que vem sendo aprimorada ao longo
dos anos, inclusive para procedimentos simplificados de registro sanitário, como
é o caso da RDC nº 31, de 29 de maio de 2014.
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Merece, destaque, nesse contexto, o Programa Nacional de Verificação
da Qualidade de Medicamentos (Proveme), que avalia as características físicas
e químicas de medicamentos genéricos, similares e de referência por meio dos
laboratórios oficiais da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária
(RNLVISA). Desde a sua criação, em 2001, o Programa foi responsável pela
análise de mais de três mil medicamentos e os resultados definiram diversas
ações sanitárias, como a suspensão de venda e uso, alterações no registro,
ações de inspeção, adoção de ações corretivas pelos fabricantes e instauração
de processos administrativos sanitários. O último levantamento do programa,
divulgado em 2018, apontou que, de um total de 284 lotes analisados em 2016
e 2017, 85,9% estavam em conformidade com informações do fabricante e de
acordo com exigências técnicas. Os resultados são expressivos, e aqueles que
não encontram em situação tolerável de qualidade, devem ser objeto de medidas
cabíveis a serem analisadas pela farmacovigilância (ANVISA, 2018c).
De mais a mais, cumpre destacar, mais uma vez, que os desafios postos
para a plena consecução dos objetivos delineados pelo arcabouço normativo
relacionado à regulação de medicamentos no Brasil, centram-se no fato de que
atuação do setor está muito mais concentrada na redução do prazo de análise
para atender às demandas do setor produtivo, e não necessariamente em
benefício dos interesses sanitários. Destaca-se, ainda, a fragilidade dos
interesses sanitários frente aos econômicos, se se expressam na pressão pela
flexibilização da regulação sanitária, especialmente em casos de usurpação de
competência, como vimos no caso da fosfoetalonamina sintética, por exemplo.

Sub-Elemento 6.3 (C) - Considerar, se for caso disso, inter alia, a redução
ou eliminação das tarifas de importações sobre produtos de saúde e
dispositivos médicos, e o monitoramento da oferta e das cadeias de
distribuição, e práticas de compras, para minimizar custos e aumentar o
acesso;
O artigo 150 da Constituição Federal em seu inciso IV, nos traz algumas
vedações legais sobre a instituição de tributos, ou seja não é permitido instituir
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tributos sobre templos de qualquer culto, livros, jornais, periódicos e o papel
destinado a sua impressão, o patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos
entre outras situações, mas nada nesse artigo cita os medicamentos, então já
se sabe que não há vedação constitucional sobre esses itens. A cobrança de
tributos como o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
contribuições sociais, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e Imposto
de Importação (II), pode ser aplicada (BRASIL, 1988a).
Segundo ANVISA, o imposto de maior incidência sobre medicamentos é
o ICMS, que pode chegar a uma alíquota de até 19%, dependendo do estado.
Tem-se, ainda, o IPI, a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, que podem
incidir sobre os medicamentos do Brasil. No caso de medicamentos importados,
há ainda o Imposto de Importação. A alíquota do IPI para medicamentos, em
grande parte, é zero, inclusive para os importados (ANVISA, 2013c).
No caso do Imposto de Importação, os percentuais de incidência são
variados, dependendo do medicamento e, caso o importador seja pessoa física,
o imposto é zerado, conforme Portaria do Ministério da Fazenda (MF) nº
454/2015 (BRASIL, 2015i), que alterou a redação Portaria MF nº 156 de 1999.
A medida trata das condições para a aplicação do Regime de Tributação
Simplificada, incidente sobre a importação de bens integrantes de remessa
postal ou encomenda aérea internacional, até US$ 3 mil.
No Congresso Nacional tramitam algumas propostas referentes à isenção
de tributação em relação aos medicamentos. A PEC 115/2011 (BRASIL, 2011),
do senador Paulo Bauer (PSDB-SC), almeja proibir a cobrança de impostos
sobre medicamentos de uso humano. Em maio de 2017, outra PEC tratando do
mesmo tema, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do
Senado Federal. A referida proposta de emenda prevê que todos os
medicamentos de uso humano poderão ficar isentos de impostos, ou seja, dos
tributos desvinculados do financiamento de atividades específicas do setor
público. É a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 2/2015, do senador
Reguffe (sem partido-DF). A questão da vedação de tributação sobre
medicamentos, por mais louvável que possa parecer, apresenta alguns
obstáculos que precisam ser transpostos, uma vez que a redução de carga
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tributária resultaria em impacto negativo sobre os orçamentos estaduais e
municipais. Isso ocorreria tanto pela redução da arrecadação de IPI nas
localidades que sediam indústrias farmacêuticas, quanto pela queda nos
repasses dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios
(FPM). Destarte, é preciso equalizar essa questão para evitar maiores impactos
nos orçamentos públicos. Uma solução poderia ser a adoção gradual da
imunidade tributária, com reduções parciais das alíquotas até a sua completa
extinção. Mas como já observou à exaustão ao longo da presente investigação
doutoral, a precificação dos medicamentos, especialmente nos casos daqueles
de alto custo, está relacionada com o monopólio patentário e a demanda
inelástica do mercado.
Outro projeto de lei que tramita no parlamento brasileiro, e que versa
sobre o tema, é o Projeto de Lei do Senado (PLS) 425/2015 (BRASIL, 2015j), do
Senador Otto Alencar (PSD/BA), que prevê a redução das alíquotas do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação de produtos farmacêuticos sem
similar no mercado brasileiro.
Quanto ao monitoramento da oferta, e das cadeias de distribuição, e
práticas de compras, para minimizar custos e aumentar o acesso, temos que,
visando normalizar a participação das três esferas de governo no financiamento
da assistência farmacêutica (AF), o Ministério da Saúde (MS) emitiu a Portaria
Nº 176/99 estabelecendo critérios e requisitos para habilitar municípios e estados
ao Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (IAFB), incluído no Piso de
Atenção Básica (PAB). A portaria relata que os recursos deveriam ser
disponibilizados, a cada mês, na conta do Fundo Municipal de Saúde ou do
Fundo Estadual de Saúde, de acordo com pacto realizado no âmbito da
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) (FILHO et al., 2015).
Seguindo o processo de descentralização do SUS, a aquisição dos
medicamentos essenciais passou a ser de responsabilidade dos municípios,
com as mesmas dificuldades inerentes à sua operacionalização. Além disso, a
despeito do orçamento público finito, o custo dos medicamentos tem aumentado
ao longo dos anos. Além disso, cumpre observarmos que a Assistência
Farmacêutica do SUS é subdividida em três Componentes: Componente Básico
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da

Assistência

Farmacêutica;

Componente

Estratégico

da

Assistência

Farmacêutica e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
(CEAF) (FILHO et al., 2015).
O terceiro componente, qual seja, o CEAF, corresponde à ação de
governo 4705, cuja responsabilidade de execução está a cargo da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE). Os medicamentos, por sua
vez, são divididos em três grupos com características, responsabilidades de
execução e formas de organização distintas: Grupo I - O financiamento está sob
a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que
representam elevado impacto financeiro no âmbito do CEAF, na maior parte das
vezes indicados para doenças complexas, casos de refratariedade ou
intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e podem ser incluídos
em ações de desenvolvimento produtivo do complexo industrial da saúde. Este,
por sua vez, se subdivide-se em dois subgrupos: Grupo 1A - Medicamentos com
aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde; Grupo 1B - Medicamentos
adquiridos pelos Estados com transferência da integralidade dos recursos
financeiros pelo Ministério da Saúde, na modalidade Fundo a Fundo; Grupo 2 É constituído por medicamentos cuja responsabilidade pelo financiamento é dos
Estados e Distrito Federal. Os medicamentos devem ser adquiridos, financiados
e dispensados pelas Secretarias Estaduais de Saúde; Grupo 3 - Os
medicamentos do Grupo 3 possuem financiamento tripartite, sendo a aquisição
e dispensação de responsabilidade dos municípios (Assistência Farmacêutica
Básica) (BRASIL, 2017c).
Para melhorar os ganhos de escala, e obter melhores preços, tem-se
observado um movimento crescente para centralizar as compras de
medicamentos, por consórcios municipais (macrorregiões sanitárias), e até
mesmo pelo MS em relação aos medicamentos no âmbito do CEAF, do Grupo
1B (CONASS, 2017). A redução dos preços, nesses casos, já foi apontada por
alguns estudos (FILHO et al., 2015; VIEIRA & ZUCCHI, 2013; CHALKIDOU et
al., 2010). Merece destaque, nesse contexto, o mecanismo de negociação
conjunta de preços de medicamentos promovida pelos países do Mercosul, e
que abordamos ao longo do sub-elemento 6.1 (G).
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Há, no entanto, distorções nesse complexo sistema de aquisição de
medicamentos, e que foram apontadas recentemente pela Controladoria-Geral
da União (CGU) (BRASIL, 2017c), no âmbito do CEAF, tais como: (i)
divergências no quantitativo de medicamentos encaminhados pelo MS e os
recebidos nos estados; perda de remédios; (ii) falhas na dispensação de
medicamentos; e (iii) aquisições mal dimensionadas ou por valores acima do
preço máximo de venda do governo. Para mitigar tais situações, é necessário
promover a adequação do arcabouço normativo, de modo a introduzir maior rigor
no monitoramento da execução do CEAF, com o intuito de fomentar o
comprometimento de todos os entes federativos na operacionalização adequada
da política pública; e disponibilizar sistema eletrônico que estabeleça o conjunto
de dados para composição da Base Nacional da Assistência Farmacêutica.
De mais a mais, como forma de ampliar e garantir o acesso aos
medicamentos foi que o MS criou, em 1998, o Banco de Preços em Saúde
(BPS)258, que é um sistema informatizado que registra, armazena e disponibiliza
por meio da internet, os preços de medicamentos e produtos para a saúde, que
são adquiridos por instituições públicas e privadas cadastradas no sistema. Os
preços são inseridos pelas próprias instituições e representam os valores pagos
no momento da compra daqueles bens. Além de tornar públicas as informações
sobre os preços, o sistema proporciona a visualização de relatórios gerenciais,
visando auxiliar as instituições na gestão de seus recursos financeiros (BRASIL,
2018f).
Quanto à logística propriamente dita, o MS promoveu, recentemente, a
contratação de uma única empresa, para realizar a logística, o armazenamento
e a distribuição de medicamentos e outros produtos do Sistema Único de Saúde
(SUS). Findou-se, assim, uma série de contratos que prestavam o serviço de
forma descentralizada, aumentando o espaço para conservar os insumos,
aprimorando o controle de prazos de validade e entregas, além de reduzir os
custos (BRASIL, 2018f).

258

É gerenciado pela Coordenação Geral de Economia da Saúde (CGES), do Departamento da Economia
da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento (DESID), da Secretaria Executiva (SE), do Ministério da Saúde.
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Depreende-se, porquanto, quanto aos fundamentos positivados no âmbito
do sub-elemento 6.3 (C), que o Brasil dispõe de iniciativas para reduzir a
tributação de medicamentos. No caso do Imposto de Importação, vimos que caso
o importador seja pessoa física, o imposto é zerado, conforme Portaria do
Ministério da Fazenda (MF) nº 454/2015. Demais iniciativas que buscam reduzir,
ou até mesmo acabar, com a tributação de medicamentos para uso humano, e
que tramitam no Congresso Nacional, devem oferecer alternativas ao fato de que
a redução de carga tributária resultaria em impacto negativo sobre os
orçamentos estaduais e municipais.
Além do mais, deve-se aprimorar ainda mais os mecanismos de compra
centralizada de medicamentos, além promover melhora dos marcos normativos
e de gestão, para evitar situações de desperdício, falhas na dispensação e de
aquisição mal dimensionadas, além de fomentar ferramentas de gerenciamento,
como a Base Nacional da Assistência Farmacêutica.

Sub-Elemento 6.3 (D) - incentivar as empresas farmacêuticas e outras
indústrias relacionadas com a saúde a considerar políticas, incluindo
políticas de preços diferenciados, que sejam condizentes com a promoção
do acesso a produtos de saúde de qualidade, seguros, eficazes e a preços
acessíveis, nos países em desenvolvimento, em consonância com a
legislação nacional;
Abordou-se, ao longo do sub-elemento 5.3 (A), a necessidade premente
de aprovação de marcos normativos, que mitiguem os efeitos deletérios
decorrentes de eventuais questionamentos relacionados ao combalido direito
subjetivo ao autor do pedido de patente meramente trivial, afastando potenciais
competidores genéricos do mercado. Mencionou-se, na ocasião, o Projeto de Lei
(PL) nº 5402/13, que busca promover o equilíbrio entre a propriedade industrial
e a proteção da saúde pública, limitando o tempo de vigência das patentes em
20 anos, em qualquer caso, além de vedar a possibilidade de patenteamento nos
casos de segundo uso, polimorfismo, e impedindo a concessão da patente para
inovações meramente triviais. Seria mais simples, portanto, para coibir abusos e
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promover uma efetiva desvinculação de eventuais custos de P&D do preço final
do produto.
Quanto à concessão de Prêmios, já vimos ao longo da análise do subelemento 3.5 (A), que o Brasil possui um regime de concessão de prêmios na
área da saúde, através do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e
Inovação para o SUS, que inclui a categoria “Produtos e Inovação em Saúde”.
No entanto, o montante destinado à premiação, entre 20 a 50 mil reais, ainda é
muito tímido para se pensar em efetiva desvinculação (delinking) entre o custo
da P&D e o custo do acesso aos produtos de saúde.
Ambas as iniciativas, quais sejam, coibir a proteção patentária em relação
às “inovações” meramente triviais, e a concessão de prêmios para produtos e
inovações em saúde, são empreendimentos que podem acelerar a entrada de
medicamentos genéricos no mercado, bem como incentivar a desvinculação
entre o custo da P&D, e o custo do acesso aos produtos de saúde.
Vimos, ainda, ao longo do sub-elemento 2.2 (C), práticas nefandas já
observadas pela literatura científica, e levadas a cabo pela indústria
farmacêutica, através de pools de patentes, como a fixação virtual de preços,
restrição de escopo geográfico para exportação, criando barreiras à entrada,
e/ou tentativas funestas de encobrir patentes inválidas. Medidas essas que
devem ser rechaçadas com tenacidade.
Ao resgatar tais situações, depreende-se que não é habitual que a
indústria farmacêutica adote, de forma unilateral, políticas de preços
diferenciados, devido a existência dos monopólios e oligopólios que dominam o
setor, prejudicando a livre concorrência. As principais imperfeições são: i) baixa
elasticidade, ou inelasticidade, da demanda em relação ao preço, devido à
ausência de bens substitutos; ii) existência de informações assimétricas, uma
vez que os agentes envolvidos possuem interesses díspares (enquanto o
paciente tem incentivos para avaliar tanto os benefícios - efeitos terapêuticos –
quanto o custo dos medicamentos, o médico tende a conferir peso excessivo aos
benefícios, relegando os custos a um segundo plano, o que pode resultar em
decisões sub-ótimas – consumo reduzido de medicamentos genéricos e/ou
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similares de custos inferiores), e iii) elevadas barreiras à entrada de novos
concorrentes (por meio de patentes e práticas predatórias), que culminam em
baixa competitividade (DUARTE et al., 2015).
Assim, conclui-se que demanda-se maior empenho por parte do governo,
em efetivar medidas de incentivo à indústria farmacêutica, que promovam, de
fato, a desvinculação de custos de P&D do preço final dos medicamentos, e que
mitiguem os efeitos deletérios provocados pelas imperfeições do mercado
farmacêutico. Além do mais, dever-se-ia promover iniciativas de desoneração
fiscal e tributária em relação aos medicamentos, tal como observamos ao longo
do sub-elemento 6.3 (C), desde que impacte no preço final ofertado ao
consumidor, e não impacte negativamente sobre os orçamentos estaduais e
municipais.

Sub-Elemento 6.3 (E) - considerar, quando apropriado, o desenvolvimento
de políticas para monitorar e melhorar o acesso a produtos de saúde a
preços acessíveis, e apoiar, ainda mais, trabalhos em andamento sobre a
precificação farmacêutica;
Duarte et al. (2015) assevera que ao longo dos últimos 50 anos, o Brasil
adotou diversos modelos de regulação do mercado de medicamentos. Para
tanto, categoriza a evolução do sistema de regulação em cinco fases: a) 1968 a
1990: Controle direto de preços pelo extinto Conselho Interministerial de Preços
(CIP), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda; b) 1990 a 1992: Controle direto
de preços no período dos planos Collor I e Collor II; c) 1992 a 2000: Período de
liberação do controle de preços e de monitoramento de sua evolução por órgãos
governamentais; d) 2000 a 2003: Instituição da Câmara de Medicamentos
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(CAMED); 2003 até os dias atuais: Instituição da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos259 (CMED)260.

