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o acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual 
Relacionados ao Comércio (adpiC, ou tRips na sigla em inglês) da organização 
Mundial do Comércio (oMC) estabeleceu a obrigação de assegurar proteção 
patentária a todos os campos tecnológicos. as patentes garantem um período 
de exclusividade de mercado, excluindo a participação de terceiros nas 
diferentes etapas envolvendo produção e comércio. na ausência de substitutos/
concorrentes, a exclusividade de mercado fornece uma posição monopolista 
que garante o poder de estabelecer preços, geralmente muito mais elevados do 
que em um cenário com concorrência. no setor farmacêutico, as patentes têm 
impacto no acesso e na produção de medicamentos e outras tecnologias de 
saúde, com implicações diretas nas políticas públicas relacionadas à saúde e ao 
desenvolvimento industrial.

o acordo tRips contém dispositivos que devem ser aplicados por todos os 
países membros da oMC. eles não são obrigados a fornecer uma proteção mais 
ampla do que o exigido pelo tRips, mas eles são autorizados a negociar tais 
dispositivos (conhecidos como tRips-plus) fora do fórum multilateral da oMC. 
os países da união europeia (ue) e do Mercosul estão atualmente negociando 
um tratado de livre comércio (tlC) contendo um capítulo sobre direitos de 
propriedade intelectual (dpi).

No final de 2015, o Secretário-Geral das Nações Unidas estabeleceu o Painel 
de alto nível sobre acesso a Medicamentos para abordar a incoerência de 
políticas envolvendo os direitos legítimos dos inventores, o direito internacional 
dos direitos humanos, as regras comerciais e a saúde pública no contexto de 
tecnologias em saúde. uma das muitas conclusões e recomendações do 
relatório final, divulgado em setembro de 2016, foi que os governos realizassem 
avaliações de impacto para a saúde pública no contexto dos tratados de 
comércio e de investimentos, a fim de assegurar que esses tratados não incluam 
dispositivos que interfiram nas suas obrigações de efetivar o direito à saúde.

O presente estudo tem como objetivo contribuir para a avaliação do impacto 
para a saúde pública do TLC Mercosul-UE, estimando o impacto das medidas 
TRIPS-plus propostas pela UE sobre os gastos públicos com medicamentos e 
vendas de produção nacional no Brasil. neste relatório, apresentamos achados 
relacionados aos medicamentos antirretrovirais (aRV) utilizados no tratamento 
de HiV/aids e medicamentos usados para hepatite C.

anteriormente, em março de 2017, foi divulgado um relatório preliminar do 
estudo. esse relatório analisou a proposta da ue para o capítulo de dpi, que foi 
disponibilizada publicamente em setembro de 2016, e identificou três principais 
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dispositivos tRips-plus com implicações para as políticas de saúde: (i) adoção 
obrigatória da exaustão regional ou nacional dos direitos de propriedade 
intelectual (dpi); (ii) extensão do período de proteção conferido por uma patente 
sobre medicamentos e (iii) exclusividade de dados submetidos para obter uma 
autorização para colocar um medicamento no mercado. o relatório preliminar 
também fez uma estimativa do impacto de uma dessas medidas tRips-
plus - extensão da vigência das patentes - sobre os preços de medicamentos 
selecionados no Brasil. os cálculos incluíram seis medicamentos que poderiam 
ter suas patentes estendidas sob tal medida: três para HiV (darunavir, etravirina, 
raltegravir); dois para hepatite C (sofosbuvir, daclatasvir) e um para câncer 
(dasatinibe). Foi  estimada uma despesa adicional de quase US$ 444 milhões 
pelo Ministério da Saúde (MS), quando comparado com os menores preços 
disponíveis no mercado internacional. 

No presente relatório, apresentamos as conclusões de uma avaliação de impacto 
mais abrangente envolvendo duas medidas TRIPS-plus previstas na proposta 
da UE: extensão da vigência das patentes e exclusividade de dados. Como a 
legislação brasileira já adota o regime nacional de exaustão dos dpi, o impacto 
específico deste dispositivo não foi calculado individualmente no estudo, ainda 
que esteja considerado como parte do cenário base. aplicamos o Modelo de 
impacto agregado de direitos de propriedade intelectual (da sigla em inglês 
ipRia)b para estimar o impacto dessas medidas sobre os gastos públicos e as 
vendas de medicamentos produzidos no Brasil, levando em conta a realidade do 
mercado brasileiro como base para os cálculos.

o Modelo foi aplicado apenas aos segmentos de mercado compostos por 
medicamentos aRV indicados para o tratamento de HiV e medicamentos para 
hepatite C, os quais são exclusivamente públicos no Brasil. o modelo não foi 
aplicado para estimar o impacto das mudanças de dpi no mercado farmacêutico 
brasileiro como um todo, como foi feito na maioria dos outros estudos realizados 
para estimar o impacto de medidas tRips-plus na saúde. os resultados devem 
ser lidos considerando essa diferença. 

a seleção dos dois estudos de caso levou em consideração a diferença 
significativa entre eles. No Brasil, o mercado de ARV tem sido relativamente 
estável nos últimos anos em termos de gastos públicos e inclui uma parcela 
importante de medicamentos genéricos, tanto importados quanto produzidos 
localmente, principalmente como resultado da adoção de medidas para remover 
as barreiras relacionadas a patente (ameaça e emissão de licença compulsória, 
oposição a pedidos de patentes, uso experimental/exceção bolar e licença 
voluntária).

por outro lado, o mercado de hepatite C tem crescido vertiginosamente e está 
historicamente quase 100% sob exclusividade. as estratégias adotadas para tentar 
remover as barreiras dos dpi ainda não haviam produzido mudanças no mercado 
até o final 2016, resultando em um mercado no qual o impacto negativo dos DPI nos 
gastos públicos e na produção local pode ser verificado com maior força.

por estas razões, consideramos o mercado de aRV e o mercado de hepatite C 
como estudos de caso chave para simular e ilustrar os impactos sobre os gastos 
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públicos e as vendas dos produtores nacionais com a adoção das medidas 
tRips-plus propostas pela ue nas negociações do tlC com o Mercosul.

o modelo ipRia baseia-se em uma “metodologia de cenário”: um cenário base, 
que reflete o comportamento do mercado baseado em parâmetros selecionados, 
assim como os efeitos da legislação/regulação em vigor no ano inicial do período 
analisado, é comparado com cenários alternativos que incorporam o impacto 
de potenciais mudanças nos dpi considerando o comportamento do mercado 
brasileiro. Houve dois resultados principais considerados para este estudo: 
(i) mudanças nos gastos públicos e (ii) mudanças nas vendas de produtores 
nacionais. o último foi calculado apenas para o mercado de aRV, uma vez que as 
vendas de produtores nacionais no mercado de hepatite C no Brasil são apenas 
residuais e representam cerca de 0,01% das vendas. 

utilizamos a simulação prospectiva para gerar cinco cenários para estimar o 
impacto da inclusão de cada um dos dispositivos tRips-plus mencionados 
acima, separadamente e em conjunto.

i. Cenário base – a evolução do mercado se não houver mudanças na legislação 
de pi no Brasil, incluindo, portanto, dispositivos tRips-plus já adotados na 
legislação brasileira;

ii. Cenário alternativo 1 – a evolução do mercado na ausência do parágrafo 
único do artigo 40 previsto na atual legislação brasileira, que permite a extensão 
da vigência de patentes com base no tempo de exame dos pedidos;

iii. Cenário alternativo 2 – evolução do mercado no caso de adoção da extensão 
de vigência de patentes devido ao tempo de obtenção do registro sanitário;

iv. Cenário alternativo 3 – evolução do mercado no caso de adoção de 
exclusividade de dados por um período de 5 e 8 anos;

v. Cenário alternativo 4 – evolução do mercado no caso de adoção cumulativa de 
exclusividade de dados (5 e 8 anos) e extensão de vigência das patentes devido 
ao tempo de obtenção do registro sanitário.

Os principais resultados podem ser resumidos da seguinte forma:

i. O cenário base mostra que, sem alterações na legislação de PI:

os gastos com aRV passariam de R$ 1,12 bilhão em 2015 para R$ 2,95 
bilhões em 2050, considerando uma tendência de crescimento de 3% 
(ajustado pela inflação) observada no período de 2008-2015 (Quadro 24).

os gastos com hepatite C passariam de R$ 1,02 bilhão em 2016 para 
R$ 2,05 bilhões em 2051. isto foi calculado usando um crescimento de 
mercado de 2% observado de 2015 a 2016 (Quadro 25), que pode ser 
considerado muito conservador.

b.

a.
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ii. O cenário alternativo 1 mostra que se a legislação de PI brasileira for 
modificada para excluir a extensão da vigência da patente pelo tempo do exame 
dos pedidos:

iii. O cenário alternativo 2 mostra que a adoção da extensão da vigência da 
patente pelo tempo de obtenção do registro sanitário conforme proposto pela 
UE, causaria:

iv. O cenário alternativo 3 mostra que a adoção da exclusividade de dados, 
conforme proposto pela UE, levaria a:

v. O cenário alternativo 4 mostra que a adoção das duas medidas TRIPS-plus 
propostas pela UE (extensão de vigência de patente devido ao tempo de obtenção 
do registro sanitário e exclusividade de dados) levaria a:

para aRV, haveria uma economia de R$ 2,05 bilhões pelo Ministério da 
saúde no período de 2015-2050 (uma média de R$ 58,7 milhões por ano). 
esta mudança também levaria a um aumento nas vendas dos produtores 
nacionais de R$ 92,3 milhões no mesmo período (Quadro 26).

para hepatite C, a economia nos gastos públicos seria de R$ 16,32 bilhões 
no período de 2016-2051, uma média simples de R$ 481,7 milhões por ano 
(Quadro 27).

para aRV, um aumento adicional nos gastos de R$ 1,25 bilhão pelo 
Ministério da saúde no período de 35 anos (média de R$ 35,8 milhões 
por ano). também levaria a uma diminuição nas vendas por produtores 
nacionais de R$ 102 milhões no mesmo período (Quadro 28).

para hepatite C, haveria um aumento adicional nos gastos públicos de R$ 
16,3 bilhões (uma média de R$ 466,4 milhões por ano) (Quadro 29).

para aRV, um aumento nos gastos do Ministério da saúde com aRV de 
R$ 2,42 bilhões no período de 2015-2050, se adotada por um período de 5 
anos (média de R$ 70,1 milhões por ano) ou de R$ 3,74 bilhões se adotada 
por um período de 8 anos (média de R$ 106,8 milhões por ano). também 
levaria a uma diminuição nas vendas por produtores nacionais de R$ 
237,06 milhões no mesmo período se adotada por 5 anos ou de R$ 423,7 
milhões se adotada por 8 anos (Quadro 30).

para hepatite C, haveria um gasto público adicional de R$ 31,45 bilhões de 
2016 a 2051, uma média de R$ 898,6 milhões por ano, no caso de 5 anos 
de exclusividade de dados; e R$ 47,8 bilhões, uma média de R$ 1,37 bilhão 
por ano, no caso de 8 anos de exclusividade de dados (Quadro 31).

para aRV, um gasto adicional pelo Ministério da saúde, no período de 
2015-2050, de R$ 3,7 bilhões se a exclusividade de dados for adotada 

a.

a.

a.

a.

b.

b.

b.
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por um período de 5 anos (uma média de R$ 105,9 milhões por ano) ou 
de R$ 4,99 bilhões (média de R$ 142,7 milhões por ano), se adotada por 
um período de 8 anos. também levaria a uma diminuição nas vendas de 
produtores nacionais no mesmo período de R$ 393 milhões se adotada 
por 5 anos ou R$ 612 milhões se adotada por 8 anos. (Quadro 32)

para hepatite C, haveria gastos públicos adicionais de R$ 46,6 bilhões no 
acumulado de 2016 a 2051, uma média de R$ 1,33 bilhão por ano, no caso 
de 5 anos de exclusividade de dados; e R$ 63 bilhões no acumulado, uma 
média de R$ 1,8 bilhão por ano, no caso de 8 anos de exclusividade de 
dados (Quadro 33).

b.

Quadro 1 - Resumo dos resultados

2015-2050 para 
aRV e 2016-2051 
para hepatite C

-2.054.436.157,85

1.255.011.241,61

2.452.784.149,22

3.740.179.503,19

4.995.190.744,80

3.707.795.390,84

-16.862.109.838,52

16.326.989.040,47

31.451.189.948,91

47.861.780.962,03

63.049.677.743,86

46.639.086.730,75

Alternativo (Alt) 1

Alt 2

Alt 3 (5 anos de 
exclusividade dos dados)

Alt 3 (8 anos de 
exclusividade dos dados)

Alt 4 (5 anos de 
exclusividade dos dados)

Alt 4 (8 anos de 
exclusividade dos dados)

PeríodoCenário Variação nos gastos 
públicos com ARV 
em relação ao 
cenário base (R$)

Variação nos gastos 
públicos com hepatite 
C em relação ao 
cenário base (R$)
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a discussão dos resultados ressalta as implicações que as mudanças 
na legislação de pi poderiam ter nas políticas de acesso à saúde e no 
desenvolvimento nacional, conforme resumido a seguir:

os gastos públicos em aRV no Brasil foram relativamente estáveis 
nos últimos anos como resultado de múltiplas estratégias adotadas 
para negociar preços e remover barreiras patentárias, como o uso das 
salvaguardas de saúde pública do tRips, permitindo o tratamento de mais 
pessoas com pequeno aumento (relativo) nas despesas totais;

o mercado de hepatite C no Brasil esteve quase 100% sob exclusividade 
entre 2006 e 2016. as estratégias para remover as barreiras patentárias 
são menos utilizadas e as oposições aos pedidos de patente apresentadas 
para os medicamentos sofosbuvir e daclatasvir ainda não apresentaram 
resultados no mercado de forma direta. os gastos públicos têm 
aumentado e o tratamento não está disponível para todos que precisam. 
atualmente, o impacto dos direitos de exclusividade é maior no caso da 
hepatite C do que no caso dos aRV e será ainda pior se forem adotadas 
medidas que aumentam a exclusividade de mercado no país;

a adoção das medidas tRips-plus propostas pela ue, além do aumento 
dos gastos públicos com medicamentos e da redução das vendas de 
produtores nacionais mostradas no estudo, também reduziria o espaço 
político atualmente disponível para adotar estratégias para reduzir o 
impacto negativo dos dpi sobre políticas de saúde, como as salvaguardas 
do tRips. isto poderia levar a um aumento ainda maior nos gastos 
públicos e à diminuição das vendas dos produtores nacionais em todo o 
mercado farmacêutico;

a exclusão da medida tRips-plus já existente na legislação atual que 
estende a exclusividade de mercado pela extensão da vigência da patente 
devido ao tempo de exame do pedido levaria a economias de recursos 
públicos e aumento das vendas pela indústria nacional;

os gastos públicos com medicamentos têm aumentado nos últimos anos, 
consumindo parcelas cada vez maiores do orçamento total em saúde 
como resultado da incorporação de medicamentos sob exclusividade 
de mercado. portanto, a adoção de novas medidas que aumentem a 
exclusividade de mercado é prejudicial à sustentabilidade do sistema 
público de saúde. sustainability of the public health system.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Com base nos resultados e discussões do estudo, os autores fazem as seguintes 
recomendações:

