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INTRODUÇÃO

O número de pessoas que possuem o vírus da AIDS  1 nos países em desenvolvimento 

corresponde a 40 milhões, de acordo com dados compilados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), sendo 26,6 milhões no continente africano. O sucesso e pioneirismo de políticas públicas 

para a aquisição de medicamentos anti-AIDS, como o exemplo brasileiro,  está condicionado ao 

acesso desigual ao tratamento a preços aceitáveis, para, de fato, cumprir a meta de distribuição a 

todos  os  doentes.  O  problema  do  acesso  aos  medicamentos  patenteados  tem  sido  o  fator 

determinante para que governos possam promover o tratamento de sua população.

A AIDS foi reconhecida pelo Centro para o Controle de Doenças2, nos EUA, em 1981. 

Devido à disseminação rápida, foi  considerada uma epidemia mundial já no final da década de 

1980.  Hoje,  de  acordo  com dados  da  Organização Mundial  de  Saúde (OMS)3,  40  milhões  de 

pessoas possuem a enfermidade. Do total de infectados, aproximadamente 95% vivem em países 

em desenvolvimento, sobretudo na África, onde 10% da população está contaminada. No Brasil, já 

foram notificados mais de 215 mil casos, principalmente nas regiões Sudeste e Sul. A AIDS não 

tem cura e já matou cerca de 20 milhões de pessoas desde o início da epidemia, segundo dados da 

OMS.

1 Síndrome de imunodeficiência adquirida.
2 CDC (sigla em inglês para Centro para o Controle de Doenças), de Atlanta, EUA. www.cdc.gov
3 Organização Mundial de Saúde (OMS), agência especializada da Organização das Nações Unidas, estabelecida em 
1948  para  promover  uma  cooperação  internacional  na  melhoria  das  condições  de  saúde,  e  trata  do  controle  das 
epidemias, das medidas de quarentena e da normatização das drogas.



A doença  é  causada  pelo  vírus  HIV  4,  que  compromete  o  funcionamento  do  sistema 

imunológico,  impedindo-o  de  executar  sua  tarefa  de  proteger  o  organismo contra  as  agressões 

externas  (por  bactérias,  outros  vírus  e  parasitas)  e  contra  células  cancerígenas.  Segundo  a 

especialista Beatriz Grinsztejn, “com o progressivo comprometimento do sistema imunológico, o 

corpo humano se torna cada vez mais susceptível a tipos raros de cânceres e a doenças oportunistas 

como a pneumonia”. 5

Para saber se a pessoa é portadora do vírus da AIDS, deve-se fazer um exame de sangue e 

observar se há a presença de anticorpos produzidos pelo doente para combater o vírus HIV. Esse 

teste se chama diagnóstico sorológico e apresenta resultado positivo quando esses anticorpos são 

detectados.  É  por  isso  que  o  indivíduo  portador  de  HIV é  chamado  também  de  soropositivo. 

Segundo Sarita Coelho, “existe um intervalo de tempo entre a contaminação e o aparecimento de 

anticorpos no sangue, chamado de janela imunológica, que dura em média de duas a três semanas, 

podendo se estender raramente até seis meses”. 6

Geralmente, depois de a pessoa ser contaminada pelo HIV, há um período de incubação 

prolongado até  que  os  sintomas  da  doença  apareçam.  Esse  tempo depende da  reação  orgânica 

individual da pessoa e também do tipo de vírus com o qual ela foi contaminada. De acordo com as 

estatísticas da OMS, mais da metade dos soropositivos apresentam os sintomas da AIDS após oito 

anos de infecção. Os primeiros fenômenos observáveis são fraqueza, febre, emagrecimento, diarréia 

prolongada  sem  causa  aparente.  Na  criança  que  nasce  infectada,  os  efeitos  mais  comuns  são 

problemas nos pulmões, diarréia e dificuldades no desenvolvimento. 7

Atualmente,  existem alguns remédios eficazes  no combate às doenças oportunistas8,  no 

entanto,  eles  não  conseguem  eliminar  o  HIV  do  organismo.  Diversos  medicamentos  já  são 

amplamente utilizados no tratamento da AIDS com resultados excelentes tanto na sobrevida como 

na qualidade de vida, como os  anti-retrovirais  9 - que impedem a multiplicação do vírus e fazem 

parte do coquetel  anti-AIDS. Alguns exemplos  são o Zidovudina (AZT),  o Didanosina (ddl), o 

4 Sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana.
5 GRINSZTEJN, Beatriz/ COELHO, Sarita. Aids. Informativo da Fiocruz, p. 1. 
6 GRINSZTEJN/ COELHO, op. cit., p.3.
7 Estatísticas da Organização Mundial da Saúde em 2005.
8 São doenças que se desenvolvem em decorrência de uma alteração humanitária do hospedeiro. Logo, as alterações 
imunitárias  ou  imunodeficiências  oferecem  oportunidade  para  o  surgimento  de  determinadas  doenças.  Estas  são 
geralmente de origem infecciosa,  porém várias neoplasias também podem ser consideradas oportunistas. Fonte: site 
http://www.aids.gov.br.
9 O tratamento da aids é feito com medicamentos anti-retrovirais, drogas que inibem a reprodução do HIV no sangue. À 
associação  desses  medicamentos  com  fins  terapêuticos  é  dado  o  nome  de  Terapia  Anti-retroviral  (TARV),  
popularmente conhecida como "coquetel". Fonte: www.aids.gov.br
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Abacavir  (ABC),  o  Lamivudina  (3TC).  Os  mais  recentes  impedem a  ação  da  enzima  protease 

(inibidores de protease). 10

A melhor forma de combate à doença é a prevenção. Para evitar a transmissão da AIDS, 

recomenda-se uso de preservativo durante a relação sexual, uso de seringas e agulhas descartáveis, 

teste prévio no sangue a ser transfundido e uso de luvas e outros equipamentos de proteção quando 

se estiver manipulando feridas ou líquidos potencialmente contaminados. 

No  Brasil,  existe  um programa  de  combate  à  AIDS,  parte  integrante  de  uma  política 

externa  brasileira,  que  fornece  medicamentos,  gratuitamente,  para  as  pessoas  que  possuem  a 

doença.

O acesso aos medicamentos para o tratamento da AIDS está condicionado à aquisição de 

cada droga por parte do governo, que esbarra necessariamente na proteção dos direitos de produção. 

O Acordo  TRIPs 11,  celebrado em 1994, estabeleceu que todos os signatários estão obrigados a 

conceder patente aos produtos farmacêuticos. Como resultado, o preço dos medicamentos se elevou 

afetando a população pobre dos países em desenvolvimento. 

Frente a tal problema, o governo brasileiro iniciou uma política externa de negociação com 

grandes  laboratórios  produtores  destes  medicamentos,  detentores  das  patentes,  a  fim de reduzir 

consideravelmente  o  preço  do  coquetel  anti-HIV.  Não  obstante,  possuindo  o  Acordo  TRIPs 

dispositivos que permitem aos países eliminar as conseqüências negativas da concessão de patentes, 

o Brasil passou a ameaçar “quebrar patentes”, legitimado por declarações oriundas de rodadas de 

discussão, como a Declaração de Doha.12

O propósito deste artigo é analisar os requisitos jurídicos nos quais o Brasil se embasou 

para tomar a decisão de utilizar a licença compulsória, a fim de assegurar à população o acesso aos 

medicamentos  de  seu  programa  de  distribuição  gratuita.  A  utilização  dessa  licença,  como 

poderemos analisar, tende a produzir efeitos altamente positivos, que concorrem para aumentar o 

bem estar social. Essa poderá ser o instrumento jurídico que iniba o abuso econômico vinculado ao 

monopólio de mercado dos medicamentos relacionados a AIDS, reduzindo seu preço final.