Figura 22: Evolução de Preços de Medicamentos (Preços de Produtos
Farmacêuticos – Variação % Real Acumulada: Janeiro/1990 – Fevereiro/2017/
Deflator INPC Geral – IBGE)

(Fonte: SAFATLE, 2017)
Nota-se que, após o Plano Real, os preços começaram a subir
vertiginosamente. Essa elevação substancial dos preços pode ter sido resultado
tanto da existência de preços artificialmente baixos do período anterior, quanto
da exploração de poder de mercado pelas empresas (DUARTE et al., 2015).
Após a entrada dos medicamentos genéricos, observa-se uma queda acentuada

259

Criada pela Medida Provisória nº 123/2003, convertida na Lei 10.742/2003, que define normas de
regulação para o setor farmacêutico, cria a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED
e altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências (BRASIL, 2003a; 2003b). O
Decreto 4.766/2003 regulamentou a criação, as competências e o funcionamento da CMED. A Resolução
SE/CMED nº 03/2003 definiu o Regimento Interno da CMED, e a Resolução SE/CMED nº 02/2004 define
os critérios para definição de preços de produtos novos e novas apresentações (BRASIL, 2003d; 2004c).
260
A estruturação do atual modelo regulatório pode ser considerado um subproduto da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Medicamentos, realizada entre novembro de 1999 e maio de 2000
pela Câmara dos Deputados (DUARTE et al., 2015).
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dos preços. Desde então, os reajustes da CMED têm contribuído para manter os
preços em um patamar razoável.
A regulação de preços de medicamentos no Brasil ocorre, basicamente,
de duas formas: i) no estabelecimento de critérios para reajuste de preços de
medicamentos já registrados no País; e ii) na definição do preço de entrada de
um novo medicamento ou de uma nova apresentação de medicamento no País.
A CMED implantou um procedimento de reajustes de preços anuais, com database em março, conforme um modelo de preço-teto seguindo o método Pricecap Regulation261. De acordo com essa metodologia, o preço-teto é descrito pela
soma de quatro componentes: variação do índice de preços ao consumidor
amplo (IPCA) do IBGE; variação de produtividade (X); e um fator de ajuste de
preços relativos entre o setor (Y) e o intrassetor (Z). Nesse contexto, o preçofábrica (PF) corresponde ao preço-teto sugerido aos agentes do mercado e
reflete o valor máximo permitido pela agência reguladora, que também monitora
os preços ao consumidor (NISHIJIMA et al., 2014).
O PF de um medicamento genérico entrante, como abordamos no subelemento 6.3 (A), deve corresponder a 65% do preço do medicamento de
referência em seu lançamento no mercado. A Resolução SE/CMED nº 2, de
2004, estabelece que, no ato do registro de um medicamento genérico, seu
preço deve ser, pelo menos, 35% menor do que o preço do medicamento
pioneiro de marca ao qual se refere. Desse modo, necessariamente, o custo do
tratamento deve cair com a entrada de genéricos no mercado.
No que se refere às compras públicas, considerando que o governo é um
grande comprador de medicamentos devido ao programa de “política nacional
de medicamentos”, a CMED impõe um redutor obrigatório sobre o PF de alguns
medicamentos excepcionais ou de alto custo nas compras realizadas pelos
entes públicos. Esse redutor, desconto mínimo obrigatório, é o coeficiente de

261

Essa forma de regulação de preços foi implementada por Stephen Littlechild no Reino Unido e
apresenta, como característica, o fato de incentivar a produtividade individual das empresas, pois supõe
que uma evolução da produtividade do setor acontece a cada período, e, se a empresa não se ajusta a tal
evolução, tem seu preço reduzido, mesmo que seu custo não tenha diminuído (NISHIJIMA et al., 2014).
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adequação de preço (CAP), que atualmente corresponde a 20,16%262
(NISHIJIMA et al., 2014).
Depreende-se, porquanto, que o Brasil possui mecanismos para regular
a precificação de medicamentos, através da ação da CMED. Porém, a despeito
dos esforços empreendidos e do êxito alcançado para manter os preços em um
patamar razoável, desde a criação da CMED nos idos dos anos 2000, ainda
existem desafios a serem transpostos. Miziara & Coutinho (2015) alegam que o
maior problema da implementação da política regulatória da CMED é a grande
diferença, na maioria das cidades brasileiras, entre a média de preços dos
medicamentos comercializados nos pontos de venda, e o teto estabelecido pelo
órgão regulador por meio do preço máximo ao consumidor (PMC). Ou seja, os
medicamentos acabam sendo comercializados com preços maiores do que
aqueles pautados pela câmara reguladora. Defendem que a Lei 10.742/2003 não
prevê mecanismos que admitem a redução dos preços dos medicamentos já
lançados no mercado farmacêutico, o que configura um problema à efetividade
da regulação da CMED. Em relação à quantidade considerável de
medicamentos, essa câmara não influencia o arbitramento dos preços pela
indústria, falhando no objetivo institucional de promover a assistência
farmacêutica.
Nesse sentido, é necessário que haja uma alteração normativa para
fortalecer a atuação da CMED, promovendo o monitoramento de preços reais
dos medicamentos e a criação de mecanismos de fiscalização da aplicação do
coeficiente de adequação de preços. Da mesma forma, Safatle (2017) defende
que é preciso fortalecer a atuação da CMED, mediante alteração normativa, para
que a câmara reguladora possa fazer ajustes extraordinários, diante dos preços
eventualmente defasados, que acarretem em perda de interesse econômico, e
no risco de desabastecimento de alguns produtos. Da mesma forma, para que
possa corrigir preços de produtos que descolaram dos preços internacionais. A
medida provisória nº 754/2016 promoveu mudanças nesse sentido mas, no
entanto, perdeu eficácia sem ser convertida em lei.

262

De acordo com a fórmula descrita no item 3 do Anexo I da Resolução CMED nº 03, de 02 de março de
2011 (BRASIL, 2011k).
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Sub-Elemento 6.3 (F) - Considerar, sempre que necessário, e desde que
sejam compatíveis com as disposições do Acordo TRIPS, medidas
apropriadas para prevenir o abuso de direitos de propriedade pelos seus
titulares, ou o recurso a práticas que possam restringir o comércio, ou
afetar negativamente a transferência internacional de tecnologia, no campo
dos produtos de saúde;
Ao longo da análise do sub-elemento 2.2 (C) observou-se que o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) possui competência para fiscalizar
práticas predatórias, consistentes com o abuso do direito de propriedade
intelectual, e que já se manifestou inclusive em situações que envolvem a seara
farmacêutica, aplicando multa milionária à farmacêutica Ely Lilly, que visava a
exclusividade na produção do medicamento Gemzar (SENTIN, 2018).
Concluímos, na ocasião, que é preciso fortalecer cada vez mais o diálogo
institucional entre órgãos de natureza técnica, como o INPI, a ANVISA e o CADE,
para que eventuais práticas predatórias levadas a cabo pela indústria
farmacêutica sejam repelidas com a devida precisão, dado que muitas vezes o
Poder Judiciário não dispõe da expertise necessária para compreender o caso
concreto, e acaba incorrendo em decisões equivocadas (ALMEIDA, 2017).
Por se tratar de um direito imaterial a um privilégio, o direito de fazer, em
contraposição ao direito de usar, deve observar as devidas limitações para se
evitar o denominado abuso de direito. Desta forma se manifesta o Código Civil
Brasileiro, em seu art.187: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que,
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (BRASIL, 2002b)263.
Nesse sentido, depreende-se que a propriedade industrial é revestida de
uma aparência de essência anticoncorrencial, uma vez que concede
exclusividade de exploração de um bem a um agente, podendo criar, portanto,
dificuldades para que rivais possam competir. A propriedade industrial, todavia,
não pode ser entendida como absoluta, pois deve sempre buscar atingir o fim ao
263

Caio Mário (1995) conclui que abusa do seu direito o titular que dele se utiliza levando um malefício a
outrem, inspirado na intenção de fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento ético da teoria pode,
pois, assentar em que a lei não deve permitir que alguém se sirva de seu direito exclusivamente para
causar dano a outrem.
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qual a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional estipulam, qual
seja, o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País
(SOARES, 2013).
Já mencionou-se, ao longo da presente investigação doutoral, diversas
práticas utilizadas pela indústria farmacêutica, e que podem, eventualmente,
serem enquadradas como abuso do direito de propriedade: evergreening, sham
litigation, forum shifting, entre outras. Ocorrendo, portanto, conflito entre o
interesse privado, do titular da patente, e o interesse público, há de ser aplicado
o princípio da proporcionalidade, fazendo com que prevaleça o interesse público
até a proporção exata para que seja possível atender referido interesse, de modo
que, na medida do possível, atenda também o interesse particular envolvido.
Caso o titular da patente esteja se valendo de sua exclusividade sobre a
invenção de forma abusiva, a lei de propriedade industrial, dentre outros
diplomas, prevê a possibilidade de licença compulsória, para que assim sejam
atendidos os fins aos quais a propriedade industrial e o direito concorrencial
visam a alcançar (SOARES, 2013).
Destarte, as hipóteses em que é possível a obtenção da licença
compulsória são as seguintes: a) exercer os direitos de forma abusiva 264; b)
abuso de poder econômico265; c) falta de exploração266; d) comercialização
insuficiente267; e) patentes dependentes268; f) emergência nacional269; g)
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Essa possibilidade de licença compulsória está prevista no caput do art. 68, da LPI, mas, também, já
era prevista na CUP (Convenção da União de Paris), versão de Estocolmo, de 14 de julho de 1967
(promulgada pelo Brasil pelo Decreto nº 75.572, de 8-4-1975, alterado pelo Decreto nº 635, de 21-081992, e ratificada pelo Decreto nº 1.263, de 10-10-1994). Viegas (2007) alerta que, devido à subjetividade
que compreende o termo “exploração de forma abusiva”, sua aplicabilidade demandará de análise no
caso concreto, como, por exemplo, prática de preços excessivos para insumos de necessidade básica. Não
confunde-se, assim, com “falta de uso”, ou “abuso de poder econômico”.
265
Previsto no art. 68 da LPI, mas conforme Viegas (2007), a demora na obtenção de decisão do CADE
reconhecendo a prática de abuso de poder econômico, e em possível revisão judicial dessa decisão
administrativa, essa alternativa de obtenção de licença compulsória não parece das mais viáveis.
266
Conforme § 1º, I, da LPI, a falta de fabricação ou exploração da patente caracteriza uma forma de
abuso, suscetível de ser licenciado compulsoriamente o uso da patente (BRASIL, 1996a).
267
Hipótese elencada no § 1º, II, do art. 68 da LPI (BRASIL, 1996a).
268
Hipótese elencada no art. 70 da LPI. É aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização
do objeto da patente anterior (BRASIL, 1996a).
269
Conforme disposto no art. 71 da LPI, a licença compulsória poderá ser requerida no caso de emergência
nacional. Entende-se por emergência nacional “o iminente perigo público, ainda que apenas em parte do
território nacional”. Somente poderá ser requerida caso o titular ou o licenciado não consiga atender as
necessidades adequadamente (BRASIL, 1996a).
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interesse público270. Assim, a garantia do direito à propriedade intelectual e, em
particular, a patente farmacêutica, não pode inviabilizar o dever dos Estados de
garantir a proteção e a implementação do direito ao acesso a medicamentos,
haja vista ser a propriedade intelectual um produto social que possui uma função
social, a qual não pode ser obstada em virtude de uma concepção privatista
deste direito que eleja a preponderância incondicional dos direitos do autor em
detrimento da implementação dos direitos sociais, como o são, por exemplo, a
saúde, a educação e a alimentação (MACHADO; MOREIRA, 2016).
De mais a mais, tem-se que o desenvolvimento de novas tecnologias é
um meio de efetivação de direitos sociais, de modo que a proteção à atividade
inventiva está diretamente relacionada à exclusividade na exploração da
inovação. Porém, ter esse direito como absoluto equivale a esvaziar uma
indispensável dimensão do direito à saúde.
Por fim, compreendemos que o Brasil possui mecanismos legais voltados
para coibir sanhas predatórias e práticas anticoncorrenciais, especialmente
através do CADE, em estrita consonância com os elementos positivados no
Acordo TRIPS e na LPI. Mas, como já frisamos no início do presente tópico, é
preciso fortalecer o órgão, e sua coordenação com o INPI e a ANVISA, que
possuem natureza técnica, para refrear eventuais abusos consumados pelos
titulares de direitos de propriedade intelectual, em especial as patentes na seara
farmacêutica.

Sub-Elemento 6.3 (G) - Aumentar a informação entre agentes políticos,
usuários, médicos e farmacêuticos em relação a produtos genéricos.

270

O Decreto nº 3.201/99 (BRASIL, 1999b), trata-se de “fatos relacionados, dentre outros, a saúde pública,
à nutrição, à defesa do meio ambiente, bem como aqueles de primordial importância para o
desenvolvimento tecnológico ou socioeconômico do país”. É a hipótese que foi considerada no caso do
licenciamento compulsório do medicamento efavirenz, e que já abordado anteriormente na análise do
sub-elemento 2.2 (C).
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Observou-se, ao longo da análise do sub-elemento 6.3 (A), que a lei dos
medicamentos genéricos no Brasil obriga que as aquisições de medicamentos e
as prescrições médicas, no âmbito do SUS, adotem a denominação do princípio
ativo; e que, nas compras do SUS, se dê preferência ao medicamento genérico
quando houver igualdade de preço e demais condições de aquisição, além de
este dever custar, ao mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) mais barato que o
medicamento de referência. Constatamos, na ocasião, que a implementação da
política de genéricos cumpriu seus objetivos iniciais de estimular a concorrência
comercial, melhorar a qualidade dos medicamentos e facilitar o acesso da
população ao tratamento medicamentoso.
No entanto, vimos ao longo da investigação do sub-elemento 6.3 (D), que
entre as imperfeições presentes no mercado farmacêutico, e que precisam ser
superadas, temos a questão das informações assimétricas, uma vez que os
agentes envolvidos possuem interesses díspares (enquanto o paciente tem
incentivos para avaliar tanto os benefícios – efeitos terapêuticos – quanto o custo
dos medicamentos, o médico tende a conferir peso excessivo aos benefícios,
relegando os custos a um segundo plano, o que pode resultar em decisões subótimas – consumo reduzido de

medicamentos genéricos e/ou similares de

custos inferiores).
Em estudo realizado por Guttier et al. (2016), constatou-se que de 2002
para 2012 houve importante e significativo aumento na utilização, aceitação e
conhecimento dos medicamentos genéricos, enquanto a percepção quanto ao
menor preço e qualidade equivalente se manteve elevada, ainda que tenha
acontecido aumento na proporção de pessoas que consideram os genéricos de
qualidade pior do que os medicamentos de referência. Nesse sentido, é
necessário continuar promovendo políticas que tornem o medicamento genérico
um produto ainda mais competitivo e atraente que os demais medicamentos
disponíveis no mercado, bem como aperfeiçoar cada vez mais a cooperação das
partes interessadas (indústrias, governantes, profissionais de saúde e
consumidores). Nesse sentido, destaca-se o papel da agência reguladora, que
é responsável pela fiscalização para garantia da qualidade, segurança e eficácia
desses medicamentos.
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Por outro lado, é preciso avançar no uso de estratégias para motivar a
prescrição de genéricos pela classe médica, contribuindo para aumento da
aceitação dos genéricos. Potencializar o ensino de metodologias, nas escolas
de medicina, voltadas para a leitura de evidências científicas, e critérios de
registro sanitário e validação de medicamentos genéricos, é um objetivo que
deve ser priorizado nesse contexto. Da mesma forma, tem-se que coibir os
assédios da indústria, junto aos profissionais e estudantes de medicina na
graduação e durante a residência, que muitas vezes vêm camuflados de “ações
filantrópicas”,

incentivando

associações

de

pacientes

e

experiências

comunitárias a adotarem novas tecnologias através da judicialização. A entrega
de brindes e bônus das mais diversas naturezas (jantares, passagens aéreas,
por exemplo), bem como palestras de speakers, que muitas vezes desqualificam
as dúvidas sobre os efeitos adversos de novos medicamentos com base na
evidência científica, são práticas aviltantes que devem ser enfrentadas com
maior rigor (CAMPOS NETO et al., 2018)271.
Conclui-se, portanto, que houve importante e significativo aumento na
utilização, aceitação e conhecimento dos medicamentos genéricos no Brasil nas
últimas duas décadas. No entanto, ainda é preciso fortalecer políticas que
potencializem o ensino de metodologias voltadas para a leitura de evidências
científicas, e coibir o assédio de prescritores pela big pharma, contribuindo para
aumento da aceitação dos referidos medicamentos junto aos consumidores.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES – ELEMENTO 06