1. a rejeição de qualquer dispositivo tRips-plus que estenda a exclusividade 
de mercado, tal como proposto pela união europeia na negociação do tratado 
de Comércio livre com o Mercosul, considerando o impacto negativo dessas 
medidas nas políticas de acesso à saúde e de desenvolvimento nacional no Brasil;
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2. para o governo brasileiro e outros países envolvidos na negociação do tlC, 
que realizem um estudo do impacto na saúde pública e nos direitos humanos, 
conforme recomendado recentemente pelo painel de alto nível da onu sobre 
acesso a Medicamentos. os estudos de impacto devem ser realizados de forma 
transparente e disponibilizados publicamente;

3. as negociações do tlC devem ser transparentes e todos os textos e propostas 
de todas as partes envolvidas devem ser divulgados publicamente, assim como 
devem ser realizadas consultas públicas para permitir a participação de todos os 
setores da sociedade;

4. para o governo brasileiro, que sejam feitos todos os esforços necessários 
para excluir as medidas tRips-plus já previstas na legislação nacional de pi, 
especialmente a remoção do parágrafo único do artigo 40 da lei de propriedade 
industrial (lpi) que permite a extensão da vigência da patente devido ao tempo 
de exame do pedido. 
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a entrada em vigor do acordo tRips da oMC, a partir de janeiro de 1995, 
modificou o sistema internacional de propriedade intelectual ao estabelecer 
padrões mínimos de proteção que deveriam ser adotados por todos os países, 
mudando significativamente os patamares de proteção previstos em países 
em desenvolvimento e elevando-os, na maior parte dos casos, para níveis 
incompatíveis com seus estágios de desenvolvimento.1

Resultante de uma agenda intensamente privada, coordenada por um conjunto 
de empresas multinacionais,c e liderada por países desenvolvidos como 
estados unidos, Japão e alguns países europeus,2 o acordo tRips estabeleceu 
a obrigatoriedade de concessão de patentes de invenção em todos os campos 
tecnológicos por uma duração mínima de 20 anos e por todos países membros 
da oMC. o acordo, no entanto, estabeleceu prazos de implementação variáveis 
(períodos de transição), de acordo com a classificação de desenvolvimento 
dos países, um período nem sempre plenamente aproveitado, como no caso do 
Brasil.

as negociações do acordo não ocorreram sem resistência dos países em 
desenvolvimento, que buscavam minimizar o impacto negativo ao adotar 
dispositivos que equilibrassem os abusos dos direitos de propriedade 
intelectual.1 Mas para aqueles que defendiam o fortalecimento dos padrões 
globais de proteção à propriedade intelectual, o acordo tRips atendeu 95% de 
suas expectativas.3

o acordo tRips foi considerado um “piso mínimo” dos padrões de proteção da 
propriedade intelectual, abrindo uma janela de oportunidade para que padrões 
ainda mais elevados - os 5% que faltavam - fossem negociados fora da esfera 
multilateral da oMC e num contexto de maior assimetria entre os países 
envolvidos. as chamadas medidas tRips-plus são aquelas que vão além do 
acordo tRips, via de regra, fortalecendo o poder conferido pela propriedade 
intelectual e/ou restringindo o espaço para adoção de medidas que minimizem 
os efeitos decorrentes do abuso do poder de monopólio conferido pela 
propriedade intelectual.

1. Introdução
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para o setor farmacêutico, com ênfase nas empresas farmacêuticas 
multinacionais, a proteção da propriedade intelectual é instrumento chave de suas 
estratégias comerciais e de inovação, principalmente a propriedade industrial, 
que inclui as áreas de patentes e de marcas e outros privilégios de exclusividade 
de mercado. as patentes garantem às empresas um período de exclusividade 
no mercado para seus produtos, excluindo a participação de terceiros, sem seu 
consentimento, nas diferentes etapas envolvendo a produção e comercialização. 
na ausência de substitutos/concorrentes, a exclusividade de mercado fornece 
uma posição monopolista que lhes permite o poder de estabelecer preços. este 
privilégio é justificado com base no argumento de que ele é necessário para 
recuperar os alegados custos de pesquisa e desenvolvimento (p&d). as marcas 
contribuem nas estratégias de diferenciação dos produtos no mercado que, 
somadas a outras que visam influenciar os padrões de prescrição, contribuem 
para fortalecer a posição dominante no mercado durante e após o período de 
exclusividade e, em última análise, para o aumento das vendas desses produtos.4

Mais recentemente, casos como o do medicamento sofosbuvir, que traz a 
possibilidade de cura da hepatite C (acima de 90% de eficácia) – inicialmente 
colocado no mercado ao preço de us$ 1.000 por cada comprimido - assim como 
medicamentos oncológicos com preços exorbitantes, muitas vezes inacessíveis 
e insustentáveis até para os países mais ricos, reacenderam o debate em torno 
dos limites da proteção da propriedade intelectual face a falta de acesso a 
medicamentos que podem salvar vidas de milhões de pessoas.5-8 

por outro lado, o acordo tRips também possui dispositivos que possibilitam 
salvaguardar a saúde pública, por meio das chamadas “flexibilidades ou 
salvaguardas de proteção da saúde pública do tRips”, que permitem excluir 
a exclusividade conferida pelo direito de propriedade intelectual e assegurar a 
entrada de medicamentos genéricos no mercado, possibilitando a concorrência 
para promover a redução dos preços.9-10 em 2001, a “declaração de doha sobre 
o Acordo TRIPS e a Saúde Pública”, aprovada no âmbito da OMC, reafirmou o 
direito de os países adotarem essas medidas de proteção da saúde.

no âmbito internacional, diferentes organizações recomendam cautela com 
a adoção das medidas tRips-plus, pois podem ter um impacto negativo na 
capacidade do estado de fornecer medicamentos essenciais, um componente 
da obrigação do estado na garantia do direito humano à saúde. Recentemente, 
em setembro de 2016, foi publicado um relatório do painel de alto nível sobre 
acesso a Medicamentos do secretariado Geral das nações unidas que contém 
entre as recomendações a de que os países realizem estudos preliminares de 
impacto na saúde públicas11 sempre que negociarem acordos comerciais.
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as negociações de um acordo comercial entre a união europeia (ue) e o 
Mercosul começaram no ano 2000. Foram realizadas negociações intensivas 
em 2004 com o objetivo de concluir o acordo até o final daquele ano. No entanto, 
em uma reunião ministerial em lisboa, portugal, ambas as partes concordaram 
que precisariam de mais tempo para elaborar o acordo e as negociações foram 
suspensas. Em maio de 2010, as negociações foram oficialmente retomadas e, 
desde então, foram realizadas 28 rodadas de negociações (incluindo as reuniões 
do Comitê de negociação Bi-regional). a última rodada foi realizada em julho de 
2017 em Bruxelas e a próxima está prevista para ocorrer em Brasília de 2 a 6 de 
outubro de 2017.

o objetivo é negociar um acordo comercial abrangente que envolva não só o 
comércio de bens industriais e agrícolas, mas também serviços e compras 
públicas, bem como propriedade intelectual e outras barreiras técnicas ao 
comércio. ao contrário da maioria das negociações de acordos comerciais, a 
ue divulgou o texto proposto para alguns capítulos do acordo em negociação, 
incluindo o relacionado aos direitos de propriedade intelectual,d objeto do 
presente estudo.

uma análise do último texto publicamente disponível da proposta da ue para 
o capítulo sobre propriedade intelectual (datada de 23 de setembro de 2016) 
mostra que ela inclui os seguintes dispositivos tRips-plus:

Exaustão dos direitos de propriedade intelectual - o artigo 3º da proposta 
da ue aborda a exaustão dos direitos de propriedade intelectual. sob a 
proposta, as partes adotariam o regime nacional ou o regime regional 
de exaustão. nos termos do acordo tRips da oMC, os países podem 
escolher o regime de exaustão que consideram mais adequado (artigos 
6º e 28º do acordo tRips e artigo 5d da declaração de doha sobre tRips 
e saúde pública). assim, pelo tRips, os países também podem optar pelo 
regime internacional de exaustão, o que não seria possível se a proposta 
da ue fosse aceita.

Extensão do período de proteção conferido por uma patente de 
medicamentos - de acordo com o artigo 8.3 da proposta apresentada pela 
ue, os países devem estender o prazo de validade de uma patente para um 
medicamento que tenha sido submetido a um procedimento de autorização 
administrativa para a sua comercialização (registro sanitário). o período de 
extensão é o período entre o depósito do pedido de patente e a primeira 
autorização para colocar o produto no mercado nacional, reduzido em 5 
anos. no caso de medicamentos para os quais tenham sido realizados 
estudos para formulações pediátricas, os países devem conceder uma 
nova extensão da vigência da patente por um período não especificado 
no texto da proposta. a mesma disposição aplica-se às patentes sobre 
fitoterápicos [produtos de produção de plantas] (artigo 8.5).

1.1. O TLC Mercosul-UE

•

•
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antes da rodada de negociações que ocorreu em março de 2017, a equipe 
brasileira do “projeto accessiBsa” (Fundação shuttleworth) estimou os efeitos 
de uma das medidas tRips-plus propostas pela ue no capítulo de pi (extensão 
da vigência da patente pelo tempo de obtenção do registro sanitário) nos gastos 
públicos do Ministério da saúde (Ms)e  essa foi uma estimativa preliminar e incluiu 
apenas seis medicamentos: três para HiV (darunavir, etravirina, raltegravir); 
dois para hepatite C (sofosbuvir, daclatasvir) e um para câncer (dasatinibe). ao 
estimar a extensão da patente de cada medicamento selecionado, considerando 
as compras feitas em 2015 (volume) e comparando os preços pagos pelo 
Ministério da saúde com o preço de versões genéricas disponíveis no mercado 
internacional, foi possível estimar uma despesa adicional de quase US$ 444 
milhões com a adoção apenas desta medida TRIPS-plus durante o tempo de 
monopólio adicional trazido pela extensão da vigência da patente de cada um 
dos seis medicamentos.

A fim de estimar ainda mais o impacto do TLC nas compras públicas de 
medicamentos no Brasil e nas políticas de acesso, realizamos o presente 
estudo de impacto, que estima o impacto de duas das medidas tRips-plus 
propostas pela ue (extensão da vigência da patente devido ao registro sanitário 
e exclusividade de dados). Como o Brasil já adota o regime nacional de exaustão 
dos dpi,f esta medida não foi incluída no estudo de impacto de forma individual, 
muito embora tenha sido considerada no cenário base.

Há algumas estimativas publicadas sobre o impacto da adoção de medidas 
tRips-plus sobre o mercado farmacêutico e os preços de medicamentos em 
países latino-americanos (Colômbia, equador, peru, Costa Rica e República 
dominicana).12-17 esses estudos foram baseados em um modelo econômico que 
estima o impacto das mudanças de dpi18 no acesso a medicamentos. essas 
análises consideraram três principais resultados: i) mudanças no consumo de 
medicamentos, ii) mudanças nos gastos com medicamentos, e iii) mudanças na 
participação da indústria nacional no mercado nacional.

o presente estudo aplica o mesmo Modelo de impacto agregado de direitos de 
propriedade intelectual (ipRia na sigla em inglês) utilizado nos estudos acima 
mencionados para estimar o impacto da adoção de dois dispositivos tRips-
plus propostos pela ue nas compras pelo sistema público de saúde no Brasil 
e as mudanças na participação da indústria nacional no mercado. inicialmente, 

Exclusividade dos dados de teste para obtenção da autorização para 
colocar um medicamento no mercado - de acordo com o artigo 10.2 
da proposta da ue, as partes não devem permitir que qualquer outro 
fabricante do mesmo produto ou produto similar obtenha aprovação 
de comercialização com base em uma aprovação de comercialização 
concedida ao fabricante que forneceu os resultados de testes pré-
clínicos ou clínicos, por um período de [...] anos (o número de anos não 
está especificado na proposta). Um período adicional, também não 
especificado na proposta, seria concedido em caso de autorização para 
uma ou mais novas indicações terapêuticas que possam ser consideradas 
como benefícios clínicos significativos. Em outros TLC assinados com a 
ue, foi adotado um período mínimo de 5 anos.

•
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o modelo foi aplicado apenas aos mercados de aRV para HiV e hepatite C no 
Brasil que são exclusivamente públicos, uma vez que todos esses medicamentos 
são fornecidos pelo sistema único de saúde (sus) e não há vendas no mercado 
privado. neste estudo, o Modelo não foi aplicado para estimar o impacto das 
mudanças de dpi no mercado farmacêutico brasileiro como um todo, como 
feito na maioria dos outros estudos realizados para estimar o impacto das 
medidas tRips-plus na saúde. os resultados devem ser lidos considerando essa 
diferença.

a análise do impacto das mudanças na legislação de propriedade intelectual 
no Brasil deve levar em conta o fato de que a lei de patentes brasileira já adota 
medidas TRIPS-plus, com impacto significativo nos preços dos medicamentos, 
como descrito brevemente na próxima seção.

em relação à propriedade industrial, o Brasil aprovou a lei 9.279/96 para 
adequar-se ao acordo tRips e assegurou precocemente a proteção patentária 
para produtos e processos farmacêuticos, a partir de maio de 1997, portanto, não 
aproveitando o período de transição permitido no tRips até 2005 para os países 
em desenvolvimento. além disso, a lei incorporou uma série de dispositivos 
tRips-plus prejudiciais para as políticas de acesso a medicamentos no âmbito 
do sistema único de saúde (sus). entre eles, estão o mecanismo de revalidação 
de patentes concedidas no exterior conhecido como “pipeline” (artigos 230 
e 231 da lpi), que permitiu a concessão de patentes retrospectivamente, e o 
parágrafo único do artigo 40, que permite a extensão da vigência da patente 
devido a demora na concessão pelo instituto nacional de propriedade industrial 
(inpi). ambos dispositivos legais tiveram sua constitucionalidade questionada 
no supremo tribunal Federal (stF) (ação direta de inconstitucionalidade - adi 
4234 e adi 5061 e 5529, respectivamente, que ainda estão aguardando decisão). 
ademais, há dois projetos de leis - pl 139/99 e pl 8091/2014 - em curso no 
Congresso nacional para remover o parágrafo único do artigo 40 da lpi.

nos últimos vinte anos, a garantia da assistência farmacêutica no sistema 
público de saúde representou um passo importante em termos de expansão 
do acesso a medicamentos para a população brasileira,19 no entanto, são 
crescentes os desafios para a sustentabilidade das políticas públicas de acesso 
a medicamentos no Brasil.