10 São 16 medicamentos que compõem o chamado coquetel anti-retroviral, sendo estes alguns exemplos. O país produz 
8 (oito) deles, e as demais drogas (8) são medicamentos patenteados.
11 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao comércio, ou, simplesmente, Acordo 
de Propriedade Intelectual  (Agreement  on Trade-Related Aspects of Intelectual  Property Rights), firmado em 1994 
durante a Rodada Uruguai, juntamente com a criação da OMC.
12 Declaração elaborada a partir da IV Conferência Ministerial da OMC em Doha, Qatar, que discutiu a flexibilidade do  
Acordo TRIPs, permitindo a execução de políticas públicas que facilitem o acesso aos medicamentos.
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Trataremos deste tema através do modelo de “Bioética e Complexidade”13, que propõe uma 

abordagem interdisciplinar, instrumentalizada através da utilização conjunta dos modelos bioéticos: 

Principialista,  Casuístico,  da Virtude,  dos  Direitos  Humanos e  da Alteridade.  Este  modelo  tem 

como perspectiva a inclusão do outro como uma co-presença ética, ampliando, assim, a ótica de 

análise do individual para o todo da sociedade14.

 O trabalho se desenvolve em duas partes. A primeira parte apresenta a política brasileira 

de distribuição e negociação da aquisição dos remédios anti-HIV frente a laboratórios e a Órgãos 

Internacionais.  A  segunda  parte  aborda  o  sistema  internacional  de  proteção  de  patentes  para 

medicamentos  e  a  legislação  brasileira,  além  de,  especificamente  abordar  o  uso  da  licença 

compulsória como instrumento de política pública brasileira  bem como seus argumentos  para a 

defesa dessa medida.

1. A Política brasileira de tratamento dos doentes de AIDS

O Brasil vem desenvolvendo, desde 1996, com o advento da Lei Sarney15, que estabeleceu 

a gratuidade do tratamento anti-retroviral, uma política de acesso universal a medicamentos para a 

AIDS.  A lei  justifica-se com base nos  números  da doença,  que alcançaram,  hoje,  um patamar 

elevado desde a descoberta. Segundo o médico epidemiologista Ricardo Kuchenbecker, estima-se 

que  só o Brasil  esteja  tratando  170.000 pessoas  que  vivem com o HIV/AIDS, de um total  de 

600.000 pessoas infectadas que vivem no país. Não há nenhum país em termos globais que esteja 

tratando este contingente de pacientes. 16

Em 1996 houve o início efetivo desta política visto que dados do Ministério da Saúde 

demonstraram que morreram 9.600 brasileiros  vitimados  pela  AIDS.  Em contrapartida,  no  ano 

2000, este número caiu para 1.200. Estes dados confirmam o efeito positivo do programa brasileiro 

de combate ao HIV, tendo sido inclusive citado pela imprensa norte-americana e pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) como exemplo a ser seguido 

O programa de distribuição de medicamentos para os doentes de AIDS faz parte da política 

brasileira de acesso universal. Por esta razão, são distribuídos de forma gratuita a todo e qualquer 

doente do vírus HIV que solicite tratamento. Para tornar isso possível, o Brasil se fixou em três 

13  GOLDIM, J. R. "Bioética e Complexidade", 2006 (no prelo).
14

15  Lei n° 9.313, de 13 de novembro de 1996. Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do 
HIV e doentes de AIDS. Imprensa Nacional. DOU, Ano CXXXIV - n. 222. 14.11.96.
16 Entrevista concedida em 29 de outubro de 2005 por Ricardo Kuchenbecker, médico epidemiologista do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre e consultor do Programa Nacional de DST/AIDS, na área de cooperação externa.
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regras: a primeira delas é tratar os doentes com medicamentos genéricos17, a segunda é tratar com 

genéricos  produzidos  localmente  por  laboratório  público,  e  a  terceira  é  diminuir  o  preço  dos 

medicamentos no mercado internacional através da produção própria de genéricos, por meio da 

livre competição. 18

São 16 remédios  que  compõem o chamado  coquetel  anti-retroviral,  sendo que  o  país 

produz  8  (oito)  deles  19.  Os  demais  remédios  são  medicamentos  patenteados,  comprados  de 

laboratórios estrangeiros.

1.1. Negociação do custo de remédios anti-HIV com laboratórios estrangeiros

 Diante dos elevados gastos com a compra de medicamentos importados que, em 2003, 

representavam 542 milhões de reais20 dos cofres do país, o Brasil iniciou naquele ano a negociação 

de preço com os grandes laboratórios, detentores das patentes de oito remédios, com o intuito de 

reduzir  o  valor  de  sua  venda  ao  país.  Os  recursos  públicos  destinados  ao  financiamento  de 

medicamentos, necessários aos portadores de AIDS, estavam cada vez mais insuficientes tendo em 

vista a relação entre a quantidade necessária e os preços abusivos.

Em maio de 2003, tendo posse da tecnologia de fabricação, o Brasil começou a negociar 

com  laboratórios  o  barateamento  de  três  medicamentos  do  coquetel  anti-AIDS,  Efavirenz, 

Nelfimavir e Kaletra (Lopinavir + Ritonavir). Ainda em setembro, diante do quase insucesso de 

redução de preços, o Decreto n° 4.830, de 4 de setembro de 200321 deu nova redação aos arts. 1°, 

2°,  5°,  9°  e  10°  do  Decreto  nº  3.201,  de  6  de  outubro  de  199922,  liberando  a  importação  de 

genéricos em caso de necessidade do país.

17 Medicamentos cuja fórmula caiu no uso público e que é vendido com um nome comum a um preço inferior àquele de 
sua especialidade farmacêutica com o nome técnico correspondente, fazendo concorrência com o remédio com marca 
consolidada do laboratório de origem.
18 Entrevista com Ricardo Kuchenbecker em 29/10/05, op. cit.
19 Os oito anti-retrovirais  produzidos no Brasil: Didanosina (ddI), Lamivudina (3TC), Zidovudina (AZT), Estavudina 
(d4T), Indinavir (IDV), Ritonavir (RTV), Nevirapina (NVP) e a associação AZT+3TC em um mesmo comprimido. São 
os medicamentos importados:  Abacavir  (ABC),  Tenofovir  (TDF),  Efavirenz  (EFZ),  Amprenavir  (APV),  Nelfinavir 
(NFV), Lopinavir + Ritonavir (LPV/r),  Saquinavir (SQV) e Enfuvirtida (T-20). Extraído de:  BARTLETT, John G. 
/GALLANT, Joel E. Tratamento Clínico da Infecção pelo HIV, p. 72.
20 Dados do Jornal Folha de São Paulo, de 25 de julho de 2005 e do Ministério da Saúde (www.saude.gov.br).
21 Decreto n° 4.830, de 4 de setembro de 2003, que liberou a importação de medicamentos genéricos em caso de 
emergência nacional. Diário Oficial da União, 5. set. 2003.
22 Decreto n° 3.201, de 6 de outubro de 1999. Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de  
emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de 
Propriedade Intelectual). Diário Oficial da União, 7 out. 1999.
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Em dezembro daquele ano, o governo brasileiro ameaçou produzir os medicamentos, no 

laboratório nacional Farmanguinhos 23, sem a autorização dos laboratórios produtores de remédios, 

amparado pela legislação vigente. Configurou-se, então, o primeiro momento de ameaça da emissão 

de licença compulsória ou “quebra de patente” 24 (instituto que será oportunamente abordado na 

item 2.). Contudo, apenas alguns dos laboratórios cooperaram e reduziram os preços a um patamar 

razoável para o governo.