271

Em 2016 o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
(Interfarma) reafirmaram o acordo que estabelece parâmetros para a relação entre médicos e indústrias.
O primeiro protocolo fora assinado em 2012. A edição atual trouxe novas regras, como, por exemplo, em
relação à judicialização da saúde (CFM, 2017). No entanto, o referido protocolo não possui força
normativa vinculante, e também apresenta diversas orientações vagas que não impactam, por si só, no
fim da cooptação de médicos pela indústria farmacêutica de referência.
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O referido elemento dispõe de ações que são fundamentais para que se
garanta o acesso a medicamentos, e outras tecnologias médicas, a preços
acessíveis, especialmente nos países em desenvolvimento e nos de menor
desenvolvimento relativo. Para tanto, assevera a importância do apoio e
fortalecimento dos sistemas de saúde, assim como o estímulo à concorrência, e
a adoção de melhores práticas em relação aos preços e políticas tributárias para
produtos de saúde. Da mesma forma, incentiva o fortalecimento de mecanismos
que garantam a segurança, qualidade, e eficácia de medicamentos e outros
produtos de saúde, conjugado com boas práticas de fabricação e gerenciamento
efetivo da cadeia de suprimentos. Apresenta, nesse contexto, 3 (três) subitens,
que por sua vez se organizam em 21 pontos de ação.
Quanto ao desenvolvimento de infraestrutura para fins de prestação e
distribuição de serviços e produtos de saúde, constatou-se que, no período de
2018-2015, houve esforços consideráveis por parte do governo federal no
propósito de fortalecer o complexo industrial na seara farmacêutica. Analisamos
a figura do Sistema Nacional de Inovação em Saúde (SNIS), bem como o
programa “Mais Saúde: Direito de Todos 2008/2011”, e seu eixo relacionado ao
fomento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Da mesma forma,
observou-se a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, lançada
em 2012, o Programa de Investimento no Complexo Industrial da Saúde
(PROCIS/2012), o Plano Inova Empresa e seu Programa Inova Saúde, instituído
em 2013, e a terceira etapa do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da
Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma), lançada também no ano de 2013.
Constatamos que houve avanços por parte do governo federal, no período
de 2008-2015, no propósito de melhorar a distribuição e o acesso a
medicamentos no Brasil. No entanto, os desafios postos estão concentrados
justamente em aspectos orçamentários-financeiros. Também se destacam como
desafios a serem superados: (i) o aumento de sentenças judiciais para aquisição
de medicamentos e outras tecnologias, comprometendo o planejamento das
atividades e o orçamento disponível; (ii) a dependência do desenvolvimento
tecnológico oriundo de outros países; e (iii) fatores exógenos que impactam na
oferta de medicamentos e produtos de novas tecnologias, tais como o abuso do
monopólio patentário na seara farmacêutica.
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Destaca-se, nesse contexto, o Plano Brasil Sem Miséria (PBSM),
planejamento que articula vários programas já existentes e outros novos em
torno do objetivo de erradicar a extrema pobreza no Brasil. Quanto à agenda da
saúde no referido plano, contata-se que ela está estruturada em quatro blocos:
(i) ampliação do acesso e da qualidade da atenção básica; (ii) acesso a
medicamentos; (iii) controle de doenças relacionadas e perpetuadoras da
pobreza; (iv) Programa Brasil Carinhoso, que objetiva o combate à pobreza
absoluta na primeira infância e suas repercussões, e se apresenta em três eixos:
garantia de renda, educação e saúde.
Destacamos, ainda, a iniciativa promissora de negociação conjunta de
medicamentos, lançada por ocasião da 37ª Reunião dos Ministros da Saúde do
Mercosul e Estados Associados, em 11 de junho de 2015. Para as negociações
vindouras, espera-se que os países aglutinem maior expertise e planejamento
técnico. Observou-se, ainda, que a mudança ocorrida na forma e no processo
de incorporação de tecnologias a partir da constituição da Conitec, em 2011, foi
relevante e apreciável, alterando a dinâmica e a qualidade da entrada de novos
produtos no SUS. Todas essas mudanças devem preterir qualquer tentativa de
ingerência pelos conglomerados multinacionais, que pressionam pela adoção de
limiares de custo-efetividade, que não necessariamente corroboram com as
diretrizes do SUS.
Quanto ao fortalecimento da agência reguladora, observou-se que as
Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa, publicadas no período de 20082015, fortalecem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e as Boas Práticas de
Laboratório (BPL). Nesse contexto, constata-se que a Revisão Periódica de
Produtos, instrumento previsto pela RDC nº 17/2010, desvela-se como
importante mecanismo de controle de forma a mitigar os riscos de desvios da
qualidade. Nesse contexto, vimos que as entidades públicas brasileiras vêm
apoiando e fortalecendo o programa de pré-qualificação da OMS. Mas que deve
haver maior apoio para o aprimoramento contínuo da gestão institucional no
âmbito técnico-científico dos laboratórios públicos oficiais, a fim de torná-los mais
competitivos no cenário internacional e romper possíveis barreiras à exportação
de seus produtos farmacêuticos, via organismos internacionais.
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Averiguou-se que a política de genéricos no Brasil se mostrou acertada,
permitiu ganhos estatísticos de aumento da oferta e redução de preços, mas que
ainda deve avançar no sentido de sua contribuição para a superação das duas
lacunas centrais do complexo industrial da saúde: a base empresarial local de
inovação e o comprometimento com as condições de saúde da população
brasileira.
Certificou-se, de mais a mais, que o Brasil dispõe de iniciativas para
reduzir a tributação de medicamentos. No caso do Imposto de Importação, vimos
que caso o importador seja pessoa física, o imposto é zerado, conforme Portaria
do Ministério da Fazenda (MF) nº 454/2015. Demais iniciativas que buscam
reduzir, ou até mesmo acabar, com a tributação de medicamentos para uso
humano, e que tramitam no Congresso Nacional, devem oferecer alternativas ao
fato de que a redução de carga tributária resultaria em impacto negativo sobre
os orçamentos estaduais e municipais.
Outrossim, detectou-se que o Brasil possui mecanismos para regular a
precificação de medicamentos, através da ação da CMED. Porém, a despeito
dos esforços empreendidos e do êxito alcançado para manter os preços em um
patamar razoável, desde a criação da CMED nos idos dos anos 2000, ainda
existem desafios a serem transpostos. Nesse sentido, é necessário que haja
uma alteração normativa fortalecendo a referida autoridade reguladora,
promovendo o monitoramento de preços reais dos medicamentos e a criação de
mecanismos de fiscalização da aplicação do coeficiente de adequação de
preços.

ELEMENTO 7 - PROMOÇÃO DE MECANISMOS SUSTENTÁVEIS DE
FINANCIAMENTO
A GSPOA assevera que o financiamento, numa base sustentável, é
essencial para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos sanitários,
em perspectiva de médio e longo prazo, para atender as necessidades de saúde
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dos países em desenvolvimento. Alerta, ainda, que as lacunas mais sérias no
financiamento

de

medicamentos essenciais,

e

na

P&D de

doenças

negligenciadas, devem ser identificadas e analisadas. De mais a mais,
complementa que as iniciativas atuais devem continuar sendo apoiadas,
garantindo fluxo de recursos para a inovação e implementação do escopo
positivado pela referida Estratégia (OMS, 2008).
Dispõe, destarte, de 2 (dois) subitens e 6 (seis) pontos de ação que serão
analisados a seguir.

Sub-Elemento 7.1 - Esforçando-se por assegurar o financiamento
adequado e sustentável em P&D, e melhorar a coordenação de seu uso,
quando viável e apropriado, para atender às necessidades de saúde dos
países em desenvolvimento;
Reconhece-se que há um problema sistêmico de falta de P&D, para
atender as necessidades dos pacientes sem poder aquisitivo significativo. Os
stakeholders responsáveis, especialmente os governos, devem fornecer um
financiamento maciço, confiável, complementar e sustentável, que apoie um
novo arcabouço que redefina as prioridades do setor, permitindo o
desenvolvimento e lançamento de novas tecnologias em saúde adaptadas aos
pacientes dos países em desenvolvimento. Embora o setor privado seja um atorchave, não é apropriado que a indústria defina as prioridades de P&D em saúde.
Nesse contexto, o presente subitem subdivide-se em 03 (três) pontos de ação,
que serão investigados a seguir.

Sub-Elemento 7.1 (A) - Estabelecer um grupo de especialistas, orientado
para os resultados, e de duração limitada, trabalhando sob os auspícios da
OMS, e em articulação com outros grupos relevantes, para examinar o
financiamento em curso e a coordenação da pesquisa e desenvolvimento,
bem como propostas de fontes novas e inovadoras de financiamento, para
estimular a pesquisa e desenvolvimento em relação às doenças tipo II e
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tipo III, e às necessidades de pesquisa e desenvolvimento específicas dos
países em desenvolvimento em relação às doenças Tipo I;
Este ponto de ação é direcionado à Organização Mundial da Saúde.
Nesse sentido, a Resolução WHA61.21 (OMS, 2008) demanda do Diretor-Geral
“estabelecer urgentemente um grupo de trabalho de duração limitada constituído
por especialistas e focado em resultados para examinar o atual financiamento e
coordenação da pesquisa e do desenvolvimento, assim como propostas para
fontes novas e inovadoras de financiamento para estimular a pesquisa e o
desenvolvimento relacionados com as doenças de tipo II e de tipo III e as
necessidades específicas em matéria de pesquisa e desenvolvimento dos
países em desenvolvimento relacionadas com doenças do tipo I, e abrir à
consideração propostas dos Estados-Membros, e apresentar um relatório sobre
os progressos realizados à 62ª Assembleia Mundial da Saúde, e um relatório
final à 63a Assembleia Mundial da Saúde, por meio do Conselho Executivo ".
Criou-se, assim, o Grupo de Trabalho sobre Pesquisa e Desenvolvimento:
Coordenação e Financiamento (EWG) (WHO, 2009a). O grupo surgiu como
resposta às preocupações sobre a insuficiência de recursos sendo alocados em
nível mundial para P&D de medicamentos para tratar doenças negligenciadas.
Destarte, seu mandato consistia em examinar os investimentos em P&D, bem
como em analisar propostas para novos e inovadores meios de financiamento
para estimular P&D relacionados às doenças Tipo II e Tipo III, bem como às
necessidades específicas de P&D para doenças Tipo I que afetam os países em
desenvolvimento. Em 2010, o EWG apresentou o relatório final à 63ª Assembleia
Mundial da Saúde, o qual foi considerado pelos Estados membros da OMS um
documento deficiente em diversos aspectos (WHO, 2010b).
Em 2010, através da através da Resolução WHA63.28 (WHO, 2010a),
criou-se o Grupo Consultivo de Experts em pesquisa e desenvolvimento:
Financiamento e Coordenação (CEWG), com o objetivo de levar adiante o
trabalho do EWG e aprofundar a sua análise, em particular, em: (i) Examinar os
detalhes práticos de quatro fontes de financiamento inovadoras propostas no
capítulo 5.3 do relatório EWG; (ii) Analisar cinco propostas promissoras (Capítulo
5.6); e (iii) explorar mais seis propostas que não tenham atendido aos critérios
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do EWG (Anexo 2). O primeiro encontro do CEWG ocorreu entre os dias 5 a 7
de abril de 2011, em Genebra. Na ocasião, foram eleitos John-Arne Røttingen
(Noruega) para presidente e Claudia Inês Chamas, da Fundação Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) para vice-presidente. A região das Américas contou com outros dois
representantes: Carlos Correa (Argentina) e Steven Morgan (Canadá).
Destarte, o escopo de trabalho do CEWG inclui considerar e aprofundar
as análises do predecessor EWG, examinar novas submissões e propostas e
estudar as abordagens regionais. Nesse contexto, vale destacar que decidiu-se
que seu foco deveria ser sobre o financiamento e a coordenação da pesquisa e
do desenvolvimento para produtos e tecnologias em saúde (incluindo, por
exemplo, medicamentos, vacinas, diagnósticos, equipamentos e tecnologias de
delivery) relacionados com doenças do tipo II e tipo III e as necessidades
específicas de pesquisa e desenvolvimento dos países em desenvolvimento em
relação a doenças do tipo I.
Entretanto, o grupo reconheceu a importância de outras áreas relevantes
de pesquisa e desenvolvimento, que podem demandar financiamento adicional
e / ou uma melhor coordenação, tais como: (i) melhores políticas para pesquisa
e desenvolvimento e inovação; (ii) saúde pública, intervenções preventivas e
clínicas aperfeiçoadas incluindo, por exemplo, os algoritmos para diagnóstico;
(iii) política de saúde e sistemas de saúde para melhorar o delivery e o acesso
aos produtos novos e existentes. O Grupo também enfatizou as correlações
entre o seu mandato específico, centrado no Elemento 7 (Promover mecanismos
de financiamento sustentáveis), e os outros elementos da Resolução WHA61.21:
Priorização das necessidades de pesquisa e desenvolvimento (Elemento 1),
Construção e melhoramento da capacidade de inovação (Elemento 3),
transferência de tecnologia (Elemento 4), aplicação e gestão da propriedade
intelectual para contribuir com a inovação e promover a saúde pública (Elemento
5) e melhoramento da distribuição e acesso (Elemento 6) (WHO, 2011a).
O relatório do CEWG foi apresentado durante a 65ª AMS, em maio de
2012 (WHO, 2012a). Após uma exaustiva negociação, o grupo responsável por
consolidar as propostas de Resolução (Quênia; Suíça; UNASUL; EUA) chegou
a uma proposta única, que foi aprovada pelo Comitê A, onde o tema estava
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sendo debatido. Tendo em vista a rejeição à proposta de uma Convenção
vinculante, como já foi visto alhures na análise do sub-elemento 2.3 (C),
formalizou-se o início das discussões sobre as recomendações do CEWG e
demais propostas de coordenação e financiamento sustentável de P&D para as
necessidades de saúde de países em desenvolvimento. A UNASUL teve um
papel importante em impulsionar esse debate, que também ocorreu a nível
nacional e regional, ao longo do ano de 2012. Entre outros temas, o CEWG
aprofundou em temas que já abordamos ao longo da presente investigação
doutoral: Tratado Internacional de P&D, inovação e abordagem aberta em
pesquisa, concessão de prêmios, pool de patentes, taxação sobre repatriação
de lucros das empresas farmacêuticas, entre outros.
Em maio de 2013, no âmbito da 66ª Assembleia Mundial da Saúde, foi
aprovada nova resolução (WHO, 2013b), endossando a implementação de
projetos de P&D em saúde alinhados à GSPOA, e às recomendações
apresentadas pelo CEWG. Em seguimento ao processo de implementação das
recomendações, diversas discussões passaram a ocorrer no seio da OMS, e
ações concretas tiveram início, entre as quais se destacam as chamadas
periódicas para seleção e financiamento de projetos de demonstração com base
nos princípios de sustentabilidade de financiamento e delinkage recomendados
pelo grupo. Em novembro de 2014, o projeto de demonstração brasileiro de
vacina contra esquistossomose – doença parasitária diretamente relacionada à
precariedade de saneamento, que infecta cerca de 200 milhões de pessoas no
mundo e que, no Brasil, está presente em 19 estados, especialmente nos da
Região Nordeste, em Minas Gerais e no Espírito Santo,- intitulado “Development
of a Vaccine against Schistosomiasis based on the recombinant Sm14, a
member of the fatty acid binding protein: controlling transmission of a disease of
poverty”, foi selecionado e validado por um grupo de especialistas. O projeto
alcançou nota máxima, sendo um dos mais bem avaliados pela OMS (MORAES,
2018).
Entre os elementos inovadores do referido projeto, que atraíram a atenção
do CEWG, destacam-se: (i) houve uma preocupação crítica em reduzir o custo
de produção em seu nível mais baixo e em assegurar componentes abertos na
rota de produção, a fim de contribuir e refletir em um preço final baixo para a
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vacina, buscando desvincular os custos de P&D no preço final do produto; (ii)
parceria com a inciativa privada, mais especificamente o laboratório Ourofino,
que tem interesse na versão veterinária do produto; (iii) parceria com
organização não-governamental, sem fins lucrativos, a Infectious Disease
Research Institute (IDRI), buscando a substituição de reagentes mais caros, por
rota de síntese sem proteção intelectual; (iv) foi desenvolvido sob uma base de
pesquisa pré-competitiva desde sua fase experimental, quando uma rede de
colaborações científicas foi estabelecida, entre universidades, instituições
científicas e parceiros privados que forneciam serviços especializados; (v) as
fases de desenvolvimento do Sm14 seguiram estritamente o conceito e as
diretrizes de uma “inovação aberta” divulgando todos os dados gerados de forma
contínua e virtualmente em todas as fases, desde a descoberta até ensaios
clínicos que foram publicados em bases públicas (BRASIL, 2014k).
Em janeiro de 2015, durante o 136º Conselho Executivo da OMS, o projeto
brasileiro foi apresentado como revisado e considerado apto para seguimento.
Na mesma ocasião, além das delegações suíça e norueguesa, o Ministério da
Saúde do Brasil anunciou o aporte de US$ 1 milhão para o fundo conjunto de
implementação dos projetos de demonstração, que será gerido pelo Programa
Especial de Pesquisa e Ensino sobre Doenças Tropicais (TDR). Em 2016, US$
400 mil foram liberados pelo CEWG para a produção da vacina, recurso que
possibilitou a realização de testes clínicos referentes à fase II (em seres
humanos), em zona endêmica no Senegal. No presente momento, a Fiocruz
aguarda nova liberação de recursos para a realização de nova fase de testes
clínicos em crianças em idade escolar no Senegal e em área endêmica em
Sergipe (MORAES, 2018).
Entretanto, o CEWG padece de subfinanciamento crônico, o que
representa obstáculo à continuidade do projeto. Em 2018, a OMS informou que,
apesar de reconhecer a relevância do projeto – o qual permanecerá no rol de
projetos de demonstração do CEWG –, não poderá continuar a prover recursos
para apoiar sua implementação (MORAES, 2018).
Depreende-se, portanto, que o Brasil apoiou a OMS no cumprimento do
postulado positivado no sub-elemento 7.1 (A), participando ativamente das
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negociações do CEWG, fazendo aporte de recursos e apresentando projetos
inovadores demonstrativos. No entanto, o cenário de austeridade fiscal e
subfinanciamento crônico também atingiu esse mecanismo da OMS,
comprometendo