Entre os desafios estão a crescente incorporação de novas tecnologias sob 
monopólio20 e os crescentes gastos com medicamentos pelos níveis de governo 
federal, estadual e municipal.21-22 os gastos com medicamentos do Ministério 
da saúde (entidade federal responsável pela aquisição das tecnologias de alto 
custo) passaram de R$ 8,5 bilhões em 2008 para R$ 14,8 bilhões em 2015.23

1.2. A legislação de patentes brasileira já 
é TRIPS-plus
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ademais, também é possível ilustrar os prejuízos monetários ao sus causados 
pelos dispositivos tRips-plus acima mencionados, adotados pela lpi.

no caso de patentes que foram revalidadas sob o mecanismo pipeline, 
Hasenclever et al.24 estimaram os gastos extras do Ministério da saúde em 
comparação com a compra de versões genéricas para seisg aRV disponíveis no 
mercado internacional, em diferentes apresentações, mas que foram protegidas 
por patentes pipeline no Brasil. analisando o volume comprado e a diferença entre 
os preços pagos e os preços disponíveis em duas fontes diferentes (organização 
Mundial de saúde - oMs e Médicos sem Fronteiras - MsF) no período 2001-2007, 
o prejuízo para o SUS foi estimado em aproximadamente US$ 420 milhões (preços 
mínimos do MSF) e US$ 519 milhões (preços mínimos da OMS). outro estudo25 
estimou que, de maio de 2009 a dezembro de 2010, o Ministério da saúde 
gastou R$ 123 milhões a mais na compra de quatro medicamentos protegidos 
por patentes pipeline (imatinibe, lopinavir/ritonavir, olanzapina e atorvastatina) 
quando comparado ao que teria gasto se comprasse versões genéricas desses 
produtos.

no que se refere à extensão da vigência da patente, o artigo 40 da lpi prevê em 
seu parágrafo único a extensão da vigência da patente caso o pedido leve mais 
de 10 anos para ser concedido no país. um estudo conduzido pelo instituto de 
economia da universidade Federal do Rio de Janeiro (ie/uFRJ)26 identificou nove 
medicamentos comprados pelo Ministério da saúdeh que tiveram a vigência da 
patente prorrogada ou possuem pedidos de patente pendentes de análise pelo 
inpi por mais de 10 anos e, se concedidos, terão vigência por um período superior 
a 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 quanto 
a mais o governo vai pagar por esses nove medicamentos quando comparado 
à possibilidade de comprar versões genéricas e biossimilares mais baratos. O 
valor estimado foi de R$ 2,14 bilhões ou cerca de R$ 933 milhões por ano.

esses são alguns exemplos que ilustram os prejuízos causados ao sus por 
dispositivos TRIPS-plus já adotados na legislação brasileira, o que é suficiente 
para sustentar o entendimento de que essas medidas não devem ser adotadas 
em nenhum caso nos capítulos de propriedade intelectual propostos em acordos 
comerciais envolvendo o Brasil. abaixo, desenvolveremos a estimativa de novos 
prejuízos que seriam causados ao sus caso sejam adotados os dispositivos 
tRips-plus previstos na proposta da ue.
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2. Metodologia

2.1. Seleção do mercado no Brasil

para os objetivos deste estudo, selecionamos dois estudos de caso para estimar 
o impacto das mudanças de dpi no Brasil: (i) medicamentos antirretrovirais 
(aRV) utilizados para o tratamento do HiV e (ii) medicamentos utilizados 
para o tratamento da hepatite C. em ambos os casos, esses medicamentos 
são apenas fornecidos pelo setor público no Brasil, o que significa que existe 
apenas um mercado público. o Modelo ipRia não foi aqui utilizado para 
estimar o impacto das mudanças no mercado farmacêutico brasileiro como 
um todo, como feito na maioria dos outros estudos realizados para estimar o 
impacto das medidas tRips-plus na saúde. essa escolha baseou-se no fato 
de que as variáveis consideradas no Modelo podem mudar consideravelmente 
em diferentes segmentos de mercado e para o presente estudo optamos por 
realizar estimativas mais precisas considerando a realidade específica de cada 
segmento no mercado público brasileiro.

a seleção dos dois estudos de caso levou em consideração a diferença 
significativa entre eles. No Brasil, o mercado de ARV tem sido relativamente 
estável nos últimos anos em termos de despesas. Quase 35% do mercado, 
em termos de vendas, está sob exclusividade (2015) e há produção nacional 
de genéricos. a resposta brasileira à epidemia de HiV/aids baseou-se na 
combinação de estratégias de prevenção e cuidado, incluindo o acesso a 
tratamento. o Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a 
fornecer acesso a tratamento e, para fazê-lo, adotou diferentes políticas, tais 
como: produção local de medicamentos, negociação de preços com empresas 
multinacionais, adoção de medidas para enfrentar as barreiras patentárias 
(ameaça e emissão de licença compulsória, oposições a pedidos de patentes, 
uso experimental/exceção Bolar e licença voluntária).27 Como consequência 
dessas iniciativas, as despesas públicas com aRV foram mantidas relativamente 
estáveis considerando o aumento do número de pessoas iniciando e sob 
tratamento.28-29

no entanto, é improvável que esse cenário continue a ser estável, pois em 2013 
a diretriz terapêutica mudou para tratar todas as pessoas que vivem com HiV,30 
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e porque novos aRV, sob exclusividade, estão substituindo aRV que possuem 
alternativas genéricas. Considerando que o primeiro aRV foi produzido no Brasil 
porque não havia proteção patentária de produtos farmacêuticos antes de 1996, 
deve-se esperar que a proporção dos medicamentos sob exclusividade aumente 
em relação aos dados históricos utilizados como base para este estudo.

por outro lado, as despesas públicas com a compra de medicamentos para 
tratamento da hepatite C tem aumentado acentuadamente e o mercado é 
historicamente quase 100% sob exclusividade (2006-2016). as estratégias 
adotadas para tentar remover as barreiras patentáriasi ainda não haviam gerado 
mudanças no mercado até dezembro de 2016, resultando em um mercado no 
qual o impacto negativo dos dpi nas despesas públicas e na produção local 
pode ser medido na íntegra.

por todos os motivos acima mencionados, consideramos os mercados de aRV e 
de hepatite C estudos de caso chave para simular e ilustrar os impactos sobre as 
despesas públicas e sobre as vendas de produtores nacionais com a adoção das 
medidas tRips-plus propostas pela ue nas negociações do tlC com o Mercosul.

2.2. Fontes de dados e informações

os dados relacionados a preços, volume de compras e fornecedores de aRV 
no período de 2008 a 2015 foram fornecidos pelo Ministério da saúde (Ms), por 
meio da lei de acesso à informação.j os dados relacionados aos medicamentos 
para hepatite C também foram obtidos do Ministério da saúde para o ano de 
2016 e, para o período de 2006 a 2015 foram utilizados dados disponíveis em um 
estudo anterior publicado recentemente por uma das autoras.34

os dados relacionados a registro sanitário foram obtidos no endereço eletrônico 
da anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).k os dados relacionados 
a patentes foram obtidos no endereço eletrônico do inpi (Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial).l
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2.3. Modelo IPRIA e o método dos cenários

o Modelo ipRia é baseado no “método dos cenários”. informações sobre o 
mercado de medicamentos selecionado são obtidas comparando cenários 
alternativos em relação a um cenário base. o impacto é o resultado da diferença 
entre o cenário base, que, na simulação prospectiva, descreve a situação atual e 
sua provável evolução se não houver mudanças na legislação de pi, e diferentes 
cenários alternativos que descrevem possíveis evoluções de acordo com 
diferentes mudanças nos direitos de propriedade intelectual.

os dados utilizados para o cenário base refletem o estado do mercado no 
primeiro ano da simulação (2015 para aRV e 2016 para hepatite C). as variáveis 
que caracterizam o ano inicial da simulação são as mesmas no cenário base e 
em todos os cenários alternativos. essas variáveis são baseadas tanto quanto 
possível em dados reais, na medida que estejam disponíveis. Caso contrário, 
elas devem ser estimadas fora do Modelo extrapolando dados e tendências 
anteriores ou por opinião de especialistas. para simular os anos posteriores do 
cenário base e dos cenários alternativos, é necessário preencher o Modelo com 
os parâmetros solicitados por ele. os valores desses parâmetros podem basear-
se em uma extrapolação de tendências passadas ou em premissas justificadas 
sobre a evolução futura do mercado.

Foram considerados dois resultados principais neste estudo: (a) mudanças 
nas despesas públicas; (b) mudanças nas vendas de produtores nacionais. o 
último foi calculado apenas para o mercado de aRV, uma vez que as vendas de 
produtores locais no mercado de hepatite C no Brasil são consideradas como 
residuais (apenas ribavirina).

a simulação de cada cenário é baseada em uma série de parâmetros (Quadro 
2). São eles: i) parâmetros fixos, que são os mesmos para cada cenário; ii) 
parâmetros específicos do cenário, que descrevem as mudanças projetadas em 
cada cenário; e iii) dados de entrada anuais, que dão a substância de simulações 
para produzir previsões baseadas no comportamento real do mercado. portanto, 
o Modelo usa os parâmetros históricos do mercado para simular diferentes 
cenários futuros, mantendo os mesmos parâmetros para simular o impacto das 
mudanças na legislação de pi.
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YI

YL

TAPto

MVto

Α

D

kde

kdc

YP

YDP

PD

DT

PDE

o ano inicial da simulação.

O ano final da simulação.

número de medicamentos no primeiro ano da simulação.

o valor do mercado no primeiro ano da simulação.

taxa de crescimento anual do mercado.

taxa de desconto.

participação de mercado da indústria nacional em mercados sob exclusividade.

participação de mercado da indústria nacional em mercados sob concorrência.

ano da introdução de patentes de produtos.

ano da introdução de patentes de produtos.

a vigência de uma patente em anos.

tempo médio entre o depósito do pedido de patente e obtenção do registro 
sanitário.

extensão da vigência da patente devido ao tempo de obtenção do registro 
sanitário ou tempo de análise do pedido de patente.

Quadro 2  – Descrição dos parâmetros

Parâmetros fixos

Parâmetros de 
cenário específico

Descrição

Descrição
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pPDE

TTC

DE

RPec

e

Ali

AOI

AIPPi

proporção de medicamentos que obtém extensão da vigência da patente 
devido ao tempo de obtenção do registro sanitário.

intervalo de tempo entre a expiração da patente de um produto de referência e 
a entrada de genéricos.

período de exclusividade de mercado devido à exclusividade de dados de teste.

diferencial de preços entre o preço médio de um medicamento sob 
exclusividade de mercado e sob concorrência.

elasticidade de preço da demanda.

o número de medicamentos que entra no mercado em um determinado ano.

o número de medicamentos que sai do mercado em um determinado ano.

o número de medicamentos que entra no mercado em um determinado ano 
com proteção patentária ( de produto).

Parâmetros de 
cenário específico

Dados de 
entrada anuais

Descrição

Descrição

Fonte: Rovira (2009) 
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2.3.1. Cenário alternativo 1 - Extensão da 

vigência da patente devido ao tempo de exame 

do pedido de patente

a lei de propriedade industrial brasileira (artigo 40, parágrafo único, lpi) permite 
a extensão da vigência da patente quando um pedido demora mais de 10 anos 
para ser concedido. a extensão será de Y anos, onde Y é o número de anos que 
superam 10 anos após a data do depósito no país (Figura 1). ou seja, um pedido 
de patente que demora 11 anos para ser concedido, terá uma vigência total de 
21 anos contados a partir da data do depósito, e não de 20 anos.m esse período 
começa a partir da data do depósito, ou seja, é retroativo. No Modelo, essa 
extensão é incorporada ao cenário base e um cenário prospectivo alternativo 
sem ela é simulado para estimar seu impacto.

Figura 1 - Extensão da vigência da patente pelo tempo de exame do pedido segundo 

o parágrafo único do artigo 40 da lei de propriedade industrial

Depósito do
pedido de
patente

Concessão da patente

Termo usual 
da patente

Extensão da patente 
pelo parágrafo 
único do art. 40

20 anos

Termo final da patente com as 
extensões: 20 anos + Y

10 anos + Y
Y
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2.3.2. Cenário alternativo 2 -  Extensão da vigência 

da patente devido ao tempo de obtenção do 

registro sanitário

a proposta da ue no tlC prevê a adoção de uma nova extensão da vigência 
da patente ainda não adotada no Brasil: devido ao intervalo de tempo entre 
o depósito da patente e a obtenção do registro sanitário no país (Figura 2). a 
extensão seria calculada com base no tempo entre o depósito do pedido de 
patente e a obtenção do registro sanitário, subtraído 5 anos.

para este estudo, estimamos o prazo médio entre o depósito do pedido de 
patente mais antigo no país para cada medicamento (quer concedidos ou 
pendentes) e a data de obtenção do primeiro registro sanitário e reduzimos os 
5 anos mencionados na proposta da ue (Quadro 3). Foram considerados as 
patentes concedidas e os pedidos pendentes devido à possibilidade de que 
sejam concedidos e ao monopólio de facto criado pela incerteza jurídica.

Figura 2 - Extensão da vigência da patente devido ao tempo de obtenção do registro 

sanitário como proposto pela UE nas negociações do TLC Mercosul-UE

Registro sanitário

Termo usual da 
patente

Extensão 
devido 
ao atraso 
regulatório

20 anos

20 + X - 5 anos

X anos
X - 5 anos

Depósito do
pedido de
patente
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Quadro 3 - Estimativas da extensão da vigência da patente devido ao tempo de exame 

do pedido (parágrafo único do artigo 40 da LPI) ou devido ao tempo de obtenção do 

registro sanitário (proposta pela UE no TLC)

Extensão média da 
vigência da patente 
pelo tempo de exame 
do pedido*

Extensão média da 
vigência da patente pelo 
tempo de obtenção do 
registro sanitário

ARV

Anos AnosProporção de pedidos 
de patente em que o 
dispositivo foi aplicado

Proporção de pedidos 
de patente em que o 
dispositivo foi aplicado

Hepatite C

5,61 
(arredon-
dado para 
6)

4,52
(arredon-
dado para 
5)

4,3 
(arredon-
dado 
para 4)

5,2 
(arredon-
dado 
para 5)

0,27

0,45

0,43

0,71

* a média foi calculada com base em termos reais para patentes já concedidas e para os pedidos ainda 
pendentes foi considerado como dada de concessão o último dia de dezembro de 2015 para aRV e de 
2016 para medicamentos para hepatite C. 

Considerando que o cenário base incorpora as medidas da atual lei de patentes, 
incluindo a medida tRips-plus que estabelece a extensão da vigência da patente 
pelo tempo de exame do pedido, foi estimado o efeito cumulativo da extensão 
da vigência da patente tanto pelo tempo de exame do pedido quanto pelo tempo 
para obtenção do registro sanitário (Figura 3). 

a redação do texto proposto pela ue sugere que o período de proteção adicional 
começará após o término da vigência legal da patente - ou, para ser mais preciso, 
seria adicionado ao termo final da patente mesmo que já tenha sido prorrogado 
por outros dispositivos, como o parágrafo único do artigo 40 da lpi.n
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Figura 3 - Extensão da vigência da patente com base no efeito cumulativo pelo tempo 

de exame do pedido e pelo tempo de obtenção do registro sanitário 

Depósito do
pedido de
patente

Registro 
sanitário

Concessão 
da patente

Termo 
usual da 
patente

Extensão 
da patente 
pelo 
parágrafo 
único do 
art. 40

Extensão 
devido 
ao atraso 
regulatório

20 anos

Termo final da patente com as extensões: 20 anos + Y + X -5

X anos

10 anos + Y Y X-5

2.3.3. Cenário alternativo 3: Exclusividade de dados 

por um período 5 e 8 anos

a exclusividade de dados é outra das medidas tRips-plus contidas na proposta 
da ue. Com ela, seria concedida exclusividade sobre os dados de testes 
necessários para obtenção do registro sanitário de medicamentos para a 
empresa que faz o primeiro registro (Figura 4). o período de exclusividade não 
está definido na proposta, mas em outros acordos a UE estabeleceu um mínimo 
de 5 anos e 8 anos. assim, simulamos ambos os casos - 5 e 8 anos - como o 
período de exclusividade para os cenários alternativos onde a exclusividade de 
dados seria implementada no Brasil.

Figura 4 – Exclusividade de dados pelo período de 5 e 8 anos

Pedido de 
registro 
sanitário

Fim do 
período 
exclusividade 
de dados

5 ou 8 anos
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2.4. Descrição dos parâmetros adotados

a evolução do mercado de aRV no Brasil considerou dados fornecidos pelo 
Ministério da saúde que foram a base para estimativa dos gastos de 2008 a 
2015. este índice agregado foi ajustado à inflação de 2015, adotando o índice 
ipCa - Índice nacional de preços ao Consumidor amplo (Quadro 4).

o Modelo considera os parâmetros de dados históricos para simular cenários 
prospectivos com base no comportamento do mercado e não em informações 
específicas de cada medicamento. Ou seja, o Modelo considera a inclusão e 
exclusão de novos produtos, a proporção de produtos sob exclusividade ou em 
concorrência, o status em que novos produtos entram no mercado e assim por 
diante para simular o comportamento do mercado nos próximos anos.