Em  2005,  os  gastos  com  medicamentos  não  fabricados  no  Brasil  aumentaram 

vertiginosamente, alcançando a cifra de 950 milhões de reais25, apesar da política de negociação 

com os grandes laboratórios. Isso levou o governo, em 24 de junho de 2005, a declarar o interesse 

público e a “quebra da patente” do anti-retroviral Kaletra, produzido pelo laboratório Abbott - este 

medicamento  teve  o custo  de  R$ 257 milhões  em 2005  26 .  Diante  do anúncio  do  governo,  o 

laboratório recuou e reduziu seus preços a valores aceitáveis27. 

O Brasil ameaçou emitir a  licença compulsória, e usou isso claramente como forma de 

negociação de redução de preços, que foram reduzidos a um patamar que considerou adequado, 

encerrando assim as negociações. Do ponto de vista do governo brasileiro na época, esta foi uma 

estratégia de sucesso. Porém, se o Brasil emitisse a licença, firmaria uma jurisprudência em escala, 

e abriria precedentes para outros países assolados pela AIDS, como os da África, por exemplo.

Apesar das críticas de Organizações Não-Governamentais (ONGs), como a Médicos sem 

Fronteiras 28, não se pode afirmar que o governo poderia ter sido mais intransigente a acordos com 

os laboratórios estrangeiros. Deve-se levar em consideração o peso das pressões internacionais que 

recaem em relação a isso, refletidas na regulação sobre direitos comerciais entre países, o que será 

visto a seguir.

1.2. Posição do Brasil na OMC frente às multinacionais de países desenvolvidos

23 Laboratório federal localizado no Rio de Janeiro, e membro da ALFOB (Associação dos Laboratórios Farmacêuticos  
Oficiais do Brasil).
24 O licenciamento  compulsório,  ou “quebra  de  patente”,  consiste  no poder  de  governos  obrigarem,  em situações 
excepcionais,  que  companhias  titulares  de  patentes  forneçam  segredos  industriais  ao  poder  público  (ou  a  outras 
empresas) por prazos temporários.
25 Fonte: Ministério da Saúde.
26 Estimativa de gastos feita em 14 de dezembro de 2004, pelo Ministério da Saúde.
27 Até os dias de hoje nenhuma patente foi quebrada, mas apenas preços foram reduzidos.
28 Propriedade intelectual, pelo conceito do prof.  Nuno Pires de Carvalho: “conjunto de princípios e de regras que 
regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são 
suscetíveis de utilização no comércio”.
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Os interesses econômicos no mercado internacional colocam países em lados opostos. No 

que tange as leis, que regulam a propriedade intelectual 29 para produção de remédios, não tem sido 

diferente.  Brasil  e  Estados  Unidos  vêm  travando  há  muitos  anos  uma  disputa  diplomática  e 

comercial nesse sentido.

Frente à Organização Mundial do Comércio (OMC)30, junto ao seu Órgão de Solução de 

Controvérsias31, no qual os conflitos são resolvidos por meio de consultas entre os membros, os 

Estados Unidos, representando os laboratórios detentores de patentes de medicamentos anti-AIDS e 

donos do monopólio de mercado, a partir do ano 2000 discutem através de rodadas de consulta32, a 

política brasileira de negociação dos preços de remédios para AIDS.

O Brasil considera que a Lei de Propriedade Industrial Brasileira33 (lei n° 9.279, de 14 de 

maio de 1996) atribui-lhe o direito de produzir medicamentos localmente em casos de utilidade 

pública ou quando o laboratório detentor das patentes não produz o remédio no país, conforme está 

disposto no art. 71.34

Por sua vez, os Estados Unidos, defendendo interesses dos grandes laboratórios privados 

que detém patentes das drogas do  coquetel anti-retroviral, desconsideram o direito brasileiro de 

produção local. Apresentam os arts. 27 e 28 do TRIPS35, que dizem respeito à “matéria patenteável” 

e aos “direitos conferidos” para o local de invenção, os EUA.

As negociações diplomáticas do governo brasileiro frente ao protecionismo da OMC, que 

favorece o monopólio de laboratórios dos países desenvolvidos nas rodadas de consulta, têm surtido 

efeito, embora não sendo o mais satisfatório. O sistema de proteção de patentes, no entanto, ainda 

não se flexibilizou para facilitar a produção de remédios nos países que necessitam fazê-lo. Há um 

desequilíbrio muito claro entre o que a OMC estabelece como direito à propriedade intelectual e o 

29

30 Organização Mundial do Comércio (WTO), criada em 1995 como um dos mais importantes resultados da Rodada  
Uruguai (1986 -1993), e conta atualmente com 144 países signatários. Tem como funções principais a negociação de  
regras de liberalização e de regulação do comércio internacional, assim como a supervisão da aplicação destas regras  
pelos seus membros.
31 Neste órgão, segundo Vera Thorstensen, “os conflitos são resolvidos por meio de consultas entre os membros e as 
decisões  são  tomadas  por  um painel  de  especialistas  e  por  um Órgão  de  Apelação”.  THORSTENSEN,  Vera.  A 
Declaração de Doha e o mandato para uma Nova Rodada de Negociações Multilaterais na OMC , p.120.
32 São chamados panels ou painéis de consulta.
33 Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da 
União, 15/05/96.
34 Art. 71 – “Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal,  
desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença  
compulsória, temporária e não exclusiva, para exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.”
35 Art. 27, §1, TRIPs: “(...) as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação  
quanto ao local da invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos 
localmente”; e no impedimento de que terceiros usassem o processo ou produto sem o consentimento do titular (art.28).
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que está  disposto na legislação que elaborou sobre isso.  Por esta razão,  Ricardo Kuchenbecker 

afirma que “a OMC tem uma leitura muito protecionista dos direitos intelectuais e que impede que 

os países em desenvolvimento consigam minimamente ter acesso ou diminuir o débito de pesquisa e 

desenvolvimento que existe entre o norte e o sul”. 36

Devido à intensa discussão sobre a  aplicação e validade  do TRIPs para a  questão dos 

medicamentos, a OMC atribuiu às  Conferências Ministeriais  37 o tema, elaborando declaração a 

respeito, que será estudada a seguir.

1.3. A Declaração de Doha, Direitos Humanos e Saúde

Uma das regras mais controvertidas do Acordo sobre TRIPs diz respeito à autorização de 

um Estado/membro utilizar a  licença compulsória para a produção de medicamentos. Este tema 

tornou-se muito politizado quando algumas multinacionais levaram o governo da África do Sul à 

Justiça  local  e,  com  o  apoio  dos  EUA,  realizaram  um  painel  na  OMC contra  o  Brasil,  para 

questionar a “quebra de patentes” e desafiar os programas de livre distribuição de medicamentos 

contra a AIDS. 38

A efetividade da aplicação do TRIPs precisava ser discutida, frente ao problema de acesso 

aos medicamentos essenciais. Imputava-se à questão um pensamento bioético, que questiona ser 

eticamente adequado negar medicamentos a pacientes que sofrem de AIDS por causa de impasses 

na aquisição dos remédios e não utilizar os meios de solução ao problema (licença compulsória), 

frente a interesses econômicos de laboratórios que colocam em risco a vida de muitos doentes.

