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o sistema de patentes foi projetado para permitir a recuperação de investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento (p&d) de um novo produto através da venda do 
produto sob exclusividade por um período de tempo. contudo, já foi demonstrado 
que atrelar o preço do produto final aos custos de P&D pode ser prejudicial tanto 
para a inovação quanto para o acesso.1

Vários estudos relacionaram preços elevados de medicamentos com a 
situação de monopólio estabelecida pelo sistema de patentes e outros direitos 
de monopólio (como a exclusividade de dados).2 Verificou-se que a existência 
de uma patente pode elevar os preços devido à condição de mercado em que 
um produtor pode operar com exclusividade. na ausência de concorrência, 
um produtor pode, na prática, cobrar qualquer preço pelo seu produto, mesmo 
quando este é considerado essencial para a vida e a saúde humana, tal como 
no caso de medicamentos e outras tecnologias de saúde. a concorrência pode 
promover uma redução significativa de preços e aumentar o acesso.3

o Brasil é frequentemente mencionado como um dos países em que são 
concedidas menos patentes.4 alguns estudos foram realizados sobre patentes 
no setor farmacêutico que comparam o número de patentes concedidas 
em diferentes países.5 a Figura 1 ilustra a diferença entre os países dos 10 
principais escritórios de patentes em relação à concessão de patentes no setor 
farmacêutico, comparados ao Brasil (na linha inferior). 

1. O contexto: o que é o paradoxo das 

patentes e como ele funciona no Brasil?
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Figura 1 - Concessão de patentes por tecnologia - produtos farmacêuticos - 10 

principais escritórios de patentes* - 2006-2016. 

Brazil/16 - pharmaceuticals

canada/16 - pharmaceuticals

china/16 - pharmaceuticals

European Patent Office/16 - Pharmaceuticals

Legend: Germany/16 - pharmaceuticals

Japan/16 - pharmaceuticals

republic of Korea/16 - pharmaceuticals

russian Federation/16 - pharmaceuticals

United states of america/16 - pharmaceuticals
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Fonte: Banco de dados estatísticos da organização mundial da propriedade Intelectual (ompI).*a Índia 
está entre os 10 principais escritórios de patentes, mas não há dados do país para concessões de patentes 
para produtos farmacêuticos. 

outro exemplo é o estudo realizado por correa et al. (2011), que compara 
patentes farmacêuticas concedidas na argentina, Brasil, colômbia, Índia e África 
do sul. de acordo com os autores, na argentina, 951 patentes farmacêuticas 
foram concedidas entre 2000-2007; no Brasil, foram concedidas 278 patentes 
entre 2003-2008; na Índia 2.347 de 2005-2008; e na África do sul, 2.442 patentes 
foram registradas apenas em 2008.6

Há uma série de razões pelas quais há menos patentes concedidas no Brasil, 
incluindo o alto número de pedidos que foram retirados ou abandonados antes 
de serem submetidos a qualquer exame substantivo no país. por exemplo, um 
estudo recente de sampat e shadlen (2017)7 analisou 2.964 pedidos de patentes 
farmacêuticas classificados pelos autores como “secundários”. O estudo revelou 
que cerca de 60% dos pedidos foram retirados ou abandonados antes do exame 
no Brasil, comparados a 27% na Índia, por exemplo, concluindo que é a retirada/
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abandono e não a rejeição, a principal explicação para a baixa taxa de concessão 
de patentes no Brasil. Um relatório recente da ompI8 chega a uma conclusão 
semelhante, conforme ilustrado na Figura 2, abaixo.

o fato de que existe um baixo número de patentes farmacêuticas concedidas no 
país pode levar à conclusão de que medicamentos podem ser comprados sob 
um regime concorrencial (lembrando que o Brasil não concede exclusividade de 
dados para medicamentos de uso humano) e que os preços seriam baixos. no 
entanto, muitos medicamentos no Brasil são comprados exclusivamente de um 
único produtor e geralmente a preços elevados.

A situação de poucas patentes concedidas, mas muitas compras sob 
exclusividade devido à ausência de concorrência, o que pode resultar em preços 
mais altos, é o que chamamos de “paradoxo das patentes no Brasil”.

na ausência de patentes concedidas para produtos farmacêuticos, quais são os 
fatores que levam à situação de ausência de concorrência e preços elevados no 
Brasil? esta é a questão que nós, no projeto accessibsa, pretendemos responder 
com um estudo atualmente em andamento.

o objetivo do estudo é realizar uma coleta abrangente de dados e analisar as 
compras de medicamentos efetuadas pelo ministério da saúde (ms) no período 
de 2005 a 2016. os medicamentos incluídos no escopo do estudo são aqueles 
que tiveram apenas um fornecedor no mercado brasileiro no ano de 2016. 
examinaremos o tipo de licitação que foi utilizada para cada compra, o número 
de produtores com registro sanitário no país, o status patentário de cada produto 
e compararemos os preços brasileiros com os preços no mercado internacional 
para examinar como o paradoxo das patentes opera no Brasil e suas implicações 
para a compra de medicamentos pelo sistema Único de saúde (sUs).

Figura 2 - distribuição dos resultados do exame de patentes (todos os 

setores) - Brasil - 2012-14 / 2014-16

Brazil, 2010 - 2012 Brazil, 2014 - 2016

13.6% Granted 19.2% Granted

9.2% rejected 13.4% rejected

77.2% Withdrawn/

abandoned

67.3% Withdrawn/

abandoned

Fonte: ompI, Indicadores da propriedade Intelectual mundial, 2017, p. 22.
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existem muitos fatores que podem levar à existência de um único fornecedor de 
um produto farmacêutico em um determinado país. Um dos principais fatores 
está relacionado à dinâmica do sistema de patentes. mesmo na ausência de 
patentes concedidas, o sistema de patentes pode criar monopólio de facto, 
ou seja, a situação em que não existe patente concedida no país para um 
determinado produto, mas ele está “sujeito à proteção patentária” devido a um ou 
mais pedido(s) de patente com exame pendente. Essa situação gera “incerteza 
jurídica” em torno do status e à possibilidade de ter que pagar uma compensação, 
caso a patente seja concedida no futuro.

de acordo com a lei de patentes brasileira (lei 9.279/96, artigo 44), no caso da 
patente ser concedida, o titular da patente tem o direito de obter uma indenização 
por exploração indevida do objeto da patente desde a data de publicação 
do pedido até a data de concessão da patente. O artigo 