2.4.1. Mercado de ARV

Quadro 4 - Estimativa da despesa pública em ARV e o número de 

pessoas em tratamento. Brasil, 2008 a 2015.

Despesas totais 
em valores atuais 
(não ajustados) 
(R$) (A1)

Ano Despesas totais 
ajustadas à 
inflação* (R$) 
(A2)

Número de 
pessoas 
em 
tratamento 
com ARV   
(B)

Variação 
do número 
de pessoas 
em 
tratamento 
com ARV

Despesas por 
pessoa em 
tratamento 
(não ajustado) 
(R$)
(A1/B)

Despesas por 
pessoa em 
tratamento 
(ajustado)
(R$)
(A2/B)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

593.478.608,93

671.304.484,71

830.297.809,46

795.000.612,47

734.868.139,04

728.767.666,39

921.757.635,10

999.551.733,50

1.167.300.448,20

1.049.461.753,00

916.555.440,60

858.225.568,40

190.506

231.146

257.000

284.390

313.175

354.519

-

21,33%

11,18%

10,65%

10,12%

13,20%

3.115,47

2.904,24

3.230,73

2.795,45

2.346,50

2.055,65

4.838,47

4.324,33

4.542,02

3.690,22

2.926,65

2.420,81
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Total expenditure 
in current values 
(unadjusted) 
(BRL)
A1

Year Total expenditure 
adjusted to the 
inflation* (BRL)
A2

Number 
of people 
on ARV 
treatment
B

Variation 
in number 
of people 
on ARV 
treatment

Expenditure 
per person 
on treatment 
(unadjusted) 
(BRL)
(A1/B)

Expenditure 
per person 
on treatment 
(adjusted)
(BRL)
(A2/B)

2014

2015

Annual 
rate of 
market 
increase

870.806.581,05

1.119.149.617,60

9.5% 
(arredondado 
para 9%)

963.721.643,20

1.119.149.617,60

2.8% 
(arredondado 
para 3%)

403.970

454.615

13,94%

12,53%

2.155,62

2.461,75

2.385,62

2.461,75

* Valores ajustados à inflação de acordo com o ipCa 2015
Fonte: Ministério da saúde, Brasil. lei de acesso à informação.

a partir desses valores, calculamos a taxa de crescimento média do mercado, 
expressa em Reais (R$). Foi adotada e estimada a fórmula da taxa de 
Crescimento anual Composto (tCaC) considerando a evolução do mercado 
ajustada e não ajustada à inflação, conforme segue: (a) tCaC (2008, 2015) = 
2,8% (ajustada); tCaC (2008, 2015) = 9,5% (não ajustada).

a média de inclusões e exclusões de aRV no mercado baseou-se em dados 
históricos, como mostrado na Figura 5. o mercado de aRV em 2015 era composto 
por 22 princípios ativos (iFa) adquiridos pelo Ministério da saúde, incluindo 
um medicamento que havia sido excluído das diretrizes de tratamento no ano 
anterior, mas que ainda teve compra realizada em 2015, por considerarmos que 
isto refletia mais adequadamente a realidade do mercado. é importante notar 
que as combinações em doses fixas foram consideradas como um princípio 
ativo, uma vez que se comportam no mercado como uma único iFa. os primeiros 
registros sanitários foram obtidos nas datas descritas na Figura 6.



35

Figura 5 – Histórico de inclusões e exclusões de ARV no SUS, 1991-2015
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Figura 6 – Histórico da obtenção de registro sanitário de ARV no Brasil, 1988-2015
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2.4.2. A complexidade da relação entre status patentário 

e exclusividade no mercado farmacêutico brasileiro

O mercado de ARV também é ilustrativo de uma configuração complexa no 
mercado farmacêutico brasileiro. de acordo com vários estudos sobre patentes de 
aRV no Brasil,31-33 existem pedidos de patentes referentes a todos os medicamentos 
adotados pelas diretrizes terapêuticas nacionais. No entanto, isto não significa 
necessariamente que todos os aRV estejam sob exclusividade de mercado no país.

observamos pelo menos quatro situações principais:

a) aRV adotados pelo sus entre 1991 e 1998 que possuem produção nacional. 
isto permite a interpretação de que a atual lei de propriedade industrial adotada 
em 1996 não se aplicou aos pedidos de patentes iniciais relacionados a esses 
medicamentos, mesmo que depois tenham sido depositados outros pedidos 
secundários relacionados ao produto;

b) aRV para os quais o primeiro pedido de patente no Brasil foi concedido pelo 
mecanismo pipeline - como mencionado anteriormente, uma medida tRips-plus 
presente na legislação brasileira que possibilitou a concessão retroativa de patentes 
no país por meio da revalidação de patentes concedidas no exterior - estavam em 
geral sob exclusividade;

c) aRV em que as patentes concedidas ou pendentes criam uma situação de 
monopólio para o produto. no caso de produtos com pedidos de patente pendentes, 
isto pode ser o resultado de concorrentes que não querem assumir o risco de entrar 
no mercado brasileiro ou de compradores do setor público que entendem que o 
produto está sob monopólio;o

d) Combinações em doses fixas em que os insumos farmacêuticos ativos (IFA) 
estão em domínio público no Brasil, mas existem pedidos de patente pendentes 
específicos para a combinação. Nesses casos, o Ministério da Saúde efetua a 
compra da versão genérica do produto.

a situação de exclusividade de cada aRV foi avaliada com base nos critérios acima 
mencionados, bem como no histórico de compras públicas envolvendo um ou mais 
produtores (Quadro 5).
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Quadro 5 - Status patentário dos ARV e avaliação da situação de exclusividade em 

2015 no Brasil

Número de 
pedidos de 
patente no 
Brasil

Produto Status patentário
em 2015

Situação no 
mercado em 
2015

Justificativa

Abacavir

Amprenavir

Atazanavir

Darunavir

Didanosina EC

17

1

7

15

2

3 concedidas (1 
expirada); 5 pendentes; 
2 rejeitadas; 7 
arquivadas

expirada

1 concedida; 2 
pendentes; 
2 rejeitadas; 2 
arquivadas

1 concedida 
(atualmente 
abandonada); 
8 pendentes; 
2 rejeitadas; 4 
arquivadas

1 concedida; 1 
rejeitada

exclusivo

indisponível

não-exclusivo

exclusivo

exclusivo

3 patentes concedidas 
e 4 pedidos pendentes. 
Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (GsK), exceto 
em 2012 (aurobindo)

não se aplica

desde 2015, existe 
uma versão genérica 
disponibilizada pelo 
laboratório público 
Farmanguinhos, 
desenvolvida sob licença 
voluntária e acordo de 
transferência de tecnologia 
assinado com a BMs.

1 patente concedida 
(atualmente abandonada); 
8 pedidos pendentes. 
Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (Janssen-
Cilag)

1 patente concedida 
relacionada com a 
formulação revestida 
entérica. Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (BMs)



39

Número de 
pedidos de 
patente no 
Brasil

Produto Status patentário
em 2015

Situação no 
mercado em 
2015

Justificativa

Efavirenz 
(EFV)

Enfuvirtida

Estavudina

Etravirina

Fosamprenavir

Indinavir

21

8

6

8

13

13

3 concedidas (1 
expirada); 
3 pendentes; 
3 rejeitadas; 12 
arquivadas

1 pendente; 
2 rejeitadas;
5 arquivadas

não se aplica 
(produzido 
localmente desde 
1990)

1 concedida; 
6 pendentes; 
1 arquivada

2 concedidas 
(1 expirada); 1 
pendente; 5 rejeitada; 
5 arquivada

não se aplica 
(produzido 
localmente desde 
1990)

não-
exclusivo

exclusivo

indisponível

exclusivo

exclusivo

não-
exclusivo

produto sob licença 
compulsória desde 
2007. Compras públicas 
fornecidas por empresas 
genéricas indianas e/
ou fabricantes públicos 
brasileiros.

embora a maioria dos 
pedidos esteja rejeitada 
ou arquivada, há um 
pedido pendente. todas as 
aquisições públicas foram 
fornecidas pela empresa 
multinacional (Roche)

produzido localmente 
desde a década de 1990

1 patente concedida; 
6 pedidos pendentes. 
Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (Janssen-
Cilag)

1 patente concedida; 1 
pedido pendente. Compras 
públicas fornecidas pela 
empresa multinacional 
(GsK)

produzido localmente 
desde a década de 1990
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Lamivudina 
(3TC)

Lopinavir / 
ritonavir

Maraviroque

Nevirapina

Raltegravir

Ritonavir

Saquinavir

27

12

7

4

5

22

14

não se aplica 
(produzido 
localmente desde 
1990)

1 concedida; 7 
pendentes; 
3 rejeitadas; 1 
arquivada

2 pendentes; 
1 rejeitada; 
4 arquivadas

não se aplica 
(produzido 
localmente desde 
1990)

2 pendentes;
3 arquivados

não se aplica 
(produzido 
localmente)

não se aplica 
(produzido 
localmente desde 
1990)

não-
exclusivo

exclusivo

exclusivo

não-
exclusivo

exclusivo

não-
exclusivo

não-
exclusivo

produzido localmente 
desde a década de 1990

1 patente concedida; 
7 pedidos pendentes. 
Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (abbott/
abbvie)

2 pedidos pendentes. 
Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (GsK)

produzido localmente 
desde a década de 1990

2 pedidos pendentes. 
Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (Msd)

produzido localmente

produzido localmente 
desde a década de 1990

Número de 
pedidos de 
patente no 
Brasil

Produto Status patentário
em 2015

Situação no 
mercado em 
2015

Justificativa
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Tenofovir 
(TDF)

TDF+3TC

TDF+3TC+EFV

Tipranavir

Zidovudina 
(AZT)

AZT+3TC

16

não 
encontrado

não 
encontrado

8

1

não 
encontrado

3 rejeitadas; 11 
pendentes; 
2 arquivadas

não se aplica

não se aplica

1 concedida; 
2 pendentes;
2 rejeitadas; 
3 arquivadas

não se aplica 
(produzido 
localmente desde 
1990)

não se aplica 
(produzido 
localmente desde 
1990)

não-
exclusivo

não-
exclusivo

não-
exclusivo

exclusivo

não-
exclusivo

não-
exclusivo

patente principal 
rejeitada. Compras 
públicas fornecidas por 
fabricantes públicos 
nacionais desde 2011

Compras públicas 
fornecidas por fabricante 
público nacional 
(Farmanguinhos/Fiocruz)

Compras públicas 
fornecidas pelo Fundo 
estratégico da opas

1 patente concedida; 
2 pedidos pendentes. 
Compras públicas 
fornecidas pela empresa 
multinacional (Boehringer)

produzido localmente 
desde a década de 1990

produzido localmente 
desde a década de 1990

no que se refere à média de redução de preço (Rpec) após a entrada dos genéricos 
no mercado, foram identificados três ARV que tiveram o primeiro registro de  
versões genéricas no Brasil no período de 2008 a 2015, considerado no estudo. 
o quadro abaixo mostra a diferença entre o preço da versão sob exclusividade no 
ano imediatamente anterior à compra da versão genérica e o preço do genérico 
no primeiro ano em que entrou no mercado (Quadro 6). no entanto, uma vez que 

Número de 
pedidos de 
patente no 
Brasil

Produto Status patentário
em 2015

Situação no 
mercado em 
2015

Justificativa
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o atazanavir está sendo produzido sob uma licença voluntária e exclusiva da 
patente no contexto de uma parceria público-privada para transferência de 
tecnologia da BMs para Farmanguinhos, o produto não pode ser considerado 
sob concorrência da mesma forma que os casos efavirenz e tenofovir. portanto, 
para estimar a média de redução de preço após a entrada de genéricos no 
mercado, apenas os casos efavirenz e tenofovir foram considerados no estudo, 
resultando em uma redução média de 55,6% (Quadro 6). 

Cabe ressaltar que a compra e a produção nacional do genérico do tenofovir foi 
possível em um contexto em que o pedido de patente foi negado no país em 2009, 
após a apresentação de oposições aos pedidos de patente apresentadas por 
produtores de genéricos e organizações da sociedade civil. a compra e produção 
da versão genérica do efavirenz foi possível devido a uma licença compulsória 
emitida em 2007, que é, por definição, não-exclusiva. Portanto, em ambos os 
casos, a versão genérica pode ser introduzida no mercado brasileiro antes da 
expiração inicialmente esperada da patente devido à adoção de estratégias para 
remover a barreira patentária.

Quadro 6 - Redução estimada de preço de referência e de genérico de ARV selecionados 

SituaçãoProduto Preço de referência 
(R$) (ano)*

Preço do genérico 
(R$) (ano)*

Redução (%)

Efavirenz 
600 mg 

Tenofovir 
300 mg

Atazanavir 
300mg

licença compulsória 
emitida em 2007

pedido de patente 
rejeitado pelo inpi em 
2009. primeira compra 
de genéricos em 2011

licença voluntária 
e transferência de 
tecnologia para um 
fabricante público 
(Farmanguinhos) em 
2014.

6,43 (2006)

9,45 (2009)

6,57 (2013)

1,47** (Índia, 
2007)/2,1 
(Brasil, 2009)

5,31 (2011)

6,04 (2014)

77%/67%

44%

8%

55,6% 
(arredondado 
para 56%)

Redução média (sem atazanavir)
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em relação à elasticidade, a mesma foi ajustada para zero (0) porque o governo tem 
o dever de fornecer medicamentos como um componente do direito constitucional 
à saúde, além da obrigação específica de fornecer tratamento para HIV decorrente 
da lei 9.316/96, pelo que se assume que as quantidades compradas não seriam 
reduzidas em consequência de aumentos de preços. 

o horizonte de tempo adotado para a simulação prospectiva é de 35 anos, de 2015 
a 2050, tempo suficiente para que as mudanças de políticas projetadas produzam 
efeitos.

para calcular a média de tempo entre a expiração da patente e a entrada do 
genérico no mercado, foram utilizados os registros de medicamentos genéricos 
obtidos pela primeira vez durante o período do estudo. nesses casos, o registro 
foi geralmente obtido antes da expiração da patente, ou seja, o tempo entre um e 
outro foi estabelecido como 0, considerando que os genéricos poderiam entrar no 
mercado assim que a patente expirasse (Quadro 7). deve-se ressaltar que a lei de 
propriedade industrial brasileira adotou a exceção Bolar (artigo 43, Vii, lpi), que 
permite que produtores de medicamentos genéricos preparem toda a documentação 
necessária para o registro sanitário durante a vigência da patente, permitindo-lhes 
inserir versões genéricas no mercado imediatamente após a expiração da patente 
ou caso a exclusividade seja removida. alguns dos casos também foram possíveis 
porque as patentes foram objeto de licença compulsória (efavirenz) e voluntária 
(atazanavir).

* todos os preços foram ajustados à inflação de acordo com o ipCa 2015
** Foram realizadas compras tanto da Ranbaxy como da aurobindo, no mesmo volume. o preço indicado 
é a média de cada um: R$ 1,46 e R$ 1,47.