A IV Conferência Ministerial da OMC se reuniu em Doha, capital do Catar, em novembro 

de 2001, para discutir esta questão, em meio a um acirrado debate. O Brasil pressionava por uma 

declaração especial visando assegurar maior garantia na aplicação do TRIPs. Ao final dos trabalhos, 

Brasil  e  EUA conseguiram um acordo sobre a  Declaração,  sendo este  então  referendado pelos 

outros membros o que, segundo Thorstensen, “foi considerado uma grande vitória para os países em 

desenvolvimento”. 39 A partir dos resultados da conferência foi elaborada a Declaração de Doha.

36 Entrevista concedida em 29 de outubro de 2005 por Ricardo Kuchenbecker, médico epidemiologista do Hospital de  
Clínicas de Porto Alegre e consultor do Programa Nacional de DST/AIDS, na área de cooperação externa.
37 Conferência de ministros: é o órgão superior das decisões da OMC, que se reúne pelo menos uma vez a cada dois  
anos, sendo o órgão máximo de decisão. Composto pelos ministros de relações exteriores, de comércio, de agricultura, 
dentre  outros,  dos  países  membros.  Tem  capacidade  para  decidir  sobre  qualquer  matéria  relacionada  a  acordos  
comerciais.  Até hoje foram realizadas cinco conferências ministeriais (Cingapura / 1996, Genebra / 1998, Seattle / 
1999, Doha / 2001, Cancún / 2003 e Hong Kong / 2005).
38 THORSTENSEN, Vera. A Declaração de Doha e o mandato para uma Nova Rodada de Negociações Multilaterais  
na OMC, p.124.
39 Op. cit., p. 124.
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Os itens 4 e 5 da Declaração reafirmam a necessidade do TRIPs servir como aliado no 

combate do HIV/AIDS, legitimando a “quebra de patentes” devido a gravidade dos problemas de 

saúde pública.40

A Declaração de Doha de 2001 sobre TRIPS e Saúde Pública da OMC, segundo Karim 

Laouabdia,  diretor  da  Campanha  de  Acesso  a  Medicamentos  Essenciais  da  Médicos  Sem 

Fronteiras, “foi um passo importante para a melhoria do acesso a medicamentos; ela oferece apoio 

incondicional  a  qualquer  governo  que  precise  proteger  a  saúde  de  sua  população  usando  as 

flexibilidades do TRIPS para superar as barreiras impostas pelas patentes, e ajuda os países menos 

desenvolvidos ao estender até 2016 o período de transição para que estes concedam e reconheçam 

patentes de produtos farmacêuticos”. 41

Desde então, no entanto, tem havido um sistemático desmantelamento da Declaração de 

Doha por meio de acordos bilaterais de comércio, que estabelecem novas barreiras de proteção da 

propriedade intelectual, mais restritivas que as estabelecidas pela OMC.

O impacto da proteção por patente nos programas de HIV/AIDS será notado nos próximos 

anos, quando grandes números de pacientes atualmente em tratamento precisarão passar a utilizar 

medicamentos novos, com mesma fórmula e de segunda geração. Estes medicamentos são pelo 

menos 4-10 vezes mais caros que os de primeira geração, e quase todos são patenteados nos países 

que têm capacidade de produzi-los genericamente, como o Brasil, além de Índia e Tailândia.

A  Declaração  tende,  pois,  a  auxiliar  na  produção  de  medicamentos  destes  países  que 

possuem capacidade para fazê-lo. A partir de sua implementação, uma nova visão ao problema da 

acessibilidade  a  medicamentos  para  AIDS  começou  a  se  consolidar.  Encontros  regionais  e 

internacionais passaram a se realizar com freqüência, com o maciço apoio de ONGs e sociedade 

civil, reforçando e exigindo a adoção efetiva da Declaração.

Neste  mesmo  sentido,  a  Unesco  42 adotou,  em 2005,  a  Declaração  sobre  Bioética  e  

Direitos  Humanos 43,  que  tem  como  principal  meta  atingir  uma  perspectiva  universal  no  que 

concerne  à  proteção  dos  Direitos  Fundamentais  e  dos  Direitos  Humanos.  Em  especial  essa 

40 Declaração de Doha, itens 4 e 5.
41 Trecho de carta enviada pela ONG Médicos sem Fronteiras (MSF) ao Diretor Geral da OMC,  Pascal Lamy, alertando 
para o problema do acesso a medicamentos. Fonte: Notícias MSF -www.msf.org.br .
42 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, foi fundada em 16 de novembro de 1945.  
Para esta agência especializada das Nações Unidas, não é suficiente construir salas de aula em países desfavorecidos ou  
publicar descobertas científicas.
43 Declaração Universal sobre   Bioética e Direitos Humanos  , 2006, aprovada pela UNESCO em 19 de outubro de 2005. 
Extraída do editorial da Revista de Bioética y Derecho de 06/05/2006 (
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Declaração propõe,  nos  artigos  13,  14,  “a”  e  “b I”,  e  15,  a  responsabilidade  social  e  ética  no 

desenvolvimento da ciência, considerando a difusão do conhecimento e o respeito às diversidades 

culturais. No caso em tela poderíamos sintetizar estes objetivos ao que tange à democratização e ao 

acesso  dos  medicamentos  às  populações  carentes  e  atingidos  pela  AIDS,  visando,  assim,  uma 

abordagem bioética para a concretização dos Direitos Humanos.

Inicialmente,  o  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais44, 

integrante dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 196645, trata a saúde como Direitos 

Humanos. Entretanto, a preocupação da ONU com a temática se expressa através da Comissão em 

Direitos Humanos e do Comissariado para Direitos Humanos, que integram o Conselho Econômico 

e Social, elaborando pareceres que reconhecem a gravidade do acesso aos medicamentos em países 

como o Brasil. A resolução nº32, resultado do 49º encontro do Comissariado, realizado em 22 de 

abril de 2002, foi intitulada “Access to Medication in the Context of Pandemics such as HIV/AIDS” 

e reafirmou a necessidade dos governos mundiais atentarem para a questão dos medicamentos para 

a AIDS.46

2. Patentes: proteção internacional dos produtos farmacêuticos e o TRIPs

“Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao 

seu  titular  a  exclusividade  da  exploração  de  uma tecnologia”  47,  segundo o  conceito  de  Denis 

Barbosa.  Como  contrapartida,  pelo  acesso  do  público  ao  conhecimento  da  descrição  total  e 

substancial  do invento, a  Lei de Propriedade Industrial  48 brasileira dá ao titular da patente um 

direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a 

troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito. 