o

desenvolvimento

da

vacina

de

enfrentamento

à

esquistossomose da FIOCRUZ.

Sub-Elemento 7.1 (B) - Considerar a canalização de fundos adicionais para
organizações voltadas para a pesquisa em saúde, sempre que apropriado,
em

ambos

os

setores,

privados

e

públicos,

dos

países

em

desenvolvimento, e promover a boa gestão financeira para maximizar sua
eficácia, como recomendado pela resolução WHA58.34;
A Resolução WHA58.34, aprovada pela 58ª Assembleia Mundial da
Saúde, realizada em 2005, refere-se à Declaração do México sobre Pesquisa
em Saúde, resultante da Reunião de Cúpula Ministerial em Pesquisa em Saúde,
convocada pela OMS e pelo Governo do México, e realizada na Cidade do
México, entre os dias 16 a 20 de novembro de 2004. Nesse sentido, reconhece
que a pesquisa de alta qualidade, e a geração e a aplicação de conhecimento,
são fundamentais para se alcançar as metas de desenvolvimento relacionadas
à saúde, e acordadas internacionalmente, no âmbito da Declaração do Milênio
das Nações Unidas, melhorando o desempenho dos sistemas, promovendo o
desenvolvimento humano, e alcançando a equidade em saúde. Entre outros
elementos, reforça a necessidade de fortalecer a avaliação baseada em
evidências, promover a melhoria da capacidade de revisão ética da pesquisa, e
efetivar a identificação de áreas de pesquisa relativamente subfinanciadas.
Enfatiza, ainda, que a pesquisa em saúde deve fazer parte um esforço global,
baseado no compartilhamento de conhecimento, e conduzidas de acordo com
as diretrizes e padrões éticos nacionais apropriados (WHO, 2005a).
Quanto ao fomento da pesquisa em saúde no Brasil, confere-se que já
efetivamos uma análise acurada da questão ao longo do estudo do Elemento 02.
Na investigação do sub-elemento 2.2 (D), concluiu-se que o governo brasileiro
logrou êxito quanto ao apoio à pesquisa sanitária, básica e aplicada, no que se
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refere às doenças exteriorizadas no âmbito da GSPOA, entre os anos de 20082015. Ao mesmo tempo, desvelou-se um cenário preocupante no corte
orçamentário abrupto ocorrido especialmente a partir do ano de 2015, mormente
diante de um cenário de subfinanciamento crônico do SUS, o que inclui as
demandas por pesquisas e tecnologias na seara sanitária, situação também
analisada no sub-elemento 2.2 (C). Tal apreensão recrudesce diante da
conjuntura de contração do investimento público em P&D como um todo, que
começa a ser percebido no Brasil, a partir do ano de 2014, após relativa
estabilidade desde os idos dos anos 2000, conforme se observou quando da
análise do sub-elemento 2.1 (B).

Sub-Elemento 7.1 (C) - criar uma base de dados de possíveis fontes de
financiamento para a pesquisa e desenvolvimento;
Quanto à organização de fundos especiais, e outras fontes de
financiamento, que impactam no fomento à pesquisa e desenvolvimento em
saúde, observou-se ao longo da análise do sub-elemento 3.2 (B) que, entre
2008-2015, foi instituído o Decreto 6.938/2009, que regulamentou o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que por vez foi
responsável pelo fomento do Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), criado em
2011.
Quando da investigação do sub-elemento 2.1 (C), observou-se que desde
antes o ano de 2008, o governo brasileiro vem implementando iniciativas no
propósito de superar o gap tecnológico na área da saúde, como por exemplo, os
fundos setoriais de saúde e de biotecnologia (CT-Saúde e o CT-Biotecnologia).
Criados pela Lei nº 10.332/2001, integram o conjunto de Fundos Setoriais de
Ciência e Tecnologia, cuja finalidade é o custeio de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação no país (GADELHA & BRAGA, 2016).
Já o Fundo Nacional de Saúde (FNS), instituído pelo Decreto Nº 64.867,
de 24 de julho de 1969 (BRASIL, 1969a), é o gestor financeiro dos recursos
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera federal, como um todo,
incluindo P&D em saúde. Baseado em sua missão institucional, o Fundo
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Nacional de Saúde elaborou, em 2011, sua Cadeia de Valor, reformulada para o
Ciclo de Gestão 2016-2019. A Cadeia de Valor representa a identidade
institucional do FNS. As atividades dessa unidade administrativa são
desenvolvidas a partir dos pressupostos da Cadeia de Valor e dos eixos
estruturantes do Programa de Gestão da Inovação (PGI), instituído pela Portaria
MS/SE nº 819, de 9 de agosto de 2011 (BRASIL, 2018g).
Os recursos administrados pelo FNS destinam-se a financiar as despesas
correntes e de capital do Ministério da Saúde, de seus órgãos e entidades da
administração direta e indireta, integrantes do SUS. Os recursos alocados junto
ao FNS destinam-se ainda às transferências para os Estados, o Distrito Federal
e os municípios, a fim de que esses entes federativos realizem, de forma
descentralizada, ações e serviços de saúde, bem como investimentos na rede
de serviços e na cobertura assistencial e hospitalar, no âmbito do SUS. Essas
transferências são realizadas nas seguintes modalidades: Fundo a Fundo,
Convênios, Contratos de Repasses e Termos de Cooperação (BRASIL, 2018g).
No entanto, apesar da institucionalização de tais fundos, já constatamos,
na

presente

investigação

doutoral,

as

problemáticas

decorrentes

do

subfinanciamento crônico do SUS, bem como do abrupto do corte orçamentário
observado em 2015, em especial no que ser refere à baixa participação do setor
público no seu custeio, conforme observado alhures através da doutrina de
Áquilas Mendes (2017), ao longo da análise do sub-elemento 2.2 (C).
Conforme Chaves et al. (2017), esse subfinanciamento do SUS é histórico
e remonta a sua criação, passando por mais restrições ao longo dos quase 30
anos de existência. Alguns desses episódios são: a interrupção dos repasses de
recursos da previdência para o SUS com a reforma da previdência em 1993; a
retirada de parte do orçamento da saúde com o Fundo Social de Emergência,
depois chamado de Desvinculação das Receitas da União (DRU)272; a

272

Conforme Mendes (2017), a DRU estabelece, entre outras coisas, a desvinculação de até 20% da
arrecadação das contribuições sociais para serem usadas pelo governo federal em outras finalidades, que
não a seguridade social, restringindo os recursos destinados a essa área. Esse mecanismo surge em 1994
com o nome de Fundo Social de Emergência, passa a ser denominado de Fundo de Estabilização Fiscal, e
a partir de 2000 é chamado de DRU.
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aprovação da CPMF273 com retirada de outras fontes de recursos para a saúde;
as indefinições sobre quais despesas deveriam ser consideradas ações e
serviços de saúde, fazendo com que o governo federal introduzisse outros
gastos no orçamento do MS; a pendência, por oito anos, da regulamentação do
financiamento federal por meio da Emenda Constitucional 29 (EC-29); e a
permanência de recursos insuficientes destinados ao SUS com a EC-29, cenário
agravado a partir da aprovação Emenda Constitucional 86, em 2015.
A referida Emenda Constitucional 86 instituiu nova base de cálculo
constitucional para a aplicação mínima em Ações e Serviços Públicos de Saúde
(ASPS) a partir de 2016 (primeiro exercício subsequente ao da vigência da EC),
que será a Receita Corrente Líquida (RCL) da União, sendo 13,2% em 2016,
13,7% em 2017, 14,1% em 2018, 14,5% em 2019 e 15% a partir de 2020. Além
disto, os recursos referentes à participação da União nos resultados ou pela
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (conhecidos
como “Pré-Sal”) perderam a condição anterior legalmente estabelecida de
recursos adicionais ao apurado para a aplicação mínima constitucional a partir
de 2015.
A Emenda Constitucional 86 foi aprovada à revelia das manifestações da
sociedade civil organizada, que nos anos de 2013 e 2014, mobilizou-se pelo
fortalecimento do financiamento do SUS, movimento este denominado
“Saúde+10”, e que resultou na apresentação do Projeto de Lei de Iniciativa
Popular (PLC n. 321/2013) ao Congresso Nacional, com mais de 2,2 milhões de
assinaturas auditadas em prol da aplicação mínima de 10% da Receita Corrente
Bruta da União em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS). Estudos
apontam que a combinação das novas regras de cálculo para apuração do valor
da aplicação mínima constitucional com a da execução orçamentária obrigatória
das emendas parlamentares individuais agravará o quadro de subfinanciamento

273

A Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira (simplificada como Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira CPMF) foi um tributo brasileiro. Sua esfera de aplicação foi federal e foi aplicada de 1997 a 2007. A base
de cálculo está pautada em qualquer operação que represente circulação escritural ou física de moeda, e
de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos valores, créditos e direitos. Excetuavamse, naquele contexto, as negociações de ações na Bolsa, saques de aposentadorias, seguro-desemprego,
salários e transferências entre contas correntes de mesma titularidade (CHAVES et al., 2017).
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do SUS para a União, Distrito Federal, Estados e Municípios (FUNCIA, 2016;
VIEIRA; BENEVIDES, 2016; NORONHA et at., 2018)274.
Outra situação foi aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
241/2016 (Emenda nº 55 no Senado Federal), sob a rubrica de Emenda
Constitucional nº 95/2016. Instituiu-se, através do referido marco normativo, um
novo regime fiscal que limita as despesas primárias do governo federal aos
gastos do ano anterior corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) sem aumento real das despesas por 20 anos. Nesse período, o
dinheiro economizado será canalizado para o pagamento da dívida pública, que
atualmente corresponde a quase metade do orçamento do país. Como o IPCA
só é calculado no final do ano, para o planejamento dos gastos e elaboração da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o governo estimará um valor para a
inflação. Na execução das despesas no ano seguinte, será usado o valor final
do IPCA para os ajustes aos limites dos gastos (CHAVES et al., 2017). Estudos
apontam que a referida Emenda impactará negativamente no financiamento e
na garantia do direito à saúde no Brasil (VIEIRA; BENEVIDES, 2016).
Conforme Guimarães (2016), corroborando com as análises realizadas ao
longo da presente investigação doutoral, dados do MCTI mostram que o
crescimento agregado do dispêndio entre 2000 e 2013 foi de 467,6% em valores
correntes – R$ 5.795.400,00 em 2000 e R$ 32.897.800,00 em 2013.
Considerando que a taxa agregada de inflação no período foi de 126,5%, concluise pela existência de um crescimento expressivo de recursos no período. A partir
de 2014, já observamos que que fomento em C&T começou a diminuir, com corte
abrupto do orçamento a partir 2015. Com a aprovação de Emenda Constitucional
95, o cenário virtuoso de recrudescimento do fomento à pesquisa no Brasil,
observado entre 2000-2013, poderá não se repetir no futuro.

274

Felizmente, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar na
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5595 para suspender a eficácia dos artigos 2º e 3º da Emenda
Constitucional (EC) 86/2015 (Emenda do Orçamento Impositivo), que tratam da área de saúde. O ministro
observou que o Conselho Nacional de Saúde rejeitou as contas do Ministério da Saúde de 2016 com base
no apontamento de déficit na aplicação do piso federal em saúde, e constatou que as alterações
introduzidas pelos artigos 2º e 3º da EC 86/2015 no financiamento mínimo do direito à saúde
“inegavelmente constrangem a estabilidade jurídica e o caráter progressivo do custeio federal das ações
e serviços públicos de saúde” (STF, 2017).
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Figura 23: Dispêndios federais em C&T entre 2000 e 2013 em milhões de Reais
correntes. Dispêndios reais e simulação segundo a regra da PEC 241 (Emenda
Constitucional 95).

(Fonte: GUIMARÃES, 2016)
Tendo em vista que um dos pilares constitutivos da política de
desenvolvimento produtivo no âmbito do SUS consiste na utilização da
capacidade de compra do Estado brasileiro para alavancar tanto a assistência
farmacêutica quanto para, mediante o fortalecimento desta, fortalecer a
capacidade produtiva e tecnológica das indústrias do CIS com produção no
Brasil, dificilmente conseguirá sobreviver após congelamento dos gastos
previstos pela Emenda 95.
Guimarães (2016) alerta, ainda, em decorrência disso, que a política de
desenvolvimento produtivo poderá ser destruída com o abandono de seu
componente de estímulo à fabricação local, na medida em que as empresas
multinacionais exerçam práticas de dumping, e que o Ministério da Saúde passe
a comprar medicamentos de fabricantes indianos e chineses, cuja gigantesca
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escala de produção possa oferecer preços impossíveis de ser acompanhados
pelos laboratórios oficiais e pelas empresas privadas nacionais.
Depreende-se, porquanto, que apesar de não existir uma base de dados
única, no que tange aos fundos para o financiamento da pesquisa e
desenvolvimento na seara sanitária no Brasil, existem iniciativas específicas
consagradas, por exemplo, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), bem como os fundos setoriais de saúde e de
biotecnologia (CT-Saúde e o CT-Biotecnologia), criados pela Lei nº 10.332/2001,
e que integram o conjunto de Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia. Quanto
da análise do Fundo Nacional de Saúde (FNS), vimos que a política de
desenvolvimento produtivo, no âmbito do SUS, tendo em vista o fomento da
produção da local, corre riscos reais de ser abandonada, diante dos movimentos
de austeridade fiscal e congelamento de investimentos, promovidos pelas
Emendas Constitucionais nº 86 e nº 95.