Quadro 7 - Primeiros registros de genéricos para princípios ativos de ARV selecionados

Princípio ativo Expiração da patente Primeiro registro de genérico

Atazanavir*

Efavirenz**

Lopinavir+
Ritonavir

22/04/17

09/04/17

30/04/17

2014

2009

2016
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no que se refere ao tempo médio entre o pedido de patente e a concessão do 
registro sanitário (dt), o mesmo foi estimado com base no pedido de patente 
mais antigo no país e o registro sanitário mais antigo do produto (Quadro 8).

Quadro 8 – Tempo entre pedido de patente e registro sanitário de ARV no Brasil

Número da 
patente/pedido 
no Brasil

Produto Data do depósito 
do pedido de 
patente

Data do 
registro 
sanitário

Tempo (anos): pedido 
de patente/registro 
sanitário

Abacavir

Atazanavir

Darunavir

Didanosine EC

Efavirenz

Enfuvirtide

Etravirine

Fosamprenavir

Indinavir

Lamivudine

pi9506667-5

pi9701877-5

pi9607625-9

pi9106503-8

pi9608839-7

pi9609152-5

pi9915176-6

pi9608032-9

pi9406503-9

pi9507499-6

02/03/1995

22/04/1997

03/07/1996

05/08/1991

21/05/1996

06/06/1996

11/04/1999

18/04/1996

24/03/1994

21/04/1995

16/03/1999

18/09/2003

21/05/2007

11/06/1992

03/11/1998

31/05/2004

02/02/2009

26/12/2005

01/04/1996

13/05/1996

4,04

6,41

10,88

0,85

2,45

7,98

9,82

9,69

2,02

1,06

*a entrada do genérico foi possível antes da expiração da patente devido a uma licença voluntária 
concedida pela BMs à Farmanguinhos/Fiocruz no contexto de um acordo de transferência de tecnologia.

**a entrada do genérico foi possível antes da expiração da patente devido a uma licença compulsória 
emitida em 2007.
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Número da 
patente/pedido 
no Brasil

Produto Data do depósito 
do pedido de 
patente

Data do 
registro 
sanitário

Tempo (anos): pedido 
de patente/registro 
sanitário

Lopinavir/
ritonavir

Maraviroc

Raltegravir

Saquinavir

Tenofovir

Tipranavir

pp1100397-9

pi9916585-6

pi0011939-3

pi9006264-7

pi9205661-0

pi9507615-8

30/04/1997

12/01/1999

22/06/2000

12/10/1990

20/02/1992

05/04/1995

09/10/2000

07/02/2011

28/01/2008

26/02/1996

07/06/2003

20/04/2009

3,44

12,07

7,60

5,37

11,30

14,05

6,82Média

a média de inclusões (ali) e exclusões (aoi) foi estimada com base no número 
de aRV incluídos (27) e excluídos (7) ao longo de 24 anos (1991-2015) conforme 
Quadro 9. para o cenário base, esta média foi considerada para o período de 
2017-2050. para 2016, foi considerada a inclusão de um aRV (dolutegravir) e a 
exclusão de dois (fosamprenavir e ddi eC). no entanto, houveram compras de 
aRV excluídos nos anos seguintes. então, esse valor foi usado para estimar as 
variáveis ali e aoi.
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Quadro 9 - Média de inclusões e exclusões de ARV no Brasil, 1991-2015

Dado Número Média de exclusões/inclusões por ano 

Número de inclusões de ARV 
1991-2015

Número de exclusões de ARV 
1991-2015

27

7

1,12 

0,29

para estimar o número de princípios ativos perdendo a proteção patentária, 
foi considerado a patente ou o pedido de patente pendente mais antigo, como 
mostra o Quadro 10.

Quadro 10 - Estimativa de princípios ativos de ARV perdendo proteção patentária

Produtos

Abacavir

Atazanavir

Darunavir

Didanosina EC

Enfuvritida

Etravirina

Fosamprenavir

Número da patente/pedido

pi9506667-5

pi9701877-5

pi9607625-9

pi9815861-9

pi0312889-0

pi9915552-4

pi9708238-4

Ano estimado de expiração 

2015

2017

2013 (não incluída)

2018

2017 (retirado)*

2019

2017
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todos esses parâmetros estão resumidos na tabela abaixo, referente aos vários 
cenários calculados na simulação prospectiva (Quadro 11).

Lopinavir/ritonavir

Maraviroque

Raltegravir

Tipranavir

2017

2026 

2027

2015

pi1100397-9

pi9917007-8

pi0213522-1

pi9507615-8

*uma vez que os pedidos de patente pendentes foram considerados como geradores de situação de 
exclusividade, consideramos o ano de retirada do pedido de patente como ano de rejeição.
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2015

2050

22

R$ 
1.119.149.617,60

0,03

0,03

0

0,84

1997

2015

20

2015

2050

22

R$ 
1.119.149.617,60

0,03

0,03

0

0,84

1997

2015

20

2015

2050

22

R$ 
1.119.149.617,60

0,03

0,03

0

0,84

1997

2050

20

2015

2050

22

R$ 
1.119.149.617,60

0,03

0,03

0

0,84

1997

2050

20

2015

2050

22

R$ 
1.119.149.617,60

0,03

0,03

0

0,84

1997

2050

20

YI

YL

TAPto

MVto

α

d

kde

kdc

YPp

YDPq

PD

Quadro 11 - Simulação prospectiva, parâmetros utilizados para o mercado de ARV

Cenário 
base

Cenário 
base

Parâme-
tros fixos

Específi-
cos dos 
cenários

Cenário 
alternativo 1 
(sem par. único 
do art. 40)

Cenário 
alternativo 1

Cenário alternativo 
2 (extensão por 
obtenção de reg. 
sanitário)

Cenário 
alternativo 2

Cenário 
alternativo 3 
(exclusividade 
de dados)

Cenário 
alternativo 3

Cenário alternativo 
4 (base + excl. de 
dados + ext. reg. 
sanitário)

Cenário 
alternativo 4
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7

11

0,3

0

5 / 8

2,3

0

1,125

0,29

0,9

7

6

0,3

0

5 / 8

2,3

0

1,125

0,29

0,9

7

11

0,3

0

0

2,3

0

1,125

0,29

0,9

7

0

0

0

0

2,3

0

1,125

0,29

0,9

Cenário 
base

Cenário 
base

Específi-
cos dos 
cenários

Dados 
anuais

Cenário 
alternativo 1

Cenário 
alternativo 1

Cenário 
alternativo 2

Cenário 
alternativo 2

Cenário 
alternativo 3

Cenário 
alternativo 3

Cenário 
alternativo 4

Cenário 
alternativo 4

DTr

PDE

pPDE

TTC

DE

RPec 

es

Alit

AOI

AIPPi

7

6

0,3

0

0

2,3

0

1,125

0,29

0,9

os valores da indústria nacional e estrangeira foram estimados com base no 
fornecedor para cada produto em 2015 (Quadros 12 e 13). em 2015, 11 produtos 
estavam sob exclusividade e 11 em situação de concorrência. no mercado 
não- exclusivo, haviam 6 produtores nacionais (incluindo públicos e privados), 
totalizando 84% do mercado sob concorrência (Quadro 13).
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Quadro 12 - Participação no mercado de ARV de empresas estrangeiras e nacionais 

em 2015

Situação no 
mercado em 
2015

Produto Participação no 
mercado de ARV em 
2015 (em valores 
monetários)

Fornecedor em 2015

Abacavir

Atazanavir

Darunavir

Didanosina EC

Efavirenz (EFV)

Enfuvirtida

Estavudina

Etravirina

Fosamprenavir

Lamivudina 
(3TC)

exclusivo

exclusivo

exclusivo

exclusivo

não-exclusivo

exclusivo

não-exclusivo

exclusivo

exclusivo

não-exclusivo

0,26%

12,70%

7,14%

0,30%

0,01%

6,73%

0,04%

0,81%

0,02%

1,66%

1,43%

1,42%

0,10%

GsK

Farmanguinhos/Fiocruz (sob acordo de 
transferência de tecnologia com BMs)

Janssen-Cilag

BMs

aurobindo

Farmanguinhos/Fiocruz

Msd

Roche

Cristália

Janssen-Cilag

GsK

lafepe, iquego, Furp

aurobindo



51

Lopinavir/
ritonavir

Maraviroque

Nevirapina

Raltegravir

Ritonavir

Saquinavir

Tenofovir (TDF)

TDF+3TC

TDF+3TC+EFV

Tipranavir

Zidovudina  
(AZT)

Participação no 
mercado de ARV em 
2015 (em valores 
monetários)

Situação no 
mercado em 
2015

Produto Fornecedor em 2015

exclusivo

exclusivo

não-exclusivo

exclusivo

não-exclusivo

não-exclusivo

não-exclusivo

não-exclusivo

não-exclusivo

exclusivo

não-exclusivo

13,90%

0,66%

0,64%

0,01%

8,74%

4,35%

0,10%

3,08%

5,13%

11,53%

5,90%

0,14%

0,10%

0,01%

0,05%

abbvie

GsK

Farmanguinhos/Fiocruz

aurobindo

Msd

abbvie

Cristália

Funed

lafepe

Farmanguinhos/Fiocruz

paHo

Boehringer

Farmanguinhos/Fiocruz

Cristália

lafepe
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Participação de mercado de IFA no mercado exclusivo

Participação de mercado de IFA no mercado não-exclusivo

Participação de mercado da indústria doméstica no mercado exclusivo

Participação de mercado da indústria doméstica no mercado não exclusivo

AZT+3TC não-exclusivo 13,25% lafepe, iquego, Furp, Farmanguinhos/
Fiocruz

Quadro 13 – Participação no mercado de ARV segundo a situação de exclusividade 

em 2015

35,04%

65,17%

0

84%

2.4.3. Mercado de hepatite C

desde 1980, o governo brasileiro tem implementado políticas relacionadas às 
hepatites virais. diferentes iniciativas foram incorporadas na resposta, tais como: 
notificação compulsória; prevenção; diagnóstico e tratamento. Em relação à hepatite 
C, estima-se que haja 1,5 milhão de pessoas infectadas com o vírus (HCV) no Brasil. 
em 2000, foi publicada a primeira diretriz terapêutica. inicialmente, o tratamento 
envolveu a monoterapia com alfainterferon convencional 2a e 2b e  após o regime 
com interferon peguilado 2a e 2b em combinação com ribavirina (desde 2000).34

em 2012, os novos medicamentos antivirais de ação direta (aad) - boceprevir e 
telaprevir - foram incluídos como parte do regime terapêutico. em 2015, três novos 
aad foram incorporados - sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir. a adoção dos aad 
no tratamento levou ao aumento das despesas do Ministério da saúde, conforme 
demonstrado no Quadro 14, resultando em preocupações reais relacionadas à 
sustentabilidade da política de acesso.

no presente estudo, consideramos o período relacionado ao início da centralização 
das compras de medicamentos contra a hepatite C pelo Ministério da saúde em 
2006 até 2016.

o mercado de hepatite C tem sido sensível à adoção de novas tecnologias. desde 
2006 e 2007, o aumento dos gastos públicos foi refletido pela aquisição de 
interferon peguilado 2a e 2b e também pelo aumento do volume de compras. devido 
a reduções de preços desses produtos entre 2007 e 2011, foi possível diminuir 
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os gastos seguido de um aumento no volume comprado. a adoção dos aad 
resultou em um aumento significativo nas despesas públicas no período entre 
2012 a 2016. em 2015, a aquisição de apenas quatro aad atingiu R$ 1 bilhão. 
Considerando apenas o sofosbuvir, o volume comprado em 2015 e 2016 foi 
equivalente, respectivamente, a 31.956 e 35.056 tratamentos (considerando 84 
comprimidos por tratamento).

a evolução do mercado farmacêutico da hepatite C no Brasil baseou-se em dados 
coletados do Ministério da saúde com base em gastos realizados entre 2006 a 
2016. para o período de 2006 a 2014, não foram incluídos dados sobre compras 
diretas do fabricante público de ribavirina. no entanto, de acordo com Chaves et 
al. (2017), o peso da ribavirina no custo do tratamento é residual em comparação 
com o peso de outros medicamentos, como interferon peguilado e aad. para 
os anos de 2015 e 2016, os dados foram coletados por meio da lei de acesso à 
informação e não houve aquisição de ribavirina de qualquer fornecedor.

os dados anuais agregados foram ajustados à inflação de 2016, adotando 
o índice ipCa (Quadro 14). a partir desses valores, calculamos a taxa de 
crescimento média do mercado. uma fórmula de taxa de Crescimento anual 
Composto (tCaC) foi adotada e estimada considerando a evolução do mercado 
ajustada pela inflação, como segue: (a) tCaC (2006, 2016) = 33%. no entanto, 
para o propósito deste estudo, optamos por aplicar a taxa anual de crescimento 
do mercado observada de 2015 a 2016 (2%), considerando a inclusão dos aad 
mais recentes em 2015 e a tendência histórica de aumento de mercado menor 
em anos posteriores a grandes mudanças de protocolos de tratamento como 
ocorrido em 2015.

Quadro 14 - Estimativa da despesa pública em medicamentos para hepatite C no 

Brasil, 2006 a 2016

Despesas totais em 
valores atuais (não 
ajustados) R$

Ano Despesas totais 
ajustadas à 
inflação* (R$)

Variação anual das despesas 
públicas em medicamentos 
para hepatite C (%)

2006

2007

2008

2009

33.270.968,71

256.493.132,28

241.256.933,87

226.397.587,44

60.759.684,23

448.410.508,67

398.275.768,88

358.302.575,40

638%

-11%

-10%



54

Despesas totais em 
valores atuais (não 
ajustados) R$

Ano Despesas totais 
ajustadas à 
inflação* (R$)

Variação anual das despesas 
públicas em medicamentos 
para hepatite C (%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

213.405.327,60

260.874.119,62

239.213.713,38

165.318.477,85

372.872.988,60

945.554.000,84

1.024.694.075,88

Taxa anual de crescimento do mercado

318.894.056,09

366.034.950,74

317.123.043,62

206.931.286,65

438.614.758,43

1.005.027.205,75

1.024.694.075,88

-11%

15%

13%

35%

112%

129%

2%

33%

* Valores ajustados à inflação de acordo com o ipCa 2016.
Fonte: Ministério da saúde, Brasil. siasG para 2006 a 2014, apud Chaves et al. 2017. de 2006 a 2014, os 
dados não incluem informações sobre aquisições de ribavirina diretas do fabricante público. para 2015 e 
2016, dados fornecidos pelo Ministério da saúde via lei de acesso à informação.

o cálculo da média de inclusões e exclusões de medicamentos para a hepatite C 
foi baseado em dados históricos disponíveis nas diretrizes terapêuticas nacionais 
(Quadro 15 e Quadro 16). para o objetivo do cenário base, consideramos essas 
médias para o período 2017-2051. para 2016, consideramos a exclusão de dois 
aad (boceprevir e telaprevir).
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Quadro 15 - Inclusão e exclusão de novos medicamentos para a hepatite C. Brasil, 

2000-2016

InclusãoAno Entrada com exclusividade Exclusão

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

0

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2014

2015

2016

Número de inclusões 2006 - 2016

Número de exclusões 2006 - 2016

Alfainterferon 2a

Alfainterferon 2b

Alfapeginterferon 2a

10

2

-

-

Concedida

0,59

0,12

não-exclusiva

não-exclusiva

exclusiva

-

3

-

-

3

-

-

-

2

Quadro 16 - Média de inclusões e exclusões de medicamentos contra hepatite C. 