Claramente, a patente – que é um direito imaterial – não se confunde com o produto material (ou 

processo) ao qual se refere. 49

44 Um dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos de 1966, que tinha por objeto políticas públicas ou programas de  
ação governamental e políticas públicas coordenadas entre si. in COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica  
dos Direitos Humanos, p. 276.
45 Pacto elaborado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, iniciando uma perspectiva  
de criação de mecanismos de sanção às violações de direitos humanos. in COMPARATO, Fabio Konder. A Afirmação 
Histórica dos Direitos Humanos, p. 275.
46 Fonte: www.wto.org, acesso em julho de 2006.
47 BARBOSA, Denis Borges. O que é uma patente?, extraído de www.denisbarbosa.addr.com, p. 1.
48 Lei nº 9.279, de 14/05/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União,  
15 de maio de 1996.
49 “Na sua formulação clássica, assim, a patente presume a extinção do segredo, tornando o conhecimento da tecnologia 
acessível a todos. Como requisito para conceder a patente, o Estado exige a descrição exata da tecnologia de forma a  
que um técnico com formação média na área seja capaz de reproduzir a invenção”.  BARBOSA, Denis Borges , op. cit, 
p.1.
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Durante muitos anos não eram concedidas patentes aos produtos farmacêuticos. Entre os 

países desenvolvidos, o Japão aprovou somente em 1976 uma legislação para o setor, ao passo que 

a  Suíça  adotou  providência  similar  em 1977.  A  Espanha,  Portugal,  Grécia  e  Noruega  criaram 

sistemas de patentes para produtos farmacêuticos em 1992. Até o final de 1980, aproximadamente 

40 países em desenvolvimento, inclusive os mais populosos, não possuíam sistemas de patente para 

os medicamentos em geral, estando entre eles Brasil e Índia, por exemplo. Esta atitude se baseava 

na relevância social dos medicamentos e na crença de que a patente levaria ao abuso do poder de 

monopólio50, o que acabou acontecendo.

O Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights)51,  

firmado em 1994 durante a Rodada Uruguai, juntamente com a criação da OMC, representou seus 

interesses e determinou que todos os signatários concordam em estabelecer um padrão mínimo de 

proteção à propriedade intelectual. Diversos temas foram regulados pelo TRIPs como direitos do 

autor, marcas, informações confidenciais, desenhos industriais e patentes, principalmente no que 

tange aos medicamentos.52

O TRIPs previu a patenteabilidade dos produtos e dos processos que representem inovação e 

sejam suscetíveis  de aplicação industrial.  A proteção à inovação era,  nesse sentido,  o principal 

objetivo  a  ser  atingido.  Fortaleceu-se,  com isso,  o  vínculo  entre  a  propriedade  intelectual  e  o 

comércio  internacional  de  tal  sorte  que  a  repressão  à  pirataria  deveria  estimular  os  fluxos 

econômicos entre os membros da OMC. 53

Os países desenvolvidos consideram o TRIPs um meio de reforçar a disciplina internacional 

relativa à propriedade intelectual e proteger os investimentos efetuados em medicamentos.

A patenteabilidade dos produtos farmacêuticos acordada durante a Rodada Uruguai, afirma 

Amaral Júnior, “elevou o preço dos medicamentos no mercado internacional afetando uma parcela 

considerável da população; em conseqüência, o direito à saúde ficou gravemente prejudicado, já 

50 GILLAT, Adi. Compulsory Licensing to Regulated Licensing: Effects on the Conflict between Innovation and Access  
in the Pharmaceutical Industry in Food and Drug Law Journal, The Food and Drug Law Institute, 58 Food Drug L.J.  
71, p. 6. 
51 TRIPs: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, ou, simplesmente,  
Acordo de Propriedade Intelectual.
52 A aplicação de tais regras foi assegurada pelo sistema de solução de controvérsias da OMC, que aperfeiçoou o 
mecanismo de resolução de disputas existente no GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), criado a mais de 50 
anos, sendo substituído posteriormente pela OMC.
53 NABILA, Ansari. International Patent Rights in a Post-Doha World in International Trade Law Journal, 11 Currents 
Int'l Trade L.J. 57, 2002, p. 3.
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que diversos grupos sociais não logram obter acesso aos medicamentos de que necessitam”.54 Às 

nações menos desenvolvidas restam exceções às regras de propriedade intelectual.55

O artigo  7  do  TRIPs  indica  que  o  regime  dos  direitos  de  propriedade  intelectual  deve 

contribuir para promover a inovação, a transferência e a disseminação da tecnologia capazes de 

conduzir  ao  bem-estar  econômico  e  social.  Procurou-se  obter  o  equilíbrio  entre  a  garantia  dos 

direitos de propriedade intelectual, decisivo para o crescimento do comércio, e a proteção de valores 

considerados fundamentais. O artigo 8  declara que os Estados podem adotar as medidas necessárias 

para proteger a saúde pública e a nutrição, bem como para promover o interesse público em setores 

vitais  para  o  desenvolvimento  social,  econômico  e  tecnológico.  As  medidas  adotadas  devem, 

todavia, ser compatíveis com o Acordo TRIPs. 56

Algumas  exceções  foram  consagradas  pelo  TRIPS  à  obrigação  geral  de  concederem 

patentes. O artigo 27, item 2, autoriza os Membros a restringirem a concessão de patentes se as 

invenções causarem risco à vida humana ou à saúde. O artigo 30, por sua vez,  permite que os  

Estados limitem os privilégios exclusivos que as patentes conferem. Para que isso aconteça, alguns 

requisitos  devem  estar  presentes:  as  exceções  serão  limitadas  aos  direitos  de  monopólio,  não 

poderão impedir a exploração da patente ou prejudicar o interesse legítimo do seu detentor. 57

Apesar  dos  esforços  empreendidos  durante  a  Rodada  Uruguai,  não  se  logrou  definir  a 

expressão exceções  limitadas,  constante  do artigo 30 do Acordo TRIPs.  Há, entretanto,  estreita 

relação entre o artigo 7 e o artigo 30, cuja leitura sistemática leva à conclusão de que os Estados 

devem  compatibilizar  a  proteção  dos  direitos  do  detentor  da  patente  e  a  necessidade  de  se 

considerar o interesse legítimo de terceiros.58 É possível sustentar, segundo Amaral Júnior, “que no 

caso de doenças como a AIDS, os países em desenvolvimento podem estabelecer restrições aos 

direitos dos detentores das patentes para reduzir o custo dos produtos farmacêuticos e possibilitar 

maior acesso aos medicamentos por parte da população mais pobre. Os países dispõem da faculdade 

54 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Licença Compulsória e Acesso a Medicamentos nos Países em Desenvolvimento, p.  
4.
55 Segundo Alberto do Amaral Júnior, “o Acordo TRIPs não contempla apenas regras sobre a proteção da propriedade  
intelectual  que  interessam às  nações  desenvolvidas.  Os  membros  da  OMC houveram por  bem prever  exceções  à  
disciplina geral com o propósito de permitir a adoção de políticas públicas em situações expressamente determinadas”.  
Op.cit., p.5.
56 CULLET, Philippe. Patents and Health in Developing Countries in Law and development: Facing Complexity in the  
21st Century, p. 82.
57 CULLET, Philippe. Op.cit.,p. 83.
58 Op. cit., pág 83.
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de regular o exercício dos direitos que a patente confere para alcançar a realização do interesse 

público”.59

A licença compulsória 60 surge, nesse contexto, como importante instrumento para aumentar 

a oferta de medicamentos a preços reduzidos, e será detidamente analisada mais adiante. Por ora, é 

necessária  a  apresentação  da  legislação  brasileira  sobre  patentes  que  incidem  sobre  os 

medicamentos.

2.1. A Legislação Brasileira e o patenteamento de medicamentos

A Lei de Propriedade Industrial brasileira (lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996) define que 

só pode ser objeto de patente o que não estiver expressamente proibido por lei. De fato, relaciona 

também o artigo 18 da Lei nº 9.279/96 que não pode ser objeto de patente o que for contrário à 

moral, à segurança, à ordem e à saúde públicas e o todo ou parte dos seres vivos, exceto o que diz 

respeito  aos  requisitos  da  novidade,  atividade  inventiva  e  aplicação  industrial  61,  que  são  os 

requisitos legais para concessão da patente.