Sub-Elemento (7.2) - facilitando o uso máximo, e complementando,
conforme apropriado, as iniciativas de financiamento já existentes,
inclusive através de parcerias público-privadas, e de desenvolvimento de
produtos, a fim de desenvolver e oferecer soluções seguras, eficazes e a
preços acessíveis de produtos de saúde e dispositivos médicos;
Analisamos, especialmente ao longo do sub-elemento 2.1 (A), que trata
da promoção da cooperação entre os setores público e privado em matéria de
pesquisa e desenvolvimento, que ao longo do século XXI, vem se destacando
no Brasil o financiamento de projetos cooperativos entre grupos com diferentes
capacidades científicas e tecnológicas para fortalecer a interação entre
pesquisa, serviços de saúde e setores público e privado. O presente subitem
reforça a importância das interações entre o setor público e privado, para garantir
o financiamento de iniciativas que garantam o acesso a medicamentos e outras
tecnologias sanitárias a preços acessíveis nos países em desenvolvimento. Para
tanto dispõe de três pontos de ação, de cumprimento direcionado aos estadosmembros, que serão abordados a seguir.
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Sub-Elemento 7.2 (A) - documentar e divulgar as melhores práticas em
parcerias público-privadas e parcerias de desenvolvimento produtivo;
Como observou-se alhures, as parcerias público-privadas no âmbito da
saúde foram bem expostas ao longo do presente trabalho, especialmente na
análise do sub-elemento 2.1 (A). Tais iniciativas deverão desempenhar um papel
cada vez mais relevante, despontando como uma alternativa de financiamento
de projetos e de infraestrutura no cenário de serviços públicos. No entanto,
especialmente para a Saúde Pública, as PPP devem ser observadas com mais
cuidado, uma vez que pode haver distorção da agenda que define as
necessidades da saúde, favorecendo os interesses meramente privados.
Conforme Varrichio (2017), as Parcerias para o Desenvolvimento
Produtivo (PDPs) podem ser entendidas como mecanismo de política industrial
utilizadas na saúde, e que envolvem uma série de contrapartidas para que sejam
realizadas as compras públicas de fármacos, medicamentos e equipamentos
para o SUS. Dessa forma, garante-se a internalização da produção e a
transferência de tecnologia para um produtor nacional durante o contrato de
parceria em que são concretizadas as compras governamentais do SUS. Vimos,
ao longo do sub-elemento 2.1 (A), que os principais desafios apontados pela
literatura para a plena consecução das PDPs residem na adoção de processos
decisórios mais transparentes, a realização de investimentos em infraestrutura e
na qualificação dos profissionais que atuam nos laboratórios públicos, a adoção
de mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados, maior
investimento em PDPs para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), e
sua respectiva normatização, e a garantia da continuidade do foco da política de
saúde e o diálogo com a base produtiva, mesmo em momentos de troca de
gestão (VIANA et al., 2016; SILVA e REZENDE, 2017; OLIVEIRA et al., 2015).
Há um total de 106 PDPs executadas entre 2009 e 2014. Em 2008 teve
início a normatização, que foi alterada substancialmente em 2014, a maioria das
PDPs ainda se encontram na fase II, em que a proposta é aprovada e há a
celebração do termo de compromisso, sendo que 23 foram extintas por
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inadequações neste novo fluxo. Em vigência, efetivamente há 81 PDPs, isto é,
parcerias nas fases II, III e PDPs de P&D&I. Apenas 25 PDPs estão em efetiva
produção, com o fornecimento para o SUS, o que caracteriza que são
medicamentos autorizados pela Anvisa. Observa-se, ainda, que apenas duas
PDPs estão na fase IV com a conclusão da transferência e a internalização da
tecnologia (VARRICHIO, 2017).
Ou seja, ainda que seja uma iniciativa bem intencionada, voltada para o
desenvolvimento do setor produtivo sanitário nacional, ainda não há elementos
concretos que asseverem que haverá um ciclo positivo de inovação que irá
garantir o acesso a medicamentos a preços acessíveis, o fomento da produção
local, e a redução do hiato tecnológico e da sangria de divisas que caracterizam
o setor farmacêutico no Brasil. Assim, como já frisamos ao longo do subelemento 4.1 (C), existem desafios postos que devem ser considerados, antes
de caracterizar as PDPs com a alcunha de “melhores práticas”, e torna-las
exemplos a serem seguidos no âmbito da cooperação bilateral norte-sul e sulsul, e multilateral.
Observou-se, também, as Parcerias para o Desenvolvimento de Produtos,
que envolvem em sua maioria instituições sem fins lucrativos que gerenciam um
portifólio de projetos tanto nas fases de descoberta como de desenvolvimento
para doenças específicas. Elas articulam diferentes instituições, tanto públicas
como privadas, para a implementação desses projetos. Como exemplo,
mencionamos a colaboração efetivada entre laboratório público Farmanguinhos
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e DNDi na produção de uma combinação
antimalárica de dose fixa do Artesunato (AS) + Mefloquina (MQ). Vimos que
trata-se de uma iniciativa laudável, mas conforme observamos ao longo na
análise do Elemento 04, o modelo linear de transferência de tecnologia deve ser
revisto em prol de um modelo de cadeia (chain-linked model), mais adequado ao
processo de inovação, onde há uma sequência lógica, na qual em cada fase do
processo evolutivo da cadeia ocorrem feedbacks e, dessa forma, a evolução e o
aprendizado durante todo o processo.
As parcerias para o desenvolvimento produtivo, e as parcerias para o
desenvolvimento de produto, são os maiores exemplos a serem documentados
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e analisados no que se refere à consecução de PPPs na pesquisa e
desenvolvimento na seara sanitária. Observa-se que houve um grande
processo, entre 2008-2015, de utilizar a transferência de tecnologia como
mecanismo para mitigar os efeitos deletérios provocados pela assimetria
tecnológica na seara farmacêutica no Brasil. No entanto, conforme alerta Chaves
et al. (2017), além de priorizar a transferência de tecnologia para produtos já
adotados pelo SUS, é fundamental implementar, de forma concomitante, uma
política de fomento à prospecção tecnológica para o desenvolvimento e
produção local de produtos promissores, que não estão na lista prioritária do
Ministério da Saúde, mas que terão grande chance de vir a ser incorporados e
cujos preços poderão ter impacto negativo na sustentabilidade do SUS. Além
disso, reforça-se novamente a necessidade de se abandonar modelos lineares,
para modelos em cadeia, que podem fomentar novas inovações tecnológicas, e
não apenas a reprodução da tecnologia adquirida de forma passiva. Novas
avenças com o setor privado, em consórcio com o Poder Público brasileiro,
devem observar tais aspectos.

Sub-elemento 7.2 (B) - Desenvolver ferramentas para a avaliação periódica
do

desempenho

das

parcerias

público-privadas

e

parcerias

de

desenvolvimento produtivo;
Já observamos, ao longo da presente investigação doutoral, que as
Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) são uma das iniciativas do
Ministério da Saúde de fomento ao desenvolvimento do Complexo Econômico
Industrial da Saúde para ampliação do acesso a medicamentos à população.
Conforme Silva & Elias (2017), ainda que o início da referida política remonte ao
ano de 2008, como já observamos na investigação do sub-elemento 2.1 (A),
ainda não se verifica uma avaliação sistematizada das PDPs, de seus resultados
e impactos. A construção e o aprimoramento das normativas dessa iniciativa
ocorreram na medida de sua implantação. A primeira normativa específica
refere-se à Portaria nº 837/2012 (BRASIL, 2012e), revisada em 2014 diante das
necessidades verificadas pela governança e das recomendações dos órgãos de
controle, gerando a Portaria nº 2.531/2014 (BRASIL, 2014i).
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Propõe as referidas autoras um estudo de avaliabilidade a partir de três
modelos lógicos que têm como base o Planejamento Estratégico Situacional
(PES), que enfrentam aspectos relacionados com a explicação do problema,
referências básicas e estruturação para alcance dos resultados, baseados em
elementos da

estrutura

lógica

(recursos,

ações, produtos, resultados

intermediários e final, e efeitos). Destarte, observa-se que os modelos lógicos
construídos com base no PES demonstraram que as ações das PDP estão
organizadas de modo a gerar produtos e resultados. Há objetivos definidos,
beneficiários e público alvo. Tais modelos compõem o estudo de avaliabilidade,
cujos resultados revelaram que as PDP se encontram normatizadas de modo a
permitir a realização de avaliações sistematizadas (SILVA & ELIAS, 2017).
Abordou-se, ao longo do Elemento 4, que a atividade de transferência de
tecnologia é complexa e seu sucesso depende de uma série de fatores:
capacidades de absorção e gerenciais, modos de transferência e habilidade de
desenvolvimento de capacidades tecnológicas. Para tanto, o controle, o
monitoramento e a avaliação da estratégia são indispensáveis para que se
atinjam os resultados almejados da iniciativa devem ser postos em prática de
modo a verificar a eficiência da transferência da tecnologia nos projetos e evitar
que a finalidade das parcerias seja desvirtuada. Silva & Elias (2017) defendem
que, embora ainda possa ser cedo para mensurar o impacto da iniciativa, é
recomendável a estruturação de uma avaliação a partir dos modelos
construídos, subsidiando o gerenciamento e a tomada de decisões pelos
gestores responsáveis. Defendem ainda, que uma vez adotados, os indicadores
de monitoramento e avaliação podem ser abrigados por plataformas já
existentes, como a Sala de Apoio à Gestão Estratégica do MS, fomentando a
transparência das ações e o controle social.
A transparência na celebração dos contratos de parceria há muito vem
sendo questionada pelos órgãos de controle e pela sociedade civil organizada.
O Tribunal de Contas da União (TCU), por exemplo, já se manifestou no sentido
de que, apesar de ser dispensável a licitação quando se objetiva celebrar uma
PDP, deve-se conferir ampla divulgação para as parcerias que se pretendem
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iniciar, em homenagem ao princípio constitucional da publicidade275. Mais
recentemente, em outubro de 2018, o TCU determinou que o Ministério da Saúde
suspenda a execução da PDP firmada com o Instituto de Tecnologia do Paraná
(Tecpar), para fornecimento de Trastuzumabe ao Sistema Único de Saúde
(SUS). O medicamento é usado no tratamento para câncer de mama. O
imbróglio refere-se à redistribuição de PDPs aprovadas em 2017, através das
Portarias GM/MS 542/2017 e GM/MS 1.992/2017, que não foi aprovada pelos
colegiados

competentes

(Comissão

Técnica

de

Avaliação

e

Comitê

Deliberativo). Na ocasião, o TCU identificou sobrepreço em relação à Tecpar,
especialmente diante dos montantes consideravelmente menores oferecidos por
outros laboratórios públicos, no caso Bio-Manguinhos e Instituto Butantan,
envolvendo a mesma PDP. Pela redistribuição, ficou estabelecido que a Tecpar
atenderia 40% da demanda do SUS pelo Trastuzumabe, enquanto 40% ficariam
a cargo da Biomanguinhos e os outros 20%, do Instituto Butantan (VARGAS,
2018a).
O Ministério Público Federal276 também questionou a tentativa do então
Ministro da Saúde, Ricardo Barros, em 2018, de retirar a PDP envolvendo a
incorporação de Fator VIII recombinante da Hemobrás, para deixar sob
responsabilidade da Tecpar, por meio de parceria com a farmacêutica suíça
Octapharma. O coletivo “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual”
(GTPI) também já manifestou no sentido de que as PDPs fazem do sigilo uma
regra, e não uma exceção, contrariando assim os princípios da Lei de Acesso à
informação e da própria Carta Magna de 1988277.
Depreende-se, portanto, que ainda não se verifica uma avaliação
sistematizada das PDPs, de seus resultados e impactos. É necessária,
outrossim, a estruturação de uma avaliação a partir dos modelos lógicos que têm
275

Processo TC 011.547/2014-6, consistente de auditoria realizada no Ministério da Saúde (MS), no
período compreendido entre 5/5 e 30/9/2014, visando avaliar a regularidade das PDPs firmadas por
aquele Ministério. A fiscalização foi julgada por meio do Acórdão 1.730/2017 – Plenário, sob a relatoria
do Ministro Benjamin Zymler.
276
Inquérito Civil nº 1.26.000.002124/2017-14. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pe/sala-deimprensa/docs/acp-no-02-2017-ministerio-da-saude-ic-002124-2017-14-aquisicao-de-fator-viii-eafastamento-do-ms/at_download/file. Acesso em: 25 out 2018.
277
Sociedade civil apresenta críticas à nova regulação para a produção nacional de medicamentos.
Disponível
em:
http://abiaids.org.br/sociedade-civil-apresenta-criticas-a-nova-regulacao-para-aproducao-nacional-de-medicamentos/27089. Acesso em 25 out 2018.

456

como base o Planejamento Estratégico Situacional, tal como proposto por Silva
& Elias (2017), subsidiando o gerenciamento e a tomada de decisões pelos
gestores responsáveis. Trata-se de instrumento imprescindível para avaliar a
contribuição das PDP para a ampliação do acesso da população a produtos
estratégicos, fomentando a transparência e efetividade das parcerias, tal como
preconizado pelos órgãos de controle, e pela sociedade civil organizada.

Sub-Elemento

7.2

(C)

-

apoiar

parcerias

público-privadas

e

de

desenvolvimento produtivo, e outras iniciativas adequadas de pesquisa e
desenvolvimento, nos países em desenvolvimento;
As parcerias público-privadas (PPP) vêm despontando num cenário em
que as instituições públicas, apesar de apresentarem credibilidade científica, não
dispõem de recursos suficientes e emprestam seu nome em troca de patrocínio
para a prevenção e tratamento de doenças, assim como para o desenvolvimento
de pesquisas, tornando essas parcerias uma alternativa de financiamento de
projetos e de infraestrutura (Hardcastle & Boothroyd, 2008). A Organização
Mundial da Saúde (OMS) descreve as PPP como uma união de um grupo de
atores que tem como objetivo comum melhorar a saúde das populações,
baseado em papéis e princípios mutuamente acordados (KICKBUSCH & QUICK,
1998).
Conforme observamos ao longo do sub-elemento 2.1 (A), e também ao
decorrer do Elemento 07, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, e as
parcerias para o desenvolvimento de produto, são os maiores exemplos a serem
documentados e analisados no que se refere à consecução de PPPs na
pesquisa e desenvolvimento na seara sanitária. Observa-se que houve um
grande processo, entre 2008-2015, de utilizar a transferência de tecnologia como
mecanismo para mitigar os efeitos deletérios provocados pela assimetria
tecnológica na seara farmacêutica no Brasil.
Tais iniciativas têm o potencial de promover a cooperação entre o setor
público e o privado, mas apresentam fragilidades, as quais devem ser discutidas
e superadas para que o potencial das compras governamentais na saúde seja
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devidamente utilizado em face da existência do SUS no Brasil, no âmbito do
espírito inovador proposto pela GSPOA. Observamos que, quanto às PDPs
propriamente ditas, os desafios a serem transpostos concentram-se na
necessidade de se adotar processos decisórios mais transparentes, a realização
de investimentos em infraestrutura e na qualificação dos profissionais que atuam
nos laboratórios públicos, a adoção de mecanismos de monitoramento e
avaliação dos resultados, maior investimento em PDPs para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), e sua respectiva normatização, e a
garantia da continuidade do foco da política de saúde e o diálogo com a base
produtiva, mesmo em momentos de troca de gestão. Frisou-se, ainda, ao longo
da presente investigação doutoral, em relação às Parcerias para o
Desenvolvimento de Produtos, a necessidade de abandonar modelos lineares
quando se trata de transferência de tecnologia, e a adoção de modelos em
cadeia, ou “Chain-linked model”, mais adequado ao processo de inovação,
promovendo a geração de novas tecnologias e inovações incrementais,
provocando acumulação de conhecimentos que permitam avanços.
Assim, as PPPs na área da saúde vêm sendo apoiadas no Brasil, mas
devem ser minuciosamente avaliadas, para que não haja sobreposição dos
interesses privados em detrimento das reais necessidades de saúde pública.