Brasil, 2006-2016

Quadro 17 - Avaliação da situação de exclusividade de mercado para medicamentos 

para hepatite C em 2016 no Brasil

Número

Situação patentária 
em 2016

Dado

Produto

Média de inclusão/
exclusão por ano

Situação no 
Mercado em 2016

do total de oito medicamentos disponíveis para a hepatite C em 2016, apenas 
três não estavam em situação de exclusividade (alfainterferon convencional 2a e 
2b e ribavirina) (Quadro 17). A ribavirina foi a única identificada como produzida 
localmente.
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Produto

Produto Estimativa do ano 
de expiração

Alfapeginterferon 2b

Ribavirin

Boceprevir

Telaprevir

Sofosbuvir

Daclatasvir

Simeprevir

Alfapeginterferon 2a

Alfapeginterferon 2b

Sofosbuvir

Retirado

-

pedido de patente pendente

pedido de patente pendente

pedido de patente pendente

pedido de patente pendente

pedido de patente pendente

pi9703421

pi9809425

pi0111127-2

01/06/2017

27/04/2018

31/12/2026

Situação patentária 
em 2016

Número da patente/pedido

exclusiva
(apenas um produtor com 
aprovação de mercado e 
compras sob regime de 
exclusividade)

não-exclusiva

exclusiva

exclusiva

exclusiva

exclusiva

exclusiva

para estimar o número de princípios ativos perdendo a proteção patentária 
(aoppi), consideramos a patente concedida ou o pedido de patente pendente 
mais antigos, conforme mostrado no Quadro 18.

Quadro 18 - Estimativa de princípios ativos para hepatite C perdendo proteção 

patentária no Brasil

Situação no 
Mercado em 2016
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Daclatasvir

Simeprevir

embora em 2016 tenham sido realizadas compras públicas apenas para três 
produtos exclusivos, havia oito produtos disponíveis para o tratamento de acordo 
com as diretrizes de tratamento vigentes. nos dados históricos, pode-se observar 
que o governo compra medicamentos em anos alternados, considerando 
compras realizadas em anos anteriores. por esta razão, consideramos o 
mercado de 2016 como tendo oito medicamentos.

a proporção de vendas sob exclusividade foi baseada em dados históricos 
disponíveis conforme Quadro 19. de 2006 a 2016, o mercado exclusivo foi de 99-
100%, o que representa uma grande diferença em relação ao mercado de aRV. é 
importante ressaltar que, a partir dos dados disponíveis, as vendas no mercado 
sob concorrência são residuais (Quadro 20). Como esses dados são usados 
apenas para simular mudanças nas vendas da indústria nacional, que não foi 
calculada para o caso da hepatite C, assumimos a participação de vendas da 
produção doméstica como 0%. isto não interfere na simulação de mudanças nas 
despesas públicas com a compra dos medicamentos.

Quadro 19 – Proporção do mercado (%) de produtos exclusivos e não exclusivos para 

hepatite C. Brasil, 2006-2016.

Produto 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 20162010

Alfainterferona 2a

Alfainterferona 2b

Alfapeginterferona 
2a

Alfapeginterferona 
2b

Ribavirina

Boceprevir

1,19

1,00

97,71

1,00

0,04
 
 
 
 

0,001
 

39,69

60,30

0,007
 
 
 
 

0,001
 

51,41

48,57

0,004
 
 
 
 

0,006
 

49,50

50,48

0,001
 
 
 
 

 
 

99,99
 

0,001
 
 
 
 

 

 
65,18

34,81

0,001
 
 
 
 

 

0,008

0,014

 
0,001

21,48

0,014
 

65,92

34,05
 
 
 
 
 
 

0,001
 

34,71
 
 
 

 

 
 
 
 
2,51
 

 

 
 
 
 
 
 

pi0716483-1

pi0506945

08/08/2027

31/12/2026
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Produto 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 20162010

Telaprevir

sofosbuvir

daclatasvir

simeprevir

% Não-exclusivo

% exclusivo

 

2,23

98,71

 

0,008

99,99

 

0,005

99,99

 

0,007

99,99

 

0,001

99,99

 

0,001

99,99

78,48
 
 

0,009

99,99

0,014

99,98

71,79

18,19

7,49

100

72,68

23,31

4,00

100

65,28
 
 

0,001

99,99

Participação de mercado do princípio ativo em mercado exclusivo

Participação de mercado do princípio ativo no mercado não exclusivo

Participação de mercado da indústria nacional em mercado exclusivo

Participação de mercado da indústria nacional no mercado não exclusivo

Quadro 20 – Suposição da participação de mercado da hepatite C de acordo com a 

situação de exclusividade de mercado em 2016

99%

1%

0%

0%

para estimar a média de redução de preço (Rpec) depois que medicamentos 
genéricos entram no mercado, consideramos os preços das versões genéricas 
disponíveis no mercado internacional, pois não havia genéricos para 
medicamentos para hepatite C disponíveis no Brasil. se as barreiras patentárias 
fossem superadas em 2016, as únicas opções de compra de versões genéricas 
seriam as do mercado internacional. por esse motivo, utilizados os dados do 
preço pago pelo governo brasileiro em 2016 e o preço de uma versão genérica 
disponível na Índia para os medicamentos sofosbuvir e daclatasvir (cujos dados 
de preços puderam ser identificados) para calcular a diferença média de preços 
e obtivemos o resultado de 92%, o que significa que o preço da versão de marca 
é 12,5 vezes maior que o genérico (Quadro 21).
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Quadro 21 - Redução estimada de preço após entrada de genéricos de medicamentos 

selecionados para hepatite C no Brasil, 2016

Preço unitário no 
Brasil (2016) R$

Produto Preço unitário 
do genérico 
(2016) R$ (1)

Price 
difference (%)

Sofosbuvir 400mg

Daclatasvir 60mg

Redução média

252.92

93.81

19.19

7.61

91.88%

92.41%

92.14%
(rounded to 92%)

* todos os preços foram ajustados para a inflação de acordo com ipCa 2016
** taxa de câmbio: us$ 1 = R$ 3,49
(1) HepCasia, Generic daas pricing, Market price, 2016.

o tempo médio entre o pedido de patente e a obtenção do registro sanitário 
(dt) foi estimado com base no primeiro registro obtido no Brasil e no pedido de 
patente mais antigo no país (Quadro 22).

Número 
da patente 
brasileira

Produto Data de 
depósito 
da patente*

Data de 
registro no 
mercado

Tempo entre pedido 
de patente/registro 
sanitário (anos)

Alfapeginterferona 
2a

Alfapeginterferona 
2b

pi9703421

pi9809425

02/06/1997

28/04/1998

27/12/2001

02/01/2006**

4,57

7,69

Quadro 22 - Tempo entre o pedido de patente e o registro sanitário de medicamentos 

para a Hepatite C, Brasil
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Número 
da patente 
brasileira

Produto Data de 
depósito 
da patente*

Data de 
registro no 
mercado

Tempo entre pedido 
de patente/registro 
sanitário (anos)

Boceprevir

Telaprevir

Sofosbuvir

Daclatasvir

Simeprevir

pi0112540

pi0911673

pi0111127

pi0716483

pi0506945

19/07/2001

23/04/2009

23/05/2001

09/08/2007

28/01/2005

25/07/2011

31/10/2011

27/03/2015

06/01/2015

11/03/2015

10,02

2,52

10,94

7,42

10,12

7,61 (arredondado 
para 8)

Média

*Foi considerado o pedido de patente mais antigo no Brasil para cada produto 
**o registro atualmente disponível na pagina eletrônica da anvisa foi obtido em 03/01/2011. no entanto, o 
produto foi incorporado no protocolo de tratamento de 2006, o que torna a data de 2011 como incoerente 
para obtenção do primeiro registro. portanto, assumimos que o primeiro registro foi obtido em 2006.

todos esses parâmetros estão resumidos na tabela abaixo, referente aos vários 
cenários calculados na simulação prospectiva (Quadro 23).
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2016

2051

8

R$ 
1.024.694.075,88

0,02

0,03

0

0

1997

2051

20

2016

2051

8

R$ 
1.024.694.075,88

0,02

0,03

0

0

1997

2051

20

2016

2051

8

R$ 
1.024.694.075,88

0,02

0,03

0

0

1997

2051

20

2016

2051

8

R$ 
1.024.694.075,88

0,02

0,03

0

0

1997

2051

20

2016

2051

8

R$ 
1.024.694.075,88

0,02

0,03

0

0

1997

2051

20

YI

YL

TAPto

MVto

α

d

kde

kdc

YP

YDP

PD

Quadro 23 - Simulação prospectiva, parâmetros utilizados para o mercado da hepatite C

Cenário 
base

Cenário 
base

Parâmetros 
fixos

Cenário 
Específico

Cenário 
alternativo 1 
(sem par. único 
do art. 40)

Cenário 
alternativo 1

Cenário alternativo 
2 (extensão por 
obtenção de reg. 
sanitário)

Cenário 
alternativo 2

Cenário 
alternativo 3 
(exclusividade 
de dados)

Cenário 
alternativo 3

Cenário alternativo 
4 (base + excl. de 
dados + ext. reg. 
sanitário)

Cenário 
alternativo 4
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8

4

0,4

0

0

12,5

0

0,58

0,11

0,41

8

9

0,4

0

5/8

12,5

0

0,58

0,11

0,41

8

4

0,4

0

5/8

12,5

0

0,58

0,11

0,41

8

9

0,4

0

0

12,5

0

0,58

0,11

0,41

8

0

0,4

0

0

12,5

0

0,58

0,11

0,41

Cenário 
base

Cenário 
base

Cenário 
Específico

Cenário 
alternativo 1

Cenário 
alternativo 1

Cenário 
alternativo 2

Cenário 
alternativo 2

Cenário 
alternativo 3

Cenário 
alternativo 3

Cenário 
alternativo 4

Cenário 
alternativo 4

DT

PDE

pPDE

TTC

DE

RPec 

e

Ali

AOI

AIPPi

Entrada 
anual
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Resultados: o impacto 
nas despesas públicas 
de ARV e hepatite C e 
nas vendas de produção 
local de ARV

3.

64

tratado de livre Comércio Mercosul-união europeia: 
ANÁLISE DO IMPACTO DAS MEDIDAS TRIPS-PLUS 
PROPOSTAS PELA UNIÃO EUROPEIA SOBRE AS 
COMPRAS PÚBLICAS E PRODUÇÃO DOMÉSTICA DE 
MEDICAMENTOS PARA HIV E HEPATITE C NO BRASIL
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os resultados foram obtidos comparando o cenário base com os cenários 
alternativos. o cenário base considera o mercado em 2015 para aRV e em 2016 
para a hepatite C e nenhuma alteração na legislação de propriedade intelectual 
no Brasil. portanto, o cenário base inclui a extensão do prazo de patente devido 
ao tempo de exame do pedido contida no parágrafo único do artigo 40 da lpi. 
o período de 35 anos foi adotado para permitir o tempo necessário para que as 
mudanças no dpi tenham pleno efeito no mercado farmacêutico.

os cenários alternativos no modelo prospectivo foram os seguintes:

a) Cenário alternativo 1 – ausência do artigo 40, parágrafo único, que trata da 
extensão da vigência da patente com base no tempo de exame dos pedidos; 

b) Cenário alternativo 2 – a adoção da extensão da vigência da patente com 
base no tempo de obtenção do registro sanitário;

c) Cenário alternativo 3  – a adoção de exclusividade de dados por um período 
de 5 e 8 anos;

d) Cenário alternativo 4  – a adoção de exclusividade de dados (5 e 8 anos), 
cumulada com a extensão da vigência da patente com base no tempo de 
obtenção do registro sanitário.

3. Resultados: o impacto nas 
despesas públicas de ARV e 
hepatite C e nas vendas de 
produção local de ARV
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3.1. Cenário base

Quadro 24 - Cenário base: evolução dos gastos públicos com ARV e das vendas da 

indústria nacional, Brasil, 2015-2050

Quadro 25 - Cenário base: evolução dos gastos públicos com medicamentos para 

hepatite C, 2016-2051

Proporção 
de princípios 
ativos sob 
exclusividade 
(pei)

Proporção de princípios ativos 
sob exclusividade (pei)

Ano

Ano

Mercado de ARV – 
despesas públicas 
(R$) (MVi)

Mercado de hepatite C – 
despesas públicas (R$) (MVi)

Ajustado pela inflação

Mercado de ARV – vendas 
de produção nacional (R$) 
(MVDi)

Ajustado pela inflação

2015

2050

2016

2051

0,36

0,27

0,67

0,25

1.119.149.617,60

2.952.875.834,63

1.024.694.075,88

2.049.274.977,03

598.236.341,05 

1.818.848.610,65   

o valor de aproximadamente R$ 1,1 bilhão gastos em aRV no ano de 2015 foi 
obtido do Ministério da saúde. Considerando o crescimento médio de 3% de 2008 
a 2015 (ajustado à inflação), estima-se que sem qualquer alteração na legislação 
vigente em matéria de propriedade industrial, o mercado de aRV terá quase 
triplicado em 2050 em comparação com 2015. as vendas de produção nacional 
teriam um aumento de R$ 1,8 bilhão em 2050 em relação a 2015 (Quadro 24).

para a hepatite C, utilizando a taxa conversadora de crescimento médio de 2% 
nas despesas do governo com medicamentos, o valor do mercado passaria de 
R$ 1,02 bilhão em 2016 para R$ 2,49 em 2051 (Quadro 25).
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3.2. Cenário alternativo 1: cenário base 
sem a extensão da vigência da patente 
pelo tempo de exame do pedido

essa simulação foi realizada com o objetivo de estimar o impacto sobre os 
gastos públicos em aRV e medicamentos para hepatite C e na participação da 
produção doméstica no mercado de aRV em caso de exclusão da extensão da 
vigência da patente devido ao tempo do exame do pedido previsto no artigo 40, 
parágrafo único da lpi.

se esta medida tRips-plus fosse excluída da legislação brasileira, haveria uma 
redução na despesa pública total com aRV de quase R$ 113 milhões somente 
em 2050. Acumulada, a redução entre 2015 e 2050 alcançaria mais de R$ 2,05 
bilhões. A produção doméstica se beneficiaria dessa mudança na lei de patentes, 
uma vez que haveria um aumento nas vendas de aRV no valor de R$ 92 milhões 
no período de 2015 a 2050 em comparação ao cenário base (Quadro 26).

em relação aos medicamentos para hepatite C, as economias de recursos 
públicos seriam de R$ 747 milhões somente em 2051 e o valor acumulado no 
período de 2016 a 2051 seria de mais R$ 16,8 bilhões (Quadro 27).

Quadro 26 - Cenário alternativo 1: evolução dos gastos públicos com ARV e das 

vendas de produção nacional, 2015-2050

Proporção Ano Mercado de ARV (R$)

Cenário base

Mercado de produção 
nacional (R$)

Variação nas vendas 
da produção nacional

Variação nas 
despesas públicas

Cenário base

2015

2050

Cumulativo 
(2015-2050)

0,36

0,24

1.119.149.617,60

2.952.875.834,63

 

-113.450.287,64  

-2.054.436.157,85

598.236.341,05 

1.818.848.610,65   
   

 

609.235,12   

92.371.220,99
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Quadro 27 - Cenário alternativo 1: evolução dos gastos públicos com medicamentos 

para hepatite C, 2016-2051

Proporção de 
princípios ativos sob 
exclusividade (pei)

Year Mercado de medicamentos para hepatite C (R$)

Cenário base Variação nas despesas

2015

2050

0,67

0,22

1.024.694.075,88

2.049.274.977,03
   

-742.781.710,26

-16.862.109.838,52Cumulativo (2016-2051)
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3.3. Cenário alternativo 2: cenário base 
com a inclusão da extensão da vigência 
da patente devido ao tempo de obtenção 
do registro sanitário

o cenário alternativo 2 pressupõe a adoção da extensão da vigência da patente 
devido ao tempo de obtenção do registro sanitário, conforme proposto pela ue. 
na prática, esse é o efeito cumulativo da extensão da vigência da patente devido 
ao tempo de exame do pedido já contida na legislação brasileira (parágrafo único 
do artigo 40) e a extensão devido ao tempo de obtenção do registro sanitário. 
esse cenário pressupõe a adoção da nova extensão a partir de 2015 nos casos 
dos aRV e 2016 para os medicamentos para hepatite C.