A obrigação de se outorgar patente às invenções em todos os campos da tecnologia teve 

enorme impacto nos países em desenvolvimento. A patente cria incentivos para a inovação e para a 

revelação das invenções,  remunerando o inventor  pelos investimentos  que realiza.  É necessário 

observar, contudo, que o sistema de patentes acarreta um custo representado pela possibilidade de 

abuso do poder de monopólio do titular.  A patente pode, também, ser utilizada para bloquear a 

atividade inventiva de terceiros,  com evidente prejuízo para a sociedade.  Importa  notar que,  na 

maior  parte  dos  casos,  são  elevadas  as  despesas  governamentais  para  a  gestão  do  sistema  de 

patentes. 62 

Várias  razões  costumam ser  apresentadas  para  justificar  a  necessidade  de  se  conceder 

patentes aos produtos farmacêuticos. Em primeiro lugar, a descoberta de novo medicamento requer 

longo período de tempo e expressivo volume de investimentos. Segundo o prof. Luiz Pimentel, “a 

invenção é considerada ‘nova’ quando não compreendida no estado da técnica, que é constituído 

por tudo aquilo que é tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, 

por  descrição  escrita  ou  oral,  por  uso  ou  qualquer  outro  meio,  no  Brasil  ou  no  exterior,  com 

59 AMARAL JÙNIOR, Alberto do. Licença Compulsória e Acesso a Medicamentos nos Países em Desenvolvimento, p.  
5.
60 A licença compulsória está regulamentada nos arts. 31 e 68, § 1° do TRIPs.
61 Art. 8º: É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
62AMARAL JÙNIOR, Alberto do. Licença Compulsória e Acesso a Medicamentos nos Países em Desenvolvimento, p. 
4.
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ressalvas.”63 Em segundo  lugar,  seria  necessário  impedir  que  os  produtos  farmacêuticos  sejam 

copiados e introduzidos no mercado de forma irregular.

O Brasil  tem postulado junto a OMC uma abordagem mais balanceada da propriedade 

intelectual no tocante aos medicamentos, pois os critérios utilizados para proteger a invenção não 

devem ser os mesmos que os aplicados na proteção de outras formas de propriedade intelectual. 

Neste sentido, “não se pode tratar a propriedade intelectual em relação a um disco, a uma peça de 

teatro, a um livro e a um filme da mesma forma que remédios essenciais” 64, afirma Kuchenbecker.

O paradigma entre invenção e descoberta (que não é patenteável), segundo David Resnik, 

é tratado sob o enfoque da bioética de uma forma valorativa: as respostas para estas questões não 

são estritamente fáticas, mas ao invés disso dependem dos interesses e valores que as formam.  65 

Não se pode simplesmente considerar a diferenciação entre invenção e descoberta, mas é necessária 

a análise de cada valor atribuído a cada instituto:  descoberta  pode ser,  segundo a visão de um 

médico, algo que possa satisfazer a falta de inovação para novos medicamentos, visto que, para o 

inventor, invenção pode ser tudo o que for descoberto por alguém, o qual deve ser remunerado.

As  razões  que  justificam  a  “quebra  de  patentes”  como  solução  aos  problemas  já 

apresentados são necessárias, visto que a relevância de tal medida exige explicações em todos os 

aspectos, e será analisada a seguir.

2.2. Os Direitos Humanos como fundamentação para “quebra de patentes”

Os recursos públicos destinados ao programa de AIDS no Brasil consomem cerca de 35%, 

por isso, a compra de remédios torna-se cada vez mais difícil,  frente ao preço alto e quantidade 

necessários. Apesar de fabricar alguns medicamentos, o Governo brasileiro compra remédios de 

laboratórios  estrangeiros,  pagando-lhes  inclusive  pelos  direitos  de  patente  (royalties)  66,  para 

compor o coquetel anti-HIV destinado à distribuição aos doentes. A negociação com os grandes 

laboratórios não obteve êxito, pois, até os nossos dias, poucos deles reduziram seus preços. 67

63 PIMENTEL, Luís Otávio. Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais, p. 41.
64 Entrevista concedida em 29 de outubro de 2005 por Ricardo Kuchenbecker, médico epidemiologista do Hospital de  
Clínicas de Porto Alegre e consultor do Programa Nacional de DST/AIDS, na área de cooperação externa.
65 RESNIK, David B., Discoveries, Inventions, and Gene Patents, in David Magnus, Arthur Caplan, and Glenn McGree, 
eds., Who Owns Life?, p. 74.
66 Remuneração paga ao autor da invenção, cuja expressão origina-se na Idade Média.
67 Poucos laboratórios estrangeiros reduziram seus preços. Um exemplo claro disto é o Abbott, que reduziu 50% seus 
preços, sendo que possui monopólio de mercado para o remédio Kaletra.
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O  licenciamento compulsório,  ou  “quebra de patente”,  consiste  no poder de governos 

obrigarem,  em situações  excepcionais,  que companhias  titulares  de patentes  forneçam segredos 

industriais ao poder público (ou a outras empresas) por prazos temporários.

O país utiliza a invenção que é de um laboratório estrangeiro para um laboratório público 

brasileiro,  para  que  este  possa  realizar  a  produção  dos  medicamentos  com base  na  tecnologia 

adquirida, podendo remunerar (o chamado  licenciamento voluntário68) ou não a patente. Por essa 

medida, que é absolutamente legal, o governo tem legitimidade, portanto, para conceder a patente 

de  um  medicamento,  ou  seja,  tomar  conhecimento  dos  segredos  industriais  da  invenção 

temporariamente, com o intuito único e exclusivo de fabricar os medicamentos de que necessita.

A “quebra de patentes” possui respaldo no art. 31 do TRIPs. O presente tratado autoriza a 

produção local de qualquer remédio em casos de utilidade pública ou quando o laboratório detentor 

das patentes não produz o remédio no Brasil e cobra preços elevados para fornecê-los. Assim, os 

laboratórios serão pagos pelo uso temporário das fórmulas (através de royalties), com preços que o 

país considera mais justos. Sobre o assunto, dispõe o art. 68, § 1°, inciso I, da Lei de Propriedade 

Industrial.

A Lei de Propriedade Intelectual brasileira (Lei de Propriedade Industrial), no seu art. 71, 

concede direitos de produção de medicamentos de qualquer natureza em casos de utilidade pública. 

A Constituição Federal de 1988, nos arts. 6º e 196 69, garante o acesso à saúde e que tudo dela faz 

parte, baseados no  princípio da dignidade da pessoa humana. O art. 5°, XXIII  70, ainda indica o 

princípio  da  função  social  da  propriedade, que  considera  que  toda  e  qualquer  propriedade, 

inclusive a invenção e sua patente, devem atender a função social a que se destinam. Assim, se um 

medicamento é destinado a tratar pacientes com AIDS em sua coletividade, isto deve ser efetivado 

sem distinção de poder econômico.