ELEMENTO 07 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O referido elemento assevera que o financiamento, numa base
sustentável, é essencial para apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de produtos
sanitários, em perspectiva de médio e longo prazo, para atender as
necessidades de saúde dos países em desenvolvimento. Alerta, ainda, que as
lacunas mais sérias no financiamento de medicamentos essenciais, e na P&D
de doenças negligenciadas, devem ser identificadas e analisadas. De mais a
mais, complementa que as iniciativas atuais devem continuar sendo apoiadas,
garantindo fluxo de recursos para a inovação e implementação do escopo
positivado pela GSPOA. Dispõe, para tanto, de 2 (dois) subitens e 6 (seis) pontos
de ação.
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Observamos que o Brasil apoiou a OMS, participando ativamente das
negociações do CEWG, fazendo aporte de recursos e apresentando projetos
inovadores demonstrativos. No entanto, o cenário de austeridade fiscal e
subfinanciamento crônico também atingiu esse mecanismo da OMS,
comprometendo

o

desenvolvimento

da

vacina

de

enfrentamento

à

esquistossomose da FIOCRUZ.
Constatou-se que o governo brasileiro logrou êxito quanto ao apoio à
pesquisa sanitária, básica e aplicada, no que se refere às doenças exteriorizadas
no âmbito da GSPOA, entre os anos de 2008-2015. Ao mesmo tempo, desvelouse

um

cenário preocupante no

corte orçamentário

abrupto ocorrido

especialmente a partir do ano de 2015, mormente diante de um cenário de
subfinanciamento crônico do SUS, o que inclui as demandas por pesquisas e
tecnologias na seara sanitária.
Observou-se que apesar de não existir uma base de dados única, no que
tange aos fundos para o financiamento da pesquisa e desenvolvimento na seara
sanitária no Brasil, existem iniciativas específicas consagradas, por exemplo, no
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), bem
como os fundos setoriais de saúde e de biotecnologia (CT-Saúde e o CTBiotecnologia), criados pela Lei nº 10.332/2001, e que integram o conjunto de
Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia. Quanto da análise do Fundo Nacional
de Saúde (FNS), vimos que a política de desenvolvimento produtivo, no âmbito
do SUS, tendo em vista o fomento da produção da local, corre riscos reais de
ser abandonada, diante dos movimentos de austeridade fiscal e congelamento
de investimentos, promovidos pelas Emendas Constitucionais nº 86 e nº 95.
As parcerias para o desenvolvimento produtivo, e as parcerias para o
desenvolvimento de produto, são os maiores exemplos a serem documentados
e analisados no que se refere à consecução de PPPs na pesquisa e
desenvolvimento na seara sanitária. Observa-se que houve um grande
processo, entre 2008-2015, de utilizar a transferência de tecnologia como
mecanismo para mitigar os efeitos deletérios provocados pela assimetria
tecnológica na seara farmacêutica no Brasil.
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Concluiu-se que ainda não se verifica uma avaliação sistematizada das
PDPs, de seus resultados e impactos. É necessária, outrossim, a estruturação
de uma avaliação a partir dos modelos lógicos que têm como base o
Planejamento Estratégico Situacional, tal como proposto por Silva & Elias (2017),
subsidiando o gerenciamento e a tomada de decisões pelos gestores
responsáveis. Além do mais, tem-se a necessidade de se adotar processos
decisórios mais transparentes, a realização de investimentos em infraestrutura e
na qualificação dos profissionais que atuam nos laboratórios públicos, a adoção
de mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados, maior
investimento em PDPs para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), e
sua respectiva normatização, e a garantia da continuidade do foco da política de
saúde e o diálogo com a base produtiva, mesmo em momentos de troca de
gestão. Frisou-se, ainda, a necessidade de abandonar modelos lineares quando
se trata de transferência de tecnologia, e a adoção de modelos em cadeia, ou
“Chain-linked model”, mais adequado ao processo de inovação, promovendo a
geração de novas tecnologias e inovações incrementais, provocando
acumulação de conhecimentos que permitam avanços.

ELEMENTO 8 - ESTABELECIMENTO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO
E RELATORIA
O último elemento positivado no âmbito da GSPOA determina que devem
ser estabelecidos sistemas para monitorar o desempenho e o progresso da
Estratégia. Determina a realização de relatórios de progresso, a cada dois anos,
e uma avaliação mais abrangente após quatro anos. Dispõe de 1 (um) único
subitem, que por sua vez se divide em 5 (cinco) pontos de ação. O stakeholder
responsável pelo cumprimento de tais mandamentos é a Organização Mundial
da Saúde (OMS). Mas como os estados-membros aparecem como interessados
secundários, nos termos do Plano de Ação que compõe a GSPOA, far-se-á, a
seguir, uma análise de tais determinações.
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Sub-Elemento 8.1 - medir o desempenho e o progresso em direção aos
objetivos contidos na Estratégia e Plano de Ação;
Mecanismos para avaliar a implementação da GSPOA são fundamentais
no propósito de subsidiar o planejamento, a formulação das intervenções
governamentais,

o

acompanhamento

de

sua

implementação,

suas

reformulações e ajustes, assim como as decisões sobre a manutenção ou
interrupção das ações. Para tanto, o presente subitem apresenta 5 (cinco) pontos
de ação, que veremos a seguir.

Sub-Elemento 8.1 (A) estabelecer sistemas para monitorar o desempenho
e o progresso da implementação de cada elemento da estratégia global e
do plano de ação;
A Equipe de Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual (PHI) da
OMS é responsável por promover a inovação, o desenvolvimento, a produção e
o acesso a tecnologias essenciais à saúde. Atua na coordenação da interface
entre saúde pública, inovação, pesquisa, transferência de tecnologia e
propriedade intelectual. Além disso, a referida equipe é o centro de
conhecimento para a propriedade intelectual relacionada à saúde, e Tecnologia
de Saúde Assistiva (AHT)278. Está localizada no Departamento de Medicamentos
Essenciais e Produtos de Saúde (EMP), dentro do cluster de Sistemas de Saúde
e Inovação (HIS) da OMS (WHO, 2018a).
As principais atividades da PHI incluem: a) facilitar o estabelecimento de
formas alternativas e sustentáveis de financiamento e coordenação de P&D para
tecnologias de saúde, prioritárias para países em desenvolvimento, à luz das
falhas de mercado; b) desenvolver orientações políticas e prestar assistência
técnica em gestão e aplicação de propriedade intelectual, com vista a promover
278

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba
produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que dão mais autonomia,
independência e qualidade de vida a pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida. A
71ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em 2018, aprovou a Resolução WHA71.8, “Melhorando o
Acesso à Tecnologia Assistiva”, asseverando a importância de se promover o acesso a tais tecnologias,
dentro de uma perspectiva multissetorial, desenvolvendo estratégias, políticas e programas abrangentes
(OMS, 2018).
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a

inovação

baseada

nas

necessidades

específicas

dos

países

em

desenvolvimento, e o acesso a medicamentos essenciais e produtos de saúde,
protegidos por patentes; c) Facilitar a transferência de tecnologia e capacitar os
países em desenvolvimento para a fabricação de produtos de saúde
estrategicamente selecionados, a fim de melhorar o acesso; d) estabelecer a
liderança global da OMS em inovação relacionada às tecnologias essenciais de
saúde; e) facilitar o monitoramento e a avaliação da GSPOA, a fim de fornecer
evidências de seu impacto, e o caminho a ser trilhado para garantir sua
efetivação; f) desenvolver e liderar a Cooperação Global em Tecnologia Assistiva
em Saúde (GATE) (WHO, 2018a).
Nesse contexto, a PHI desenvolveu uma plataforma virtual sobre inovação
e acesso, nos moldes positivados pela GSPOA. Essa plataforma oferece um
ambiente protegido por senha, em que os governos podem armazenar, analisar
e compartilhar informações em seu sistema nacional de inovação, mapeandoos, e usando a ferramenta de avaliação fornecida pela própria PHI.
Além do mais, como já foi observada ao longo do Capítulo I do presente
trabalho, a Resolução WHA68.18, de 2015, estabeleceu que o processo de
avaliação da implementação da GSPOA deverá contar com maior envolvimento
dos Estados Membros. Como desdobramento de tal processo, foi aberto um
processo seletivo para contratar uma consultoria para conduzir o levantamento
de dados, para avaliar a implementação preliminar da GSPOA pelos distintos
atores envolvidos, bem como foi estabelecido que alguns países chave seriam
objeto de estudo de caso com maior detalhamento. A consultoria vencedora da
licitação foi a Capra Internacional Inc do Canadá, e o Brasil foi um dos países
convidados a serem objeto de um estudo de caso, juntamente com outros da
América Latina. O processo de levantamento do estudo de caso foi conduzido
da seguinte forma: a) Uma série de entrevistas com atores chaves, inclusive de
Estados Membros, parceiros da OMS, sociedade civil e atores chaves da OMS;
b) Análise dos dados coletados; c) Preparação de minuta e relatório final para
apreciação dos órgãos de governança da OMS.
No entanto, o referido estudo mostrou-se vago e genérico, pois não
menciona, por exemplo, a noção de desvinculação entre o custo de P&D e o
462

preço dos medicamentos. Não oferece, ainda, alternativas a serem
implementadas, para que esse cenário de iniquidade seja superado, e
simplesmente sugere que os estados membros assegurem que que a P&D em
saúde seja priorizada, em nível nacional e local. No âmbito da 70ª Assembleia
Mundial da Saúde, o Brasil expressou críticas quanto à generalidade das
informações e à falta de dados qualitativos e manifestou-se no sentido de que o
relatório de consultoria externa apresentava conclusões que poderiam ser
interpretadas como se a utilidade da GSPOA se houvesse esgotado, o que não
estaria de acordo com os interesses brasileiros no tema (MORAES, 2018).
Através de decisão do Conselho Executivo da OMS, e a partir do referido
estudo, dentro da necessidade de promover uma revisão geral da GSPOA, foi
formado painel de especialistas, que realizou várias reuniões, entre março e
setembro de 2017, para avaliar a relevância dos objetivos e metas da GSPOA,
identificar os desafios remanescentes, e recomendar um caminho até 2022. A
71ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada em 2018, se manifestou quanto ao
documento apresentado pelos especialistas, onde estão elencadas uma série de
ações que devem ser priorizadas pelos países e pela OMS, como, por exemplo,
a promoção da transparência e compreensão dos custos de pesquisa e
desenvolvimento. O documento também alerta os Estados Membros que, ao
negociarem acordos comerciais, devem ter em conta o impacto na saúde
pública, em relação às disposições que vão além das exigências do Acordo
TRIPS (as chamadas clásulas trips-plus). Além disso, estabeleceu-se prazo para
que o diretor-geral da OMS apresente à 73ª Assembleia Mundial da Saúde, em
2020, relatório de progresso quanto à implementação da decisão ora adotada
(MORAES, 2018).
Destarte, desvela-se que a OMS, conforme apregoa o sub-elemento 8.1
(A), estabeleceu mecanismos para acompanhar e monitorar a implementação da
GSPOA, e que o Brasil vem acompanhando esses procedimentos, para que não
contrariem os interesses dos países em desenvolvimento, e para que os direitos
de propriedade intelectual respondam melhor às necessidades de saúde pública,
tendo em vista o acesso medicamentos e outras tecnologias médicas, que sejam
seguras, eficazes, de qualidade e, principalmente, a preços acessíveis.
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Sub-Elemento 8.1 (B) - monitorar e reportar periodicamente aos órgãos da
OMS sobre as lacunas e necessidades relacionadas a produtos de saúde e
dispositivos médicos em países em desenvolvimento;
Conforme já observamos no ponto de ação anterior, a Resolução
WHA68.18, de 2015, estabeleceu que o processo de avaliação da
implementação da GSPOA deverá contar com maior envolvimento dos Estados
Membros. Determinou, ainda, a realização de uma avaliação detalhada
(Comprehensive Evaluation) e, separadamente, uma revisão geral da GSPOA
(Overall Programme Review), de forma escalonada. Tais levantamentos foram
realizados, e quando da realização da 71ª Assembleia Mundial da Saúde,
apresentou-se o documento A71/13, de 15 de março de 2018, onde estão
elencadas uma série de ações que devem ser priorizadas pelos países e pela
OMS, como, por exemplo, a promoção da transparência e compreensão dos
custos de pesquisa e desenvolvimento. O documento também alerta os Estados
Membros que, ao negociarem acordos comerciais, devem ter em conta o impacto
na saúde pública, em relação às disposições que vão além das exigências do
Acordo TRIPS (as chamadas cláusulas trips-plus). Além disso, estabeleceu-se
prazo para que o diretor-geral da OMS apresente à 73ª Assembleia Mundial da
Saúde, em 2020, relatório de progresso quanto à implementação da decisão ora
adotada (MORAES, 2018).
De mais a mais, tem-se que, entre 2008-2015, pelo menos 10 (dez)
resoluções aprovadas pela Assembleia Mundial da Saúde versavam sobre o
acesso a medicamentos, vacinas e outras tecnologias sanitárias, seguras,
eficazes, de qualidade e a preços acessíveis, pelos países em desenvolvimento
e de menor desenvolvimento relativo. Pode-se citar, como exemplo: em 2008 WHA61.21: Global strategy and plan of action on public health, innovation and
intellectual property; Em 2009 - WHA62.16: Global strategy and plan of action on
public health, innovation and

intellectual property; Em 2011 - WHA64.5:

Pandemic influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to
vaccines and other benefits; Em 2011 - WHA64.14: Global health sector strategy
on HIV/AIDS, 2011-2015; Em 2012 - WHA65.22: Follow up of the report of the
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Consultative Expert Working Group on Research and Development: Financing
and Coordination; Em 2014 - WHA67.21: Access to biotherapeutic products,
including similar biotherapeutic products, and ensuring their quality, safety and
efficacy; Em 2014 - WHA67.22: Access to essential medicines; Em 2014 WHA67.25: Antimicrobial resistance; Em 2015 - WHA68.6: Global vaccine action
plan; Em 2015 - WHA68.7: Global action plan on antimicrobial resistance; Em
2015 - WHA68.18: Global strategy and plan of action on public health, innovation
and intellectual property.
Depreende-se, porquanto, que a OMS vem acompanhando e relatando
aos órgãos diretivos da referida organização, questões relacionadas à tríade
saúde pública – inovação – propriedade intelectual, no propósito de identificar
lacunas, promover a pesquisa e desenvolvimento na seara sanitária de acordo
com as necessidades dos países em desenvolvimento, e garantindo maior
acesso a medicamentos e outras tecnologias médicas, que sejam seguras,
eficazes, de qualidade e a preços acessíveis.

Sub-Elemento 8.1 (C) - Continuar a monitorizar, numa perspectiva de saúde
pública, em consulta com outras organizações internacionais, quando
apropriado, o impacto dos direitos de propriedade intelectual, e outras
questões abordadas no relatório da Comissão sobre os Direitos de
Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública, no desenvolvimento e
acesso a produtos de cuidados de saúde, reportando-se à Assembleia
Mundial da Saúde;
Desde a adoção da GSPOA, a OMS, a OMPI e a OMC intensificaram sua
colaboração na seara da saúde pública e propriedade intelectual. Esta
cooperação trilateral destina-se a promover uma melhor compreensão da ligação
entre as políticas de saúde pública e de propriedade intelectual, no propósito de
promover a implementação dessas políticas através do apoio mútuo. Desde
então, as três organizações trabalham juntas para que cada uma cumpra seu
próprio mandato com mais eficácia, apoiando iniciativas mutuamente, buscando
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evitar duplicação de esforços, e a utilização eficiente de recursos, por exemplo,
em assistência técnica e capacitação.
Entre 2008-2015 a três organizações promoveram uma série atividades
conjuntas, no propósito de aprofundar o diálogo acerca da tríade saúde públicacomércio-propriedade intelectual. Em 2013, por exemplo, foi publicado um
estudo trilateral conjunto, voltado para formuladores de políticas, legisladores,
ONGs e pesquisadores, e que apresenta uma análise abrangente das questões
inter-relacionadas, e que estão associadas à promoção da inovação na medicina
e em tecnologias em saúde. Na seara sanitária, por exemplo, explora novas
tendências no mercado, e a carga global de doenças, a importância da
regulamentação, e a produção local para inovação e acesso a produtos médicos,
e os desafios da inovação associados ao tratamento de doenças negligenciadas.
No campo da propriedade intelectual, discute questões de acesso e inovação de
tecnologias médicas, e reflete acerca problemas relacionados com os direitos de
propriedade imaterial. No campo do comércio, o referido estudo examina os
acordos relevantes da OMC, e o papel da política de concorrência, das
aquisições governamentais, dos fluxos comerciais de tecnologia médica, e
analisa algumas disposições relevantes de alguns acordos de livre comércio livre
(WHO; WIPO; WTO, 2013). Da mesma forma, foram realizados simpósios279 e
workshops280, tendo em vista o fortalecimento das capacidades e o treinamento,
incluindo nos países em desenvolvimento.
De mais a mais, depreende-se que a OMS, especialmente em conjunto
com a OMPI e OMC, empreendeu, no período de 2008-2015, uma série de
atividades conjuntas, no propósito de promover a implementação de políticas
que mitiguem os efeitos deletérios da propriedade intelectual no acesso a
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Por exemplo, em 2010: Inaugural Trilateral Symposium on Access to Medicines, Pricing and
Procurement Practices; em 2011: Trilateral Symposium on Access to Medicines, Patent Information and
Freedom to Operate; em 2013: Trilateral Symposium on Medical Innovation – Changing Business Models;
em 2014: Trilateral Symposium on Innovation and Access to Medical Technologies: Challenges and
Opportunities for Middle-income Countries; em 2015: Trilateral Symposium on Public Health, Intellectual
Property and TRIPS: Innovation and Access to Medicines - Learning from the Past, Illuminating the Future
(KRATTIGER et al., 2015).
280
Por exemplo, em 2013: WIPO Seminars on Flexibilities in IP Law in South Africa and Kazakhstan; em
2014: WHO/Government of India Colloquium on IPRs for High-Level Policymakers in New Delhi (KRATTIGER
et al., 2015).
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medicamentos, através do apoio mútuo, nos termos positivados pelo subelemento 8.1 (C).