Conforme Quadro 28, o aumento acumulado das despesas públicas com ARV 
entre 2015 e 2050 seria de cerca de R$ 1,25 bilhão, enquanto a redução nas 
vendas da produção doméstica seria de R$ 102 milhões (Quadro 28).

para os medicamentos para hepatite C, o aumento acumulado das despesas 
públicas entre 2016 e 2051 seria de cerca de R$ 16 bilhões (Quadro 29).

Quadro 28 - Cenário alternativo 2. Evolução das despesas públicas com ARV e das 

vendas de produção nacional, 2015-2050

Proporção 
de princípios 
ativos sob 
exclusividade 
(pei)

Ano
Mercado de ARV (R$)

Cenário base

Mercado de produção nacional (R$)

Variação em vendas 
da produção nacional

Variação nas 
despesas

Cenário base

2015

2050

Cumulativo 
(2015-2050)

0,36

0,29

1.119.149.617,60

2.952.875.834,63 94.541.906,37  

1.255.011.241,61

598.236.341,05 

1.818.848.610,65   

 

-4.810.604,71   

-102.019.013,39   
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Quadro 29 - Cenário alternativo 2. Evolução das despesas com medicamentos para 

hepatite C, 2016-2051

Proporção 
de API sob 
exclusividade 
(pei)

Ano Mercado de medicamentos para hepatite C (R$)

Cenário base Variação nas despesas

2016

2051

0,67

0,29

1.024.694.075,88

2.049.274.977,03 928.477.137,82

16.326.989.040,47Cumulativo (2016-2051)
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3.4. Cenário alternativo 3: cenário base 
com a adoção de exclusividade de dados 
por 5 ou 8 anos

este cenário pressupõe que haveria exclusividade de dados no Brasil a partir 
do ano de 2015 para o mercado de aRV e em 2016 para o de hepatite C. Como 
não há tempo específico para o período de exclusividade de dados estabelecido 
na proposta da ue, consideramos o tempo mínimo de 5 anos estabelecido em 
alguns tlC e 8 anos em outros.

de 2015 a 2050, a adoção de exclusividade de dados por 5 anos resultaria em 
um aumento acumulado das despesas públicas com ARV de R$ 2,4 bilhões and 
a reduction in sales from domestic industry of BRl 237 million. a simulação com 
exclusividade de dados por 8 anos, no mesmo período, resultou em aumento  
acumulado das despesas com ARV no valor de R$ 3,7 bilhões e uma redução 
nas vendas da indústria nacional em torno de R$ 423 milhões (Quadro 30).

de 2016 a 2051, a adoção de exclusividade de dados por 5 anos resultaria em um 
aumento acumulado das despesas com medicamentos para hepatite C de R$ 31 
bilhões. se adotada por 8 anos, o aumento acumulado no mesmo período seria 
de cerca de R$ 47 bilhões (Quadro 31).

Quadro 30 – Cenário alternativo 3: Evolução das despesas públicas com ARV e 

vendas de produção nacional, 2015-2050

Proporção 
de princípios 
ativos sob 
exclusividade 
(pei)

Ano
Mercado de ARV (R$)

Cenário base

Mercado de produção nacional (R$)

Variação nas 
vendas da indústria 
nacional (5 anos de 
exclusividade)

Variação nos 
gastos públicos 
(5 anos de 
exclusividade)

Cenário base

2015

2050

0,36

0,29

1.119.149.617,60

2.952.875.834,63 87.538.802,19

598.236.341,05

1.818.848.610,65 -4.320.116,33
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Proporção 
de princípios 
ativos sob 
exclusividade 
(pei)

Ano Cenário base Variação nas 
vendas da indústria 
nacional(8 anos de 
exclusividade)

Variação nos 
gastos públicos 
(8 anos de 
exclusividade)

Cenário base

Cumulativo 
(2015-2050)

Cumulativo 
(2015-2050)

2015

2050

1.119.149.617,60

2.952.875.834,63

0,36

0,30

2.452.784.149,22

140.062.083,51

3.740.179.503,19

598.236.341,05

1.818.848.610,65

-237.064.189,84

-8.521.953,72

-423.690.419,73

Quadro 31 - Cenário alternativo 3: Evolução das despesas públicas com 

medicamentos para hepatite C, 2016-2051

Proporção de 
princípios ativos 
sob excl. (pei)

Ano Mercado medicamentos para hepatite C (R$)

Cenário base Variação nos gastos 
públicos (5 anos de 
exclusividade)

2016

2051

0,67

0,29

1.024.694.075,88   

2.049.274.977,03   873.570.516,39   

Acumulado 
(2015-2050)

31.451.189.948,91
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Acumulado 
(2016-2051)

Proporção de 
princípios ativos 
sob excl. (pei)

Ano Cenário base Variação nos gastos 
públicos (8 anos de 
exclusividade)

2016

2051

0,67

0,31

1.024.694.075,88   

2.049.274.977,03   1.428.806.014,09   

47.861.780.962,03
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3.5. Cenário alternativo 4: cenário base 
com a adoção de extensão da vigência 
da patente devido ao tempo de obtenção 
do registro sanitário e exclusividade de 
dados por 5 ou 8 anos
este cenário alternativo simula o efeito de todas as disposições anteriores em 
conjunto. isto é o que aconteceria se o texto proposto pela ue fosse aprovado tal 
como proposto e não houvesse nenhuma outra alteração na legislação brasileira 
vigente sobre patente.

Considerando 5 anos de exclusividade de dados, os gastos adicionais em ARV 
chegariam a R$ 182 milhões somente em 2050, e a R$ 3,7 bilhões no período de 
2015 a 2050 (Quadro 32). as vendas da indústria nacional teriam uma redução 
de R$ 12 milhões em 2050 e de R$ 393 milhões no total acumulado no mesmo 
período. se for adotado um período de 8 anos para a exclusividade de dados, 
haveria um aumento nos gastos públicos no valor de R$ 4,99 bilhões no período 
de 2015 a 2050 e uma redução de R$ 612 milhões nas vendas da indústria 
nacional no mesmo período.

para o mercado de hepatite C, considerando 5 anos de exclusividade de dados, as 
despesas adicionais atingiriam R$ 1,7 bilhão somente em 2051, e R$ 46 bilhões no 
total acumulado no período de 2016 a 205 (Quadro 33). se a exclusividade de dados 
for de 8 anos, os gastos adicionais seriam de R$ 63 bilhões no mesmo período.
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Proporção 
de princípios 
ativos sob 
exclusividade 
(pei)

Ano Cenário base Variação nas 
vendas da indústria 
nacional (extensão 
devido ao registro 
sanitário + 8 anos 
de excl. dados)

Variação nos 
gastos com ARV 
(extensão devido 
ao registro sanitário 
+ 8 anos de 
exclusividade de 
dados)

Cenário base

Acumulado
(2015-2050)

2015

2050

Proporção 
de princípios 
ativos sob 
exclusividade 
(pei)

Ano Mercado de ARV (R$)

Cenário base

Mercado da produção 
nacional de ARV (R$)

Variação nas 
vendas da indústria 
nacional (extensão 
devido ao registro 
sanitário + 5 anos 
de excl. dados)

Variação nos 
gastos com ARV 
(extensão devido 
ao registro sanitário 
+ 5 anos de 
exclusividade de 
dados)

Cenário base

2015

2050

Acumulado
(2015-2050)

0,36

0,31

0,36

0,33

1.119.149.617,60

2.952.875.834,63

1.119.149.617,60

2.952.875.834,63

182.080.708,56

3.707.795.390,84

234.603.989,87

4.995.190.744,80

598.236.341,05

1.818.848.610,65

598.236.341,05

1.818.848.610,65

-12.752.698,13

- 393.412.112,51

-19.127.721,77

- 612.635.671,97

Quadro 32 - Cenário alternativo 4: Evolução das despesas públicas com ARV e vendas 

de produção nacional, 2015-2050
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Proporção de 
princípios ativos sob 
exclusividade (pei)

Ano Cenário base Variação nos gastos 
públicos (extensão 
devido ao registro 
sanitário + 8 anos de 
exclusividade de dados)

2016

2051

Acumulado
(2016-2051)

0,67

0,35

1.024.694.075,88

2.049.274.977,03 2.292.505.677,18

63.049.677.743,86

Quadro 33 - Cenário alternativo 4: Evolução das despesas públicas com 

medicamentos para hepatite C, 2016-2051

Proporção de 
princípios ativos sob 
exclusividade (pei)

Ano Cenário base Variação nos gastos 
públicos (extensão 
devido ao registro 
sanitário + 5 anos de 
exclusividade de dados)

2016

2051

Acumulado 
(2016-2051)

0,67

0,33

1.024.694.075,88

2.049.274.977,03 1.737.270.179,48

46.639.086.730,75
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em 2015, o secretário-Geral das nações unidas convocou um painel de alto 
Nível sobre Acesso a Medicamentos a fim de abordar a incoerência política entre 
os direitos dos inventores, o direito internacional dos direitos humanos, as regras 
comerciais e a saúde pública no contexto das tecnologias da saúde. uma das 
recomendações do relatório,11 publicado em 2016, foi a seguinte:

“Os governos envolvidos em tratados de comércio e investimentos bilaterais e 
regionais devem assegurar que esses acordos não incluam disposições que interfiram 
com suas obrigações de cumprir o direito à saúde. Como primeiro passo, eles devem 
realizar avaliações de impacto na saúde pública. Essas avaliações de impacto devem 
verificar se o aumento dos benefícios comerciais e econômicos não está colocando 
em perigo ou impedindo as obrigações de direitos humanos e de saúde pública da 
nação e seus cidadãos antes de assumir compromissos. Essas avaliações devem 
informar as negociações, serem conduzidas de forma transparente e disponibilizadas 
publicamente” (p.9).

o painel também recomenda a adoção de medidas para evitar a pressão 
comercial indevida do setor privado na negociação de qualquer alteração nos 
dpi que possa minar o uso das salvaguardas do tRips (p.9), o que é o caso de 
algumas medidas propostas pela ue que aumentam a exclusividade de mercado.

o presente estudo tem como objetivo fornecer evidências adicionais sobre o 
efeito que a adoção de dispositivos tRips-plus propostos pela ue durante as 
negociações do acordo de livre comércio com o Mercosul poderia ter sobre a 
garantia do acesso universal a medicamentos no Brasil.

este estudo soma a estudos anteriores ao trazer uma simulação prospectiva 
comparando quatro cenários possíveis, incluindo o efeito cumulativo dos 
dispositivos tRips-plus propostos pela ue, com um cenário já tRips-plus 
imposto pelo parágrafo único do artigo 40 da lpi, que permite a extensão da 
vigência da patente devido ao tempo de exame do pedido pelo inpi. também 
fornece uma estimativa do efeito da adoção da exclusividade de dados por um 

4. Discussão dos resultados e 
implicações para as políticas 
públicas de saúde
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período de 5 e 8 anos sobre as despesas públicas com aRV e sobre as vendas da 
indústria nacional, bem como nas despesas com medicamentos para hepatite C, 
o que não foi feito até agora por estudos prévios.

o objetivo de analisar dois grupos de medicamentos é demonstrar a diferença 
entre os dois mercados, partindo de onde a simulação começa para avaliar o nível 
de risco que os dispositivos tRips-plus podem ter em cada cenário diferente. 

no mercado de aRV, a concorrência com medicamentos genéricos foi 
possibilitada pela produção local, antes da adoção da atual lei de patentes, 
e pelo uso de salvaguardas do tRips em relação à saúde pública - licenças 
compulsórias e oposições a pedido de patentes - para alguns medicamentos 
patenteados. a emissão de uma licença compulsória para o efavirenz permitiu 
a concorrência com genéricos seis anos antes da data de expiração da patente 
principal. as reduções de preços de medicamentos sob exclusividade também 
foram possíveis graças a estratégias de negociação de preços, utilizando 
estimativas de custo de produção por laboratórios públicos nacionais e ameaças 
de emissão de licença compulsória.

o uso de oposições a pedidos de patente para o medicamento tenofovir superou 
o monopólio de fato criado pelos pedidos pendentes. também contribuiu para a 
adoção de combinações de doses fixas contendo TDF em versões genéricas em 
2014.

o mercado da hepatite C traz um panorama completamente diferente. de 
2006 a 2016, a quota de mercado (despesas) foi quase 100% de produtos sob 
exclusividade, com aumentos significativos nas despesas públicas. O mais 
recente foi de 2014 a 2015, de R$ 438,6 milhões em 2014 para R$ 1 bilhão em 
2015 devido à adoção dos mais recentes daa sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir, 
com regimes terapêuticos custando us$ 8.742 (sofosbuvir + daclatasvir) e us$ 
8.802 (sofosbuvir + simeprevir).