No que tange aos requisitos do licenciamento compulsório, é legitima a compulsoriedade 

em  casos  de  emergência  nacional  ou  de  interesse  público.  A  Declaração  de  Doha  pôs  fim à 

discussão sobre os requisitos para a “quebra de patentes”. Carlos Correa acentua que os países em 

desenvolvimento, como o Brasil, devem usar a licença compulsória para promover o acesso aos 

68 Espécie de licenciamento compulsório com caráter voluntário, onde o acesso temporário às informações de fabricação 
é remunerado por quem adquiriu a patente por meio de royalties.
69 Constituição Federal, art. 6°: “São direitos sociais a educação, a saúde (...)”; art. 196: “A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
70 Art. 5°, XXIII, da CF: “a propriedade atenderá a sua função social.”
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medicamentos nas seguintes situações: 71a) recusa de contratar, que ocorre sempre que o titular da 

patente se negue a conceder a licença voluntária requerida em termos razoáveis, quando a não-

concessão da licença afetar a disponibilidade de um produto ou o desenvolvimento de uma nova 

atividade; b) estado declarado de emergência nacional, como sucede nos casos de catástrofe natural, 

guerra ou epidemia;  c)  quando houver  uma crise  de saúde pública,  assegurando à população o 

acesso aos medicamentos essenciais, ou em situações de interesse público, inclusive por razões de 

segurança nacional; d) a identificação de uma conduta anti-concorrencial; e) uso governamental, 

para  favorecer  o  acesso  aos  medicamentos,  em  bases  não  comerciais;  f)  quando  a  falta  ou 

insuficiência na exploração da patente dificultar o acesso à saúde ou impedir o desenvolvimento de 

um setor vital à economia do país; g) quando o uso de determinada patente possa ser feito mediante 

a exploração de uma patente pré-existente, desde que a patente original cubra uma invenção que 

represente importante avanço tecnológico; h) interesse público. 

Quanto  à  eficácia  do  licenciamento  compulsório,  os  Ministros  de  Estado,  em  Doha, 

“acordam que o Acordo sobre TRIPs não deve e não deverá impedir os membros de adotar medidas 

para proteger a saúde pública”72. Os ministros “reafirmam o direito dos membros da OMC de usar, 

totalmente, as provisões do Acordo sobre TRIPs, as quais dão flexibilidade para esse propósito, (…) 

e  reconhecem  que  essas  flexibilidades  incluem  (…)  que  cada  membro  tem  liberdade  para 

determinar as bases sobre as quais tais licenças compulsórias são concedidas; cada membro tem o 

direito de determinar o que constitui uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema 

urgência, incluindo a AIDS”.73 74

Contudo, em 2001, frente à não-aplicabilidade das chamadas  flexibilidades 75, o Acordo 

TRIPs foi reexaminado em rodadas de discussão no que tange ao acesso a medicamentos essenciais, 

dando origem a Declaração de Doha, um dos mais importantes instrumentos legais para quebrar 

patentes, conforme referidos no item 1.3.

O  problema  central  é  a  relativização  do  monopólio  das  patentes,  incidentes  nos 

medicamentos anti-retrovirais de combate à AIDS, através da “quebra de patentes” em favor das 

comunidades e indivíduos atingidos pela doença, e que, em razão dos altos custos dessas drogas, 

não tem condições de adquiri-los. Contudo, a problemática é complexa, motivo pelo qual utilizamos 

71 CORREA, Carlos M. Integrating public health concerns into patent legislation in developing countries, p. 12.
72 Declaração de Doha, itens 4 e 5.
73 Op. cit., itens 4 e 5. 
74 ROSENBERG, Bárbara.  Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parâmetros do TRIPs e do direito  
concorrencial para a outorga de licenças compulsórias, p. 178.
75 Flexibilidades ou salvaguardas: são os direitos que um país membro tem de fazer uso de licença compulsória para  
satisfazer suas necessidades de saúde.
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como método o modelo bioético baseado na complexidade , que nos remete a três abordagens do 

problema.  (1) Os fatos e as circunstâncias, que correspondem aos milhões de doentes de AIDS que 

não têm acesso aos medicamentos em razão do seu alto custo. (2) As alternativas possíveis para 

resolução do problema, que no caso em tela apresentam-se basicamente como duas: a primeira é 

estabelecer uma pauta de negociação pública com os laboratórios produtores de referidas drogas a 

fim de baixar os seus custos e estimular a produção; a segunda é os países utilizarem o mecanismo 

legal da licença compulsória, visando a produção local das drogas. (3) Por fim, o problema deve ser  

analisado através dos referenciais teóricos, quais sejam, modelo principialista, que incita a reflexão 

para ponderar o princípio da autonomia e o da justiça - a patente deve atender ao fim social, para 

distribuição justa de medicamentos -, o modelo da virtude e da alteridade 76, buscando sensibilizar o 

mundo à solidariedade aos milhares  de contaminados com o vírus HIV. Desta forma, busca-se 

atingir  a  democratização  do  acesso  aos  medicamentos  através  de  medidas  socioeconômicas  de 

saúde pública e em respeito aos Direitos Humanos.77 

O acesso aos medicamentos para AIDS deve observar o dever ético da preservação da vida 

e  do  respeito  aos  Direitos  Humanos.  A  exploração  comercial  e  apropriação  individual  do 

conhecimento científico e tecnológico,  ao prevalecer em detrimento do direito à preservação da 

saúde pública e da vida, não considera, no caso em tela, algo que é “incomparavelmente maior” - o 

combate a propagação e o tratamento efetivo da AIDS em todo o mundo e em especial nos países 

em  desenvolvimento78.  Neste  sentido,  o  conhecimento  científico,  sob  a  forma  da  propriedade 

intelectual do inventor, não deve ser obstáculo à difusão das novas tecnologias a todos os povos e a 

todas as camadas sociais 79, que tanto aguardam soluções a curto-prazo para os soro-positivos.

CONCLUSÃO

Nos últimos anos, intensificaram-se em todo o mundo os debates referentes ao impacto dos 

acordos comerciais sobre o acesso a medicamentos essenciais em países em desenvolvimento. A 

76 Definição de alteridade consagrada por Levinás, que afirma que "... tudo começa pelo direito do outro e por sua  
obrigação infinita a este respeito. O humano está acima das forças humanas”. 
77 GOLDIM, J. R. "Bioética e Complexidade", 2006 (no prelo).
78 COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno, p. 629. 
79 O  litígio  referente  à  exploração  das  patentes  de  medicamentos  retrovirais,  no  combate  à  síndrome  da  
imunodeficiência  adquirida,  é  uma  boa,ilustração  dos  notáveis  malefícios  que  pode  causar  ao  gênero  humano  o 
reconhecimento do caráter absoluto da propriedade privada. Ficou nítida, no episódio, a necessidade de se optar entre, 
de um lado, a proteção do interesse empresarial e, de outro, o dever ético de preservação da vida humana em qualquer 
circunstância.  Em  tais  casos,  constitui,  sem  exagero,  um  atentado  contra  a  humanidade  impedir,  como  fez  a 
Organização Mundial  do Comércio,  em 1994, pelo Acordo sobre Aspectos  dos Direitos de Propriedade Intelectual  
(TRIPs),  que as  autoridades  públicas  dos  diferentes  países  decidam não respeitar  as  parentes  detidas  por  grandes 
empresas multinacionais, a fim de proteger um bem de valor incomparavelmente mais elevado: o direito à preservação 
da saúde e da vida de suas populações  in  COMPARATO, Fabio Konder.  Ética: direito, moral e religião no mundo  
moderno, p.629.
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sociedade civil organizada vem exigindo mudanças que visem favorecer o interesse público e da 

saúde  das  populações,  ao  invés  do  lucro  das  grandes  corporações  transnacionais  do  setor 

farmacêutico. A comunidade internacional necessita estabelecer regras de comércio internacional 

que enfatizem a primazia dos direitos humanos sobre os interesses econômicos. 