Sub-elemento 8.1 (D) - monitorizar e informar sobre o impacto dos
mecanismos de incentivo na inovação e acesso a produtos de saúde e
dispositivos médicos;
Já analisou-se, ao longo do sub-elemento 1.1, que trata do mapeamento
global das pesquisas e desenvolvimento, tendo em vista a identificação de
lacunas

em

pesquisa

e

desenvolvimento

em

doenças

que

afetam

desproporcionalmente países em desenvolvimento, que a criação de um
Observatório Global sobre Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde tratou-se de
iniciativa que também se adequa aos mandamentos positivados neste subelemento 8.1 (D).
O escopo principal do Observatório, conforme delineado pelos EstadosMembros na resolução WHA69.23 da Assembleia Mundial da Saúde, foi definido
nos seguintes parâmetros: a) doenças do tipo II e do tipo III (ou seja, doenças
incidentes em países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento
relativo); b) as necessidades específicas de P & D dos países em
desenvolvimento, e de menor desenvolvimento relativo, em relação às doenças
do tipo I (ou seja, doenças incidentes em países desenvolvidos e em
desenvolvimento, com grande número de populações vulneráveis em cada um
deles); c) áreas potenciais onde existem falhas de mercado; d) resistência
antimicrobiana e às doenças infecciosas emergentes, susceptíveis de causar
grandes epidemias (WHO, 2016a).
Vimos, na ocasião, que no documento A67/27, para fins de delineamento
do que seria o Observatório Global, o Secretariado da OMS apresentou uma
análise de alguns mecanismos que financiam a pesquisa e o desenvolvimento
em saúde, vislumbra uma possibilidade de coordenação entre eles, e os
classificou observando os seguintes critérios: Adaptabilidade, Âmbito da
Pesquisa, Alcance Geográfico, Estrutura de Governança, Experiência na Gestão
do Financiamento da Pesquisa e Desenvolvimento, e a Transparência.
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Destarte, a despeito do protagonismo necessário da OMS na
consolidação do Observatório, tal empreitada contou com o apoio manifesto do
Governo brasileiro quando da 67ª AMS. Quando o Brasil aportou recursos, em
2012, para a confecção da Plataforma Regional sobre Acesso a Inovação para
Tecnologias de Saúde (PRAIS), gerou interesse por parte do Secretariado da
OMS em utilizar o software da iniciativa americana no âmbito do Observatório
Global. A PRAIS consiste plataforma interativa que inclui pesquisa,
desenvolvimento e inovação em tecnologias da saúde, políticas farmacêuticas e
tecnologias de saúde, acesso e uso racional de medicamentos e regulação e
gestão da propriedade intelectual. Portanto, possui objeto semelhante ao que foi
consubstanciado no Observatório Global sobre Pesquisa e Desenvolvimento em
Saúde.
Assim, observa-se que a criação do Observatório Global sobre Pesquisa
e Desenvolvimento em Saúde, pela OMS, consiste em iniciativa capaz de
monitorar o impacto dos mecanismos de incentivo na inovação e acesso a
produtos de saúde e dispositivos médicos, nos termos positivados pelo subelemento 8.1 (D).

Sub-Elemento 8.1 (E) - monitorar e relatar investimentos em pesquisa e
desenvolvimento de acordo com as necessidades de saúde dos países em
desenvolvimento;
Como observado no ponto de ação anterior, o Observatório Global sobre
Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde possui diversas ferramentas, que
permitem, inter alia, o monitoramento e a consulta de informações relativas ao
investimento de P&D em saúde, os produtos em processo de desenvolvimento,
e dados de ensaios clínicos. Permite, ainda, a comparação de atividades de P&D
entre países, a carga de doenças e indicadores macroeconômicos. Trata-se de
esforço considerável no propósito virtuoso de democratizar o conhecimento
científico, e priorizar pesquisas relacionadas às necessidades específicas dos
países em desenvolvimento.
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Conclui-se, porquanto, que o Observatório Global sobre Pesquisa e
Desenvolvimento em Saúde consiste em inciativa que cumpre com os
mandamentos positivados no sub-elemento 8.1 (E), permitindo que a
comunidade internacional monitore os investimentos destinados à pesquisa e
desenvolvimento em saúde, e que pode evitar a duplicação de esforços, e a
utilização mais eficiente de recursos.

ELEMENTO 08 – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O último elemento positivado no âmbito da GSPOA determina que devem
ser estabelecidos sistemas para monitorar o desempenho e o progresso da
Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual. Dispõe de 1 (um) único subitem, que por sua vez se
divide em 5 (cinco) pontos de ação. O stakeholder responsável pelo cumprimento
de tais mandamentos é a Organização Mundial da Saúde (OMS), e os estadosmembros aparecem como interessados secundários.
Nesse contexto, observamos que a OMS estabeleceu mecanismos para
acompanhar e monitorar a implementação da GSPOA, e que o Brasil vem
acompanhando esses procedimentos, para que não contrariem os interesses
dos países em desenvolvimento, e para que os direitos de propriedade
intelectual respondam melhor às necessidades de saúde pública, tendo em vista
o acesso medicamentos e outras tecnologias médicas, que sejam seguras,
eficazes, de qualidade e, principalmente, a preços acessíveis.
De mais a mais, tem-se que, entre 2008-2015, pelo menos 10 (dez)
resoluções aprovadas pela Assembleia Mundial da Saúde versavam sobre o
acesso a medicamentos, vacinas e outras tecnologias sanitárias. Observa-se,
assim, que o Secretariado da OMS vem acompanhando, e relatando aos órgãos
diretivos da referida organização, questões relacionadas à tríade saúde pública
– inovação – propriedade intelectual, no propósito de identificar lacunas, e
promover a pesquisa e desenvolvimento na seara sanitária, de acordo com as
necessidades dos países em desenvolvimento.
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Outrossim, constatamos que a OMS, especialmente em conjunto com a
OMPI e OMC, empreendeu, no período de 2008-2015, uma série de atividades
conjuntas, no propósito de promover a implementação de políticas que mitiguem
os efeitos deletérios da propriedade intelectual no acesso a medicamentos,
através do apoio mútuo. Vimos, ainda, que a criação do Observatório Global
sobre Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, pela OMS, consistiu em iniciativa
virtuosa, capaz, inter alia, de monitorar o impacto dos mecanismos de incentivo
na inovação e acesso a produtos sanitários, bem como acompanhar os
investimentos destinados à pesquisa e desenvolvimento em saúde, e que pode
evitar a duplicação de esforços, e promover a utilização mais eficiente de
recursos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprovação da Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde
Pública, Inovação e Propriedade Intelectual está inserida num contexto amplo de
percepção da necessidade de melhoria nas condições de acesso dos países em
desenvolvimento a medicamentos e outros produtos que atendam às suas
necessidades específicas de saúde pública.
O presente trabalho perscrutou os desafios para a implementação da
Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual, pelo governo brasileiro, no período de 2008 a 2015. É
importante frisar que existe relativo ineditismo em sua análise, e a identificação
das lacunas e desafios é imprescindível para que possamos alcançar, enquanto
nação soberana, parâmetros adequados na pesquisa e desenvolvimento, bem
como no acesso a medicamentos, especialmente em relação às pústulas que
afetam o Brasil desproporcionalmente.
A Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual estão divididos em 8 elementos principais, 25 subitens,
distribuídos por 108 pontos de ação, que visam aumentar a eficácia na promoção
da inovação dentro dos países, através do desenvolvimento institucional,
investimento e coordenação de áreas relevantes para a inovação em saúde.
Quanto ao Elemento 01, que determina o estabelecimento de uma ordem
de prioridade das necessidades de pesquisa e desenvolvimento, constatamos
que o governo brasileiro logrou êxito na promoção de iniciativas relativas à
identificação de lacunas, e na formulação de estratégias que priorizam
explicitamente a pesquisa e desenvolvimento em doenças negligenciadas de
maior incidência no país, incluindo as prioridades relativas à medicina tradicional.
A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), o Programa
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Pesquisa para o SUS (PPSUS), as Pesquisas Estratégicas para o Sistema de
Saúde (PESS), são algumas das políticas implementadas no período, tendo em
vista que, para que as atividades de pesquisa científica e tecnológica possam
contribuir para a melhoria das ações de promoção, proteção e recuperação da
saúde da população, elas devem ter como referência as prioridades definidas
pela política de saúde. Ciente dessa condição, o Ministério da Saúde promoveu
um esforço para mapear demandas e identificar temas prioritários de pesquisa.
Quanto ao Elemento 02, que trata da promoção das atividades de
pesquisa e desenvolvimento, concluímos que o governo brasileiro evoluiu na
cooperação entre o setor público e o privado tendo em vista atividades de P&D,
mas que existem desafios que devem ser transpostos para a sua plena
consecução. Os principais entraves residem na necessidade de adoção de
processos decisórios mais transparentes, a realização de investimentos em
infraestrutura e na qualificação dos profissionais que atuam nos laboratórios
públicos, a adoção de mecanismos de monitoramento e avaliação dos
resultados, maior investimento em Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo
(PDP) para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), e sua respectiva
normatização, e a garantia da continuidade do foco da política de saúde e o
diálogo com a base produtiva, mesmo em momentos de troca de gestão.
Da mesma forma, observamos que, para o período de 2008-2015, houve
um processo de recrudescimento das políticas de inovação na seara da saúde,
como, por exemplo, através do programa “Mais Saúde: Direito de Todos
2008/2011”, e seu eixo relacionado ao fomento do Complexo EconômicoIndustrial da Saúde. Cabe menção, ainda, a Estratégia Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação, lançada em 2012, e o Programa de Investimento no
Complexo Industrial da Saúde (PROCIS/2012). Há, ainda, o Plano Inova
Empresa e seu Programa Inova Saúde, instituído em 2013, e a terceira etapa do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica
(Profarma), lançada também no ano de 2013.
No entanto, verificou-se que tais ferramentas ainda são insuficientes para
a efetiva superação o hiato tecnológico, e do déficit público referente às
importações de insumos para o setor saúde. Um dos principais desafios
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relacionados com a inovação em saúde seria justamente colocar o sistema
universal de saúde em posição de centralidade no âmbito das políticas do
Estado. Implicar-se-ia, destarte, em buscar soluções para o problema do
subfinanciamento crônico do SUS, em especial no que ser refere à baixa
participação do setor público no seu custeio. De mais a mais, diversos outros
desafios devem superados para a efetiva promoção no fomento e ao acesso aos
resultados e ferramentas da investigação sanitária no Brasil, incluindo aspectos
de propriedade intelectual. Citamos, nesse caso, as disposições trips-plus
adotadas quando da promulgação da Lei nº 9.279/1996, a tentativa de extensão
da exclusividade sobre o produto, por parte da Big Pharma, através de práticas
como a sham litigation, evergreening e forum shifting, bem como as limitações
da cadeia produtiva nacional, uma vez que em regra atuam apenas na
formulação e embalagem de princípios ativos advindos da Índia e China,
sangrando as divisas do país.
Quanto ao Elemento 03, que trata da construção e melhora da capacidade
de inovação, constatou-se que, entre 2008-2015, foi notável o empenho da
esfera federal em implementar políticas promotoras de mudanças na gestão do
trabalho e recursos humanos em saúde, incluindo recrudescimento dos recursos
financeiros despendidos para a Educação Permanente e Profissional em Saúde.
Apurou-se que os desafios que precisam ser transpostos para o efetivo apoio à
formação de recursos humanos na área da saúde, concentram-se na
necessidade de se superar a cultura da educação fragmentada e dissociada da
realidade, enxergando o cotidiano como um espaço rico de possibilidades para
se produzir aprendizado e transformações importantes para a mudança de
modelo assistencial. Detectamos que já há previsão normativa em relação ao
processo de inovação e a progressão na carreira para pesquisadores que atuam
na seara sanitária. No entanto, concluímos que é preciso avançar não apenas
no que tange a carreira dos pesquisadores, mas também promover o
recrudescimento da transparência nos mecanismos de financiamento, a
cooperação entre pesquisadores, as oportunidades para publicação, a formação
de redes e os salários, para gerar uma melhora ambiente da pesquisa em saúde
no país.
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Da mesma forma, demonstrou-se que a política regulatória e de vigilância
de medicamentos vem se desenvolvendo de forma consistente e factual, com a
definição de instituições regulatórias específicas e a formatação de um quadro
jurídico-normativo amplo regulando o setor. No entanto, existem desafios postos,
especialmente consubstanciados nas tentativas nefandas de se usurpar a
competência originária da ANVISA, perpetradas em casos recentes pelo
Congresso Nacional, como, por exemplo, nos casos dos anorexígenos e da
fosfoetalonamina sintética. Observamos que a sobreposição dos interesses
econômicos frente à segurança sanitária precisa ser enfrentada, através do
recrudescimento do controle social e dos mecanismos de participação direta,
promovendo