A quota de mercado de produtos não exclusivos tem sido residual e não 
houve concorrência com genéricos. em 2016 e 2017, grupos da sociedade 
civil e um fabricante público apresentaram oposições ao pedidos de patente 
do medicamento sofosbuvir, mas que até agora não resultou na superação 
da barreira patentária e na concorrência com genéricos. Portanto, o uso 
das salvaguardas do TRIPS em saúde pública ainda não resultou em uma 
concorrência efetiva.

uma estimativa recente calculou que, se as 1,4 milhões de pessoas com 
HCV fossem elegíveis para o tratamento soF + daC (us$ 8.732), os recursos 
necessários para tratar todas seriam us$ 12,2 bilhões ou R$ 40,7 bilhões. esse 
montante representa 3,3 vezes o montante que o Ministério da saúde gastou 
em medicamentos (R$ 12,4 bilhões) em 2014. portanto, os preços do daa mais 
novos estão realmente ameaçando o compromisso do sus de acesso universal 
ao tratamento.34

O desafio de garantir o acesso aos medicamentos para hepatite C não é apenas 
dos países em desenvolvimento, mas também dos países desenvolvidos. na 
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França, estimou-se que, se todas as 127.700 pessoas elegíveis fossem tratadas 
com sofosbuvir, o custo seria maior do que o orçamento do Hospital público de 
paris (assistência publique des Hôpitaux de paris) em 2014.35 isto ocorre porque 
o custo por tratamento quando o daa foi lançado na França foi de € 56.000; 
portanto, a despesa total de tratamento chegaria a 7,15 bilhões de euros.

no presente estudo, para a simulação do impacto das medidas trips-plus sobre 
o mercado de aRV, as estimativas foram conservadoras, adotando uma taxa 
de crescimento anual do mercado de 3%, que foi estimada a partir de despesas 
públicas com aRV realizadas no período de 2008 a 2015 ajustadas à inflação. 
isto parece coerente, já que os dados históricos sobre os gastos com aRV no 
Brasil mostram que as despesas anuais foram relativamente estáveis em relação 
ao aumento anual de pessoas em tratamento. no entanto, isto provavelmente 
mudará a partir de 2013, uma vez que uma nova diretriz de tratamento foi adotada 
no final de 2013 para tratar todos os que vivem com HIV, independentemente da 
contagem de Cd4. isto já está refletido no Quadro 4, onde o número de pessoas 
em tratamento aumentou mais em 2014 e 2015 do que em anos anteriores.

no entanto, mesmo usando uma estimativa conservadora, os resultados 
apresentados na sessão anterior do presente estudo são impressionantes. 

o cenário alternativo 4 mostra estima o impacto da adoção da proposta da ue 
sobre os gastos públicos com aRV no Brasil, o que levaria a um aumento de 
R$ 4,9 bilhões em um período de 35 anos, ou uma média simples de R$ 142 
milhões por ano (no caso de adoção de exclusividade de dados por 8 anos e 
extensão da vigência da patente devido ao tempo de obtenção do registro 
sanitário). Isto equivale à despesa pública anual de saúde de 100.517 pessoas 
no Brasil.u Considerando que as disposições adotadas no tlC teriam impacto 
em todo o mercado farmacêutico no Brasil, o aumento das despesas públicas 
com medicamentos seria muito maior.

ao analisar os efeitos das medidas tRips-plus nas vendas de produtores 
nacionais no mercado ARV, informações relevantes também são obtidas com 
diferentes cenários simulados por este estudo. os resultados mostram que se as 
disposições tRips-plus fossem adotadas conforme propostas pela ue, haveria 
uma diminuição das vendas da indústria doméstica de R$ 393 milhões (5 anos 
de exclusividade de dados) e R$ 612 milhões (8 anos de exclusividade de dados) 
de 2015 a 2050.

para o mercado de hepatite C, considerando 5 anos de exclusividade de dados, 
além da extensão da vigência da patente devido ao registro sanitário, as 
despesas adicionais atingiriam R$ 1,7 bilhão apenas em 2051, e R$ 46 bilhões 
no total de 2016 a 2051 (Quadro 33). se o período de 8 anos para a exclusividade 
de dados fosse adotado, haveria R$ 63 bilhões em gastos adicionais de 2016 a 
2051.

os quatro cenários alternativos simulados neste estudo mostram que todas as 
três medidas tRips-plus têm impacto negativo nas vendas de medicamentos 
produzidos pela indústria nacional, além de aumentar as despesas públicas com 
a compra de medicamentos.
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a estimativa dos efeitos das medidas tRips-plus nos mercados aRV e Hepatite 
C fornece apenas uma fração dos impactos que a adoção dessas disposições 
poderia ter sobre as vendas da indústria nacional e sobre as despesas públicas 
com medicamentos, considerando que aRV e os medicamentos para hepatite C 
são uma amostra dos medicamentos fornecidos pelo sus no Brasil. 

por exemplo, os gastos do Ministério da saúde com o Componente especializado 
de serviços Farmacêuticos (CeaF), que inclui medicamentos mais novos e de 
alto custo, aumentaram de R$ 3,5 bilhões em 2008 para R$ 6 bilhões em 2015.v a 
despesa com produtos imunobiológicos aumentou de R$ 977 milhões em 2008 
para R$ 2,5 bilhões em 2015.w Se o modelo IPRIA tivesse sido aplicado a esses 
grupos de medicamentos, os efeitos da adoção de medidas TRIPS-plus seriam 
ainda mais impressionantes.

Nos últimos anos, houve um aumento significativo nos gastos públicos em 
medicamentos, a maioria dos quais sob exclusividade no Brasil.x em 2015, os 
gastos com medicamentos no Ministério da saúde representaram 13,7% de todo 
o orçamento. enquanto os gastos federais em medicamentos aumentaram 74% 
de 2008 para 2015 (de R$ 8,5 bilhões para R$ 14,8 bilhõesy), o orçamento federal 
de saúde aumentou apenas 36,6% no mesmo período.23

embora o aumento das despesas públicas com medicamentos possa refletir um 
aumento no número de indivíduos tratados, por outro lado, isto também pode 
significar um aumento nos gastos com medicamentos de alto preço, muitos 
dos quais estão em situações de monopólio porque estão sujeitos à proteção 
patentária (pedidos de patente pendentes ou patentes concedidas).

em segundo lugar, em 2016, foi aprovado um novo regime tributário (eC 
95/2016) que congelará por 20 anos as principais despesas do governo federal, 
afetando diretamente o financiamento da saúde. O orçamento só será ajustado 
pela inflação e não acompanhará as mudanças no produto interno Bruto (piB), 
como foi no regime anterior. As estimativas de perdas no financiamento federal 
da saúde, considerando um aumento de 2% do piB por ano e comparando com o 
regime fiscal anterior, atingem o total de R$ 415 bilhões de 2017 a 2036 (média 
de R$ 20,7 bilhões por ano).36 por outro lado, o presente estudo revela um cenário 
de aumento das despesas públicas devido a mudanças no dpi em negociação 
no tlC com a ue, o que tem um efeito ainda mais prejudicial à luz do corte nas 
despesas de saúde.

os efeitos das medidas tRips-plus não devem apenas ser medidos em termos 
de aumento nos gastos com medicamentos e na redução das vendas da indústria 
nacional. A adoção dessas disposições também reduzirá o espaço político 
para o uso das salvaguardas de saúde pública do TRIPS e outras iniciativas 
complementares que o Brasil implementou para garantir o acesso universal ao 
tratamento ARV desde 1990, incluindo a utilização dos laboratórios públicos 
nacionais para estimar os custos de produção e para fornecer uma proporção 
significativa dos ARV.

a redução da produção doméstica como consequência da adoção de medidas 
tRips-plus também pode prejudicar os esforços nos últimos anos relacionados 
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à implementação de iniciativas de políticas industriais para estimular a produção 
local de princípios ativos e produtos finais.

admitindo as limitações do presente estudo, os dados ainda são relevantes 
para ilustrar o impacto significativo das medidas TRIPS-plus sobre as políticas 
públicos de acesso a medicamentos e fornece a base para que o Brasil rejeite 
todas essas disposições durante as negociações com a ue sobre o tlC com o 
Mercosul.

O aumento das despesas públicas, que reflete os desafios na incorporação de 
medicamentos de alto custo sob monopólio, bem como a redução potencial no 
financiamento federal da saúde trazem uma agenda muito difícil para alcançar 
a sustentabilidade das políticas de acesso a medicamentos. por conseguinte, 
qualquer acordo que contenha disposições que afetem diretamente essas 
políticas deve ser rejeitado, considerando como base o direito humano à saúde e 
a obrigação assumida pelo estado de implementar políticas progressivas para o 
cumprimento do direito à saúde e a proibição de retrocesso.
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a estimativa de um aumento nas despesas públicas de R$ 4,9 bilhões no período 
de 35 anos apenas para medicamentos utilizados para tratar HiV/aids e de 
R$ 63 bilhões para medicamentos para hepatite C com a adoção de duas das 
medidas tRips-plus propostas pela ue são evidências claras do efeito nocivo 
dessas medidas sobre políticas públicas que buscam efetivar o direito à saúde 
no Brasil. a média de R$ 142,7 milhões de despesas adicionais para aRV por 
ano é equivalente ao tratamento contra o HiV de 57,975 pessoas por ano. além 
disso, a adoção dessas medidas também teria um impacto negativo na indústria 
nacional, reduzindo as vendas e indo contra o desenvolvimento nacional.  

a Constituição Federal determina a proteção da propriedade industrial com o 
objetivo de alcançar o desenvolvimento econômico e tecnológico e promover o 
interesse social (artigo 5, XXiX). a adoção das medidas tRips-plus propostas 
pela ue vai contra ambos os objetivos. Considerando a necessidade de coerência 
entre as políticas públicas em diferentes áreas, recomendamos a não adoção 
pelo Mercosul de qualquer medida tRips-plus que estenda a exclusividade de 
mercado no âmbito do acordo de livre Comércio com a união europeia.

também recomendamos que o governo brasileiro e outros países envolvidos na 
negociação do tlC conduzam um estudo de impacto no campo da saúde pública 
e dos direitos humanos, conforme recomendado recentemente pelo painel de 
alto nível da onu sobre acesso a Medicamentos. os estudos de impacto devem 
ser realizados de forma transparente e disponibilizados publicamente.

as negociações do tlC devem ser transparentes e todos os textos preliminares 
e propostas de todas as partes envolvidas devem ser divulgados publicamente e 
devem ser realizadas consultas públicas para permitir a participação de todos os 
setores da sociedade. 

além disso, recomendamos que o governo brasileiro faça todos os esforços 
necessários para excluir as medidas tRips-plus já previstas na legislação 
nacional de pi, especialmente a remoção do dispositivo incluído no parágrafo 
único do artigo 40 da lpi que permite a extensão da vigência da patente devido ao 
tempo de exame do pedido, tendo em vista o enorme impacto negativo que esse 
dispositivo tem nas políticas de acesso universal à saúde e ao desenvolvimento 
nacional. 

5. Recomendações
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Notas de fim:

aos autores agradecem dr. Joan Rovira e Miguel Cortes, criadores do Modelo 
ipRia, por seus valiosos conselhos, revisões e comentários sobre a aplicação do 
Modelo usado neste estudo pra estimar o impacto das mudanças nas regras de 
propriedade intelectual. no entanto, os autores são os responsáveis pela coleta 
e seleção dos dados utilizados para alimentar o modelo e por sua execução, 
bem como por todos os pressupostos realizados ao longo do estudo, e são os 
únicos responsáveis pelos resultados, análises e recomendações de políticas 
feitas neste relatório.

bGuide to the ipRia (intellectual property Rights impact aggregate) Model 
(2009). disponível em: https://www.ictsd.org/sites/default/files/event/2010/03/
guide-to-the-ipria-model.pdf

cdurante das negociações do acordo tRips, na Rodada do uruguai do Gatt, o 
intellectual property Committee (ipC) assessorou os estados unidos, articulado 
com outros países desenvolvidos. o ipC era composto pelas seguintes 
empresas: Bristol-Myers, CBs, du pont, General eletrics, General Motors, 
Hewlett-Packard, IBM, Johnson&Johnson, Merck, Monsanto, Pfizer (Sell, 2003).

ddisponível em: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/
tradoc_155070.pdf. último acesso em 21/08/17.

epara a versão completa do relatório preliminar, acesse: http://accessibsa.org/
media/2017/12/tratado-de-livre-Come%CC%81rcio-unia%CC%83o-europeia-
Mercosul.pdf (versão em português) e http://accessibsa.org/media/2017/12/
eu-Mercosur-Free-trade-agreement.pdf (versão em inglês).

fo acordo tRips da oMC permite que os países escolham o regime de exaustão 
dos dpi que adotarão. a lpi adotou o regime de esgotamento nacional dos dpi 
(artigo 43), restringindo assim as importações paralelas. existem dois projetos 
de lei no Congresso nacional que propõem mudar o regime de exaustão 
adotado no Brasil para o regime internacional (pl 139/99 e pl 8091/2014).

gos seis aRV analisados foram: abacavir, amprenavir, efavirenz, lopinavir/
ritonavir, nelfinavir e ritonavir.

hos nove medicamentos foram : adalimumabe, erlotinibe, maraviroque, 
raltegravir, cinacalcet, sofosbuvir, trastuzumabe emtansina, gefitinibe e 
etravirina. o estudo considerou a diferença entre o preço no Brasil e o menor 
preço do genérico no mercado internacional, quando disponível, ou uma 
diferença de 40% na ausência de genéricos no mercado internacional.

iForam apresentadas oposições contra os pedidos de patentes relacionados 
ao sofosbuvir e daclatasvir no Brasil, pelo laboratório público Farmanguinhos/

https://www.ictsd.org/sites/default/files/event/2010/03/guide-to-the-ipria-model.pdf
https://www.ictsd.org/sites/default/files/event/2010/03/guide-to-the-ipria-model.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155070.pdf
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Fiocruz e por organizações da sociedade civil do Gtpi/ Rebrip – Grupo de 
trabalho sobre propriedade intelectual da Rede Brasileira pela integração dos 
Povos. Ainda não houve decisão final do INPI sobre esses pedidos de patentes, 
que ainda estão pendentes em ambos os casos.

jtambém examinamos outras duas fontes: portal da transparência pública, 
que reúne informações sobre os gastos públicos de todos os órgãos da 
administração Federal; e o Banco de preços em saúde, um repositório on-
line de compras públicas de medicamentos. esses dois foram abandonados 
em favor do primeiro, porque nos dados fornecidos pelo Ministério da saúde 
a informação foi mais completa, especialmente porque os bancos de dados 
anteriormente mencionados não incluem informações de compras de 
laboratórios públicos.

kwww.anvisa.gov.br

lwww.inpi.gov.br

mConsideramos que, durante o período em que o pedido de patente está 
pendente de análise, existe um monopólio de fato devido à insegurança jurídica 
causada pelo pedido pendente e ao risco de ter que pagar indenizações 
retroativas ao titular da patente caso a mesma seja concedida. esse ponto 
está sendo desenvolvido pelo autores em outro estudo no âmbito do projeto 
accessibsa.

nessa interpretação é baseada na legislação existente sobre o tema em outros 
países. Por exemplo, a lei dos EUA afirma que a “extensão da vigência da 
patente que pode estar disponível sob 35 u.s.C. 156 para a revisão regulatória 
pré-mercado é separada e será adicionada a qualquer extensão que possa estar 
disponível no anterior e atual 35 u.s.C. 154.” (tradução livre). 

oeste ponto está em desenvolvimento pelos autores em outro estudo do projeto 
accessibsa e resultados são esperados no começo de 2018.

pa lei atual de patentes (lpi), que estabelece patentes para produtos 
farmacêuticos, foi promulgada em 1996 e entrou em vigor em 1997. deve-se 
notar que a lei permitiu a concessão de patentes farmacêuticas retroativamente, 
por meio do mecanismo conhecido como “pipeline”. o modelo leva em 
consideração as patentes em vigor antes do ano base..

qa exclusividade de dados de teste não existe na legislação brasileira vigente 
para produtos farmacêuticos de uso humano. assim, o ano para a sua 
introdução foi inicialmente definido para o ano de simulação final, pois assim 
não afetaria o resultado final. Isto é alterado em cenários alternativos para 
simular o efeito da adoção de exclusividade de dados.

restes dados foram calculados caso a caso para os 24 aRV com base em 
informações de registro de patentes e sanitários e, em seguida, uma média foi 
calculada.

sConsiderando que a assistência farmacêutica para antirretrovirais é obrigatória 

http://www.anvisa.gov.br
www.inpi.gov.br
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por lei, consideramos que a demanda não variaria substancialmente com as 
alterações de preços, portanto é inelástica, ou seja, sua elasticidade-preço é 
igual a zero.

testes números foram calculados com base na média dos últimos 24 anos. os 
dados sobre entradas e saídas foram obtidos a partir de protocolos terapêuticos 
públicos

ua despesa pública brasileira em saúde no ano de 2014 foi de R$ 1.419,85 
(us$ 604,20) por pessoa, de acordo com um estudo publicado pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM). disponível em: https://portal.cfm.org.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=25985:2016-02-18-12-31-38&catid=3.

vos valores foram ajustados para a inflação de 2016.

wos valores foram ajustados à inflação de 2016.

xoutro estudo no âmbito do projeto iBsaccess está analisando o status de 
exclusividade de medicamentos de alto custo adquiridos pelo sistema de saúde 
pública no Brasil. espera-se que os primeiros resultados sejam divulgados no 
começo de 2018.

yValores ajustados à inflação de 2016 (david et al. 2016).

https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25985:2016-02-18-12-31-38&catid=3
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25985:2016-02-18-12-31-38&catid=3
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