Ao  findar  a  análise  da  posição  brasileira  de  defender  a  “quebra  de  patentes”  com a 

finalidade  de  melhorar  a  relação  custo-benefício  da  distribuição  de  remédios  anti-AIDS,  um 

questionamento é inevitável: será esta a forma mais adequada, será que haveria outras formas de 

resolver este problema?

O conhecimento dos requisitos jurídicos que embasam a posição do Brasil de “quebrar 

patentes” farmacêuticas aponta acerto em tal decisão, esgotadas as tentativas de negociação com 

alguns laboratórios estrangeiros. Uma vez reconhecida a necessidade de saúde pública, o governo 

pode  e  deve  fazer  valer  o  seu  direito,  já  que  há  amparo  legal  para  exigir  o  licenciamento 

compulsório em casos de utilidade pública.

Não seria justo e ético negar medicamentos a pacientes que sofrem de AIDS por causa de 

impasses na aquisição dos remédios e não utilizar os meios lícitos de solução ao problema (TRIPs e 

Doha),  frente  a  interesses  econômicos  de  laboratórios  que colocam em risco  a  vida  de  muitos 

doentes, tal  como respalda a bioética.  Os governos devem obrigar, tal  como afirma Resnik, “as 

indústrias farmacêuticas a racionalizar seu proveito e desta forma honrar a patente dos produtos 

farmacêuticos  e  aderir  a  tratados  de  propriedade  intelectual”  80,  para  torná-las  socialmente 

responsáveis a fazer algo pelos doentes.

As negociações de preço nem sempre obtêm sucesso, partindo-se do pressuposto de que se 

tem um número muito pequeno de empresas produzindo e que o mercado consumidor é composto, 

na sua maioria (95%), de pessoas de países em desenvolvimento, como o Brasil. Entretanto, em 

países pobres, sem distribuição de remédios, a barganha para compra de remédios com preços justos 

frente ao oligopólio dos grandes laboratórios, como tolera a política comercial internacional, não 

está em questão. Para o Botsuana, por exemplo, onde 40% dos adultos têm AIDS, segundo dados da 

OMS, esse mecanismo se torna inutilizável.

A questão talvez pudesse ser abordada de uma outra forma: existem outros mecanismos 

para resolver o problema do acesso aos remédios para AIDS, respeitando, desta forma, os princípios 

80 RESNIK, David. Developing Drugs for the Developing World: an Economic, Legal, Moral, and Political Dilemma, 
in Developing World Bioethics, p. 32.
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bioéticos em consonância com a alteridade e beneficência? Ao fim deste estudo, conclui-se que, até 

o presente momento, não existem. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Property Rights –  TRIPs -1994, extraído de 
www.wto.org

AMARAL JÚNIOR, Alberto do.  Licença Compulsória e Acesso a Medicamentos nos Países em  
Desenvolvimento, 2005. Artigo não publicado, disponível na internet em 16/02/06.

BARTLETT,  John  G.  /GALLANT,  Joel  E.  Tratamento  Clínico  da  Infecção  pelo  HIV  (versão 
traduzida). Health Publishing Business Group, 2004.

BEAUCHAMP, T./ CHILDRESS, J. Princípios de Ética Biomédica, trad. bras. São Paulo, Edições 
Loyola: 2002.

Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, 5 out.1988.

COMPARATO, Fabio Konder.  A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, 3 ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2003.

COMPARATO, Fabio Konder.  Ética:  direito,  moral e religião no mundo moderno.  São Paulo: 
Companhia das Letras, 2006.

CORREA, Carlos M. Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing  
Countries. Genebra: South Centre, October 2000.

CULLET, Philippe. Patents and Health in Developing Countries in Law and development: Facing  
Complexity in the 21st Century. Londres: Cavendish Publishing, 2003.

DACEY, Austin. The bioethics of information: Intellectual property and global bioscience. IHEU-
Appignani . Bioethics Center at the United Nations, 2005.

Declaração de Doha, 2001, extraído de www.mre.gov.br

Declaração Universal sobre   Bioética e Direitos Humanos  , 2006, aprovada pela UNESCO em 19 de 
outubro de 2005. Extraída do editorial da Revista de Bioética y Derecho de 06/05/2006 (original em 
espanhol). 

GABRIEL, Amélia Regina Mussi. Patentes: O impasse Brasil X Eua na OMC - A saúde em xeque.  
Revista Meio Jurídico, n°42, 28/02/01.

GILLAT,  Adi. Compulsory  Licensing  to  Regulated  Licensing:  Effects  on  the  Conflict  between  
Innovation and Access in the Pharmaceutical Industry in Food and Drug Law Journal, The Food 
and Drug Law Institute, 58 Food Drug L.J. 71, 2003.

GOLDIM, J. R. Bioética e Complexidade (submetido). Porto Alegre: Veritas, 2005.

Jornal Folha de São Paulo, 25/06/05, caderno especial.

19

http://www.bioetica.ufrgs.br/moddh.htm#DecUNESCO
http://www.bioetica.ufrgs.br/moddh.htm#DecUNESCO


Jornal Zero Hora, 27/06/05 e 12/08/05, págs. 21 e 48.

NABILA, Ansari.  International Patent Rights in a Post-Doha World in International Trade Law 
Journal, 11 Currents Int'l Trade L.J. 57, 2002.

O'NEILL, Onora. Autonomy and Trust in Bioethics. Cambridge: Cambridge, 2002:1.

PIMENTEL, Luís Otávio.  Propriedade intelectual e universidade: aspectos legais.  Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2005.

RESNIK, David B., Developing Drugs for the Developing World: an Economic, Legal, Moral, and  
Political Dilemma, in Developing World Bioethics, vol. 1, no.1, 2001.

RESNIK, David B., Discoveries, Inventions, and Gene Patents,” in David Magnus, Arthur Caplan, 
and Glenn McGree, eds., Who Owns Life? Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2002.

ROSENBERG, Bárbara.  Patentes de medicamentos e comércio internacional: os parâmetros do  
TRIPs e do direito  concorrencial  para a outorga de licenças compulsórias,  Tese de doutorado 
defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2004.

SHERWOOD, Robert.  Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico.  São Paulo: Edusp, 
1992.

TACHINARDI, Maria Helena. A guerra das patentes: o conflito Brasil X EUA sobre propriedade  
intelectual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

THORSTENSEN,  Vera.  A  Declaração  de  Doha  e  o  mandato  para  uma  Nova  Rodada  de  
Negociações  Multilaterais  na OMC  in  O Brasil  e  os  novos desafios  do direito  internacional / 
Leonardo Nemer Caldeira Brant (coordenador) – Rio de Janeiro: Forense, 2004.

UNITED NATION, High Commissioner for Human Rights of. Access to medication in the context  
of pandemics such as HIV/AIDS. Resolution 2002/32, 49th meeting, 22 April 2002. (Adopted without a vote). 

E/2002/23- E/CN.4/2002/200, see chap. X.

Sites:
http://www.abiaids.org.br

http://www.aids.gov.br

http://www.bioetica.ufrgs.br

http://www.bioeticayderecho.ub.es

http://www.cdc.gov

http://www.denisbarbosa.addr.com

http://www.msf.org.br

http://www.mre.gov.br

http://www.ohchr.org

http://www.propesquisa.ufsc.br/sites/DPI

http://www.pubmed.gov

http://www.saude.gov.br

http://www.un.org

http://www.unesco.org

http://www.wto.org

http://www.wipo.int

20