maior

transparência

dos

atos

decisórios

da

ANVISA,

robustecimento dos institutos democráticos e maior articulação com o Conselho
Nacional de Saúde.
Em relação à concessão de incentivos aos regimes de inovação na seara
sanitária, vimos que o Brasil possui um regime de concessão de prêmios na área
da saúde, através do Prêmio de Incentivo em Ciência, Tecnologia e Inovação
para o SUS, que inclui a categoria “Produtos e Inovação em Saúde”. No entanto,
o montante destinado à premiação, entre 20 a 50 mil reais, ainda é muito tímido
para se pensar em efetiva desvinculação (delinking) entre o custo da P&D e o
custo do acesso aos produtos de saúde.
Quanto ao Elemento 04, que versa sobre a transferência de tecnologia,
apurou-se que houve um esforço, pelo governo brasileiro, em se valer do referido
mecanismo, entre 2008-2015, no propósito de atender suas necessidades de
saúde pública, afim incorporar tecnologias estratégicas junto ao SUS, reduzindo
a vulnerabilidade externa do setor. No entanto, as parcerias público-privadas,
sejam através do desenvolvimento produtivo, ou através do desenvolvimento de
produtos, soam como mecanismos não necessariamente inovadores, e que
apresentam diversos desafios que precisam ser transpostos para a plena
consecução dos mandamentos progressistas da GSPOA. Desvela-se, nesse
contexto, a necessidade de se abandonar os modelos lineares de transferência
de tecnologia, em prol de um modelo de cadeia. Neste há uma sequência lógica,
na qual em cada fase do processo evolutivo da cadeia ocorrem feedbacks e,
dessa forma, promovem a evolução e o aprendizado durante todo o processo.
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Assim, a transferência de tecnologia que ocorre durante o processo de inovação
deve ser utilizada não apenas como uma solução, mas também para a geração
de novas tecnologias e inovações incrementais, provocando acumulação de
conhecimentos que permitam avanços.
Quanto ao Elemento 05, que se refere à aplicação e gerenciamento da
propriedade intelectual, vimos que as disposições trips-plus adotadas quando da
promulgação da Lei nº 9.279/1996, e outras dubiedades quanto à concessão de
patentes farmacêuticas triviais, de segundo uso e em casos de polimorfismo,
precisam ser superadas, de modo a mitigar o conflito entre agências
governamentais, como INPI e ANVISA, e impedir a concessão de monopólios
indevidos pelo Estado. Para tanto, um dos caminhos seria a aprovação de
projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, como o PL nº 5402/13, que
trata da revisão da lei de patentes para limitar a duração do prazo das patentes,
buscando acrescentar objetos que não são considerados invenções, alterando o
rigor dos critérios de patenteabilidade, criando o mecanismo de oposição contra
pedidos de patentes, modificando e aprimorando o dispositivo sobre a anuência
prévia da ANVISA, tratando da proteção de dados de testes farmacêuticos na
forma de concorrência desleal, mas que não afete o registro de medicamentos
genéricos no país, e instituindo o mecanismo do uso público não comercial. Além
do mais, é necessário fortalecer a capacidade produtiva local, especialmente
através da utilização das flexibilidades do licenciamento compulsório e da
exceção bolar, incluindo o robustecimento dos laboratórios públicos nacionais,
inclusive para a produção de ingredientes farmacêuticos ativos.
Quanto ao Elemento 06, que trata da melhoria dos mecanismos de
distribuição e acesso, demonstrou-se que, no período de 2008-2015, houve
avanços por parte do governo federal, como, por exemplo, através de políticas
como o “Programa Farmácia Popular do Brasil” e o “Plano Brasil Sem Miséria”.
Todavia, os desafios postos estão concentrados justamente em aspectos
orçamentários-financeiros. Também se destacam como desafios a serem
superados: (i) o aumento de sentenças judiciais para aquisição de
medicamentos e outras tecnologias, comprometendo o planejamento das
atividades e o orçamento disponível; (ii) a dependência do desenvolvimento
tecnológico oriundo de outros países; e (iii) fatores exógenos que impactam na
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oferta de medicamentos e produtos de novas tecnologias, tais como o abuso do
monopólio patentário na seara farmacêutica. Destacamos, nesse contexto, como
promissora, a iniciativa de negociação conjunta de medicamentos, lançada por
ocasião da 37ª Reunião dos Ministros da Saúde do Mercosul e Estados
Associados. Também mereceu destaque a mudança ocorrida na forma e no
processo de incorporação de tecnologias a partir da constituição da Conitec, em
2011, e que alterou a dinâmica e a qualidade da entrada de novos produtos no
SUS. Todas essas mudanças devem preterir qualquer tentativa de ingerência
pelos conglomerados multinacionais, que pressionam pela adoção de limiares
de custo-efetividade, que não necessariamente corroboram com as diretrizes do
SUS.
De mais a mais, averiguou-se que a política de genéricos no Brasil se
mostrou acertada, permitiu ganhos estatísticos de aumento da oferta e redução
de preços, mas que ainda deve avançar no sentido de sua contribuição para a
superação das duas lacunas centrais do complexo industrial da saúde: a base
empresarial local de inovação e o comprometimento com as condições de saúde
da população brasileira. Também detectou-se que o Brasil possui mecanismos
para regular a precificação de medicamentos, através da ação da CMED. Porém,
a despeito dos esforços empreendidos e do êxito alcançado para manter os
preços em um patamar razoável, desde a criação do órgão regulador nos idos
dos anos 2000, ainda existem desafios a serem transpostos. Nesse sentido, é
necessário que haja uma alteração normativa fortalecendo a referida autoridade
reguladora, promovendo o monitoramento de preços reais dos medicamentos e
a criação de mecanismos de fiscalização da aplicação do coeficiente de
adequação de preços.
Quanto ao Elemento 07, que se refere à promoção de mecanismos
sustentáveis de financiamento, observou-se que apesar de não existir uma base
de dados única, no que tange aos fundos para o financiamento da pesquisa e
desenvolvimento na seara sanitária no Brasil, existem iniciativas específicas
consagradas, por exemplo, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), bem como os fundos setoriais de saúde e de
biotecnologia (CT-Saúde e o CT-Biotecnologia), criados pela Lei nº 10.332/2001,
e que integram o conjunto de Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia. Quanto
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da análise do Fundo Nacional de Saúde (FNS), vimos que a política de
desenvolvimento produtivo, no âmbito do SUS, tendo em vista o fomento da
produção da local, corre riscos reais de ser abandonada, diante dos movimentos
de austeridade fiscal e congelamento de investimentos, promovidos pelas
Emendas Constitucionais nº 86 e nº 95. Desvelou-se, ainda, um cenário
preocupante diante da diminuição dos investimentos em P&D como um todo, a
partir do ano de 2014, e no corte orçamentário abrupto ocorrido em 2015,
mormente diante de um cenário de subfinanciamento crônico do SUS, o que
inclui as demandas por pesquisas e tecnologias na seara sanitária.
Quanto ao Elemento 08, que trata do estabelecimento de sistemas de
monitoramento e relatoria, vimos que o stakeholder responsável pelo
cumprimento de tais mandamentos é a Organização Mundial da Saúde (OMS),
e que o Brasil vem acompanhando os procedimentos de avaliação detalhada
(Comprehensive Evaluation) e de revisão geral da GSPOA (Overall Programme
Review), para que não contrariem os interesses do país, tendo em vista o acesso
medicamentos e outras tecnologias médicas, que sejam seguras, eficazes, de
qualidade e, principalmente, a preços acessíveis. Tem-se que, entre 2008-2015,
pelo menos 10 (dez) resoluções aprovadas pela Assembleia Mundial da Saúde
versavam sobre o acesso a medicamentos, vacinas e outras tecnologias
sanitárias. Observa-se, assim, que o Secretariado da OMS vem acompanhando,
e relatando aos órgãos diretivos da referida organização, questões relacionadas
à tríade saúde pública – inovação – propriedade intelectual, no propósito de
identificar lacunas, e promover a pesquisa e desenvolvimento na seara sanitária,
de acordo com as necessidades dos países em desenvolvimento. A criação do
Observatório Global sobre Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, pela OMS,
consistiu em iniciativa virtuosa, capaz, inter alia, de monitorar o impacto dos
mecanismos de incentivo na inovação e acesso a produtos sanitários, bem como
acompanhar os investimentos destinados à pesquisa e desenvolvimento em
saúde, e que pode evitar a duplicação de esforços, e promover a utilização mais
eficiente de recursos.
Destarte, diante do atual contexto amplamente perscrutado e investigado,
tem-se que diversos desafios estão postos para a plena implementação da
Estratégia Global e do Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
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Propriedade Intelectual no Brasil. Tais adversidades devem ser transpostas, de
modo a extrapolar os limites da abordagem solução-instantânea-técnica-vertical
em saúde global, superando os desafios para implementar mais completamente
um direito à saúde, que transcenda medicamentos e exigências individuais, e
garantir que a assistência médica e a prevenção primárias sejam robustas o
suficiente para reduzir a vulnerabilidade à doença (BIEHL, 2011).
Em suma, tem-se que tais desafios têm origem orçamentário-financeira,
normativa e institucional. Orçamentário-financeira porque o subfinanciamento do
SUS é histórico, e remonta a sua criação, passando por mais restrições ao longo
dos quase 30 anos de existência, impactando nas demandas de pesquisa e
desenvolvimento na seara sanitária. Depois uma série histórica de crescimento
desde os anos 2000, observamos que o fomento em C&T começou a diminuir
em 2014, com corte abrupto do orçamento a partir 2015. Com a aprovação de
Emenda Constitucional 95, o cenário virtuoso de recrudescimento do fomento à
pesquisa no Brasil, observado entre 2000-2013, poderá não se repetir no futuro.
Não seria incoerente inferir que o processo de privataria sanitária, relacionado
com

a

supervalorização

do

mercado

e

da

perspectiva

empresarial,

concomitantemente à desqualificação do Estado, das políticas sociais e da
provisão de bens públicos, e que vem assombrando o SUS desde os seus
primórdios, só será equacionado a partir de uma ampla e profunda mudança da
estrutura social e do atual modelo econômico, em um movimento que venha a
romper com paradigmas neoliberais.
Quanto ao aspecto normativo, contata-se que opções equivocadas,
alinhavadas no processo decisório recente, especialmente através da
promulgação da Lei de Propriedade Industrial (nº 9.279/1996), comprometem a
instrumentalização de políticas progressistas para que a propriedade intelectual
responda melhor às reais necessidades de saúde pública. Alterações
normativas, que propõem mitigar os efeitos deletérios decorrentes de tal
legislação, são inviabilizadas a partir do instrumento de captura das políticas
públicas, e do processo legislativo, por corporações e outras entidades da
iniciativa privada, que comprometem a viabilização de mecanismos que
promovam uma melhor aplicação e gestão do regime de propriedade intelectual,
para contribuir com a inovação, e promoção da saúde pública.
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Em relação ao marco institucional, constatou-se que o diálogo entre os
órgãos do Poder Executivo, envolvidos na seara do acesso a medicamentos no
Brasil, em suas mais diversas interfaces, como ANVISA, INPI, CADE e CMED,
têm sua ação prejudicada por marcos normativos decrépitos, e pela ação escusa
e promíscua entre setores da iniciativa privada e de agentes públicos, que tentam
sobrepor os interesses econômicos frente à segurança sanitária e solapar o
direito à saúde no Brasil. Um olhar circunspecto, em relação à cooperação e ao
diálogo institucional, sob o prisma do interesse público primário, é fundamental
para que os direitos de propriedade intelectual respondam melhor às reais
necessidades de saúde pública do Estado brasileiro.
Por fim, à guisa de conclusão, cumpre relembrarmos a figura do Dr. Jonas
Edward Salk, virologista e epidemiologista estadunidense, mais conhecido como
o inventor da primeira vacina antipólio (a epônima vacina Salk). Nos idos da
década de 1950, a poliomielite foi considerada o problema de saúde pública mais
assustador do pós-guerra estadunidense. As epidemias anuais eram cada vez
mais devastadoras no país. A epidemia de 1952 foi o pior surto na história do
país norte-americano. Dos quase 58 mil casos notificados naquele ano, 3.145
pessoas morreram e 21.269 ficaram com algum tipo de paralisia, sendo que a
maioria das vítimas foram crianças. De acordo com um documentário da
empresa de televisão PBS, realizado em 2009, o segundo maior temor dos
Estados Unidos, na época, foi a pólio, perdendo apenas para o medo de o país
ser atacado por uma bomba atômica (LLOYD, 2009).

Ao sintetizar a vacina para poliomielite, em abril de 1955, Dr. Salk, ao ser
questionado sobre quem detinha os direitos sobre a invenção, respondeu
categoricamente: “A quem pertence minha vacina? Ao povo! Você pode
patentear o Sol?”. Afirmou, porquanto, que não patentearia sua vacina,
considerando-a um bem público universal, que assim como o Sol, não poderia
ser objeto de proteção, via direito de propriedade intelectual, uma vez que seus
benefícios deveriam alcançar a todos, sem nenhuma restrição.
A visão humanista e cética em relação ao valor do sistema de patentes de
Jonas Salk acabou não predominando no âmbito do sistema internacional da
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propriedade intelectual, principalmente com o advento do dogma neoliberal,
durante a década de 1980. O conflito entre o direito de propriedade intelectual e
o direito à saúde, e por consequência ao acesso a medicamentos essenciais,
ambos positivados no ordenamento jurídico pátrio e internacional, tem sido o
centro de debates atrozes tanto no âmbito interno quanto na esfera global.
A Estratégia Global e o Plano de Ação sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual concentram-se no reconhecimento de que as iniciativas
em curso para aumentar o acesso a produtos farmacêuticos são insuficientes, e
na constatação de que os mecanismos que incentivam os direitos de propriedade
intelectual não conseguem beneficiar as pessoas que vivem em mercados com
baixo potencial consumidor. A superação das lacunas para sua plena
implementação, no Brasil, é deveras imprescindível, numa ação positiva no
contexto do direito social à saúde e ao acesso universal a medicamentos, no
propósito de alterar as políticas de propriedade intelectual para que respondam
melhor às reais necessidades de saúde pública.
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➢ Relatórios de Viagem:

Leandro Luiz Viegas: Assessor Técnico da Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde
• Nome do Evento: 124ª Sessão do Conselho Executivo da OMS e Prince
Mahidol Award Conference
Local: OMS, Genebra, Suíça, e The Imperial Queen’s Park Hotel,
Bangkok, Tailândia.
Período: 16 de janeiro a 01 de fevereiro de 2009
• Nome do Evento: 126ª Sessão do Conselho Executivo da Organização
Mundial da Saúde
Local: Genebra, Suíça
Período: 17 a 23 de janeiro de 2010
• Nome do Evento: 128º Conselho Executivo da Organização Mundial da
Saúde (128º EB/OMS)
Local: Genebra, Suíça
Período: 17 a 25 de janeiro de 2011
•

Nome do Evento: 61ª Assembleia Mundial da Saúde
Local: Genebra, Suíça, Palais des Nations
Período: 19 a 24 de maio de 2008

• Nome do Evento: Reunião do Subgrupo de Redação B Preparatória à
Sessão II do Grupo de Trabalho Intergovernamental (IGWG) sobre Saúde
Pública, Inovação e Propriedade Intelectual
Local: Genebra, Suíça, Centro de Convenções
Período: 17 a 20 de março de 2008
• Nome do Evento: II Sessão do Grupo de Trabalho Intergovernamental
sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade Intelectual
Local: Genebra, Suíça, Organização das Nações Unidas
Período: 05 a 10 de novembro de 2007
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•

Nome do Evento: Missão Ministerial à Índia
Local: Nova Déli, Índia – Taj Mahal Hotel e Embaixada do Brasil
Período: 21 a 31 de julho de 2008

• Nome do Evento: Consulta das Américas preparatória à Segunda Sessão
do Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre Saúde Pública, Inovação e
Propriedade Intelectual (IGWG)
Local: Ottawa, Canadá
Período: 22 e 23 de outubro de 2007
• Nome do Evento: Reunião do Subgrupo de Países Latino-Americanos
(GRULAC) preparatória à retomada da Sessão II do Grupo de Trabalho
InterGovernamental (IGWG) sobre Saúde Pública, Inovação e Propriedade
Intelectual
Local: Paramaribo, Suriname, Hotel Tamarica
Período: 19 a 21 de fevereiro de 2008

➢ Outros documentos
•
Parecer técnico-jurídico sobre os resultados do IGWG, II
reunião de abril/maio de 2008, e resultados da Assembleia Mundial da
Saúde (maio de 2008) referente à questão do IGWG - Juliana Vieira
Borges Vallini, Assessora para Cooperação Internacional do
Departamento de DSTs, HIV e Hepatites Virais da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil (Jun 2008);
•
Nota Técnica Da Assessoria de Assuntos Internacionais da
Saúde (AISA/MS) referente ao Seguimento Ao Informe Do Grupo
Consultivo De Experts Em Pesquisa E Desenvolvimento:
Financiamento E Coordenação (CEWG) - Documento A67/27 E A
A67/28. A Nota foi elaborada por técnicos da referida repartição tendo
em vista a realização da 67ª Assembleia Mundial de Saúde, que
ocorreu em Genebra, na Suíça, 19 a 24 de maio de 2014.
•
Nota Técnica acerca da Carta de Intenções do NIH, MS E
MCTI, tendo em vista a 67º ASSEMBLEIA MUNDIAL DA SAÚDE,
realizada em GENEBRA, de 19 a 24 de maio de 2014.
•
Nota Técnica AISA para a 67ª Assembleia Mundial de Saúde
(GENEBRA, 19 a 24 de maio de 2014), referente Documento OMS
A67/26 e Resolução EB134.R6.
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•
Nota Técnica AISA acerca da cooperação bilateral no âmbito
da iniciativa BRICS, tendo em vista a realização IV Reunião de
Ministros dos BRICS (4 e 5 de dezembro de 2014, em Brasília).
•
Nota Técnica AISA acerca do Seguimento ao Informe do
Grupo Consultivo de Experts em pesquisa e desenvolvimento:
Financiamento e Coordenação (CEWG) (Documentos A65/22 e
A66/23).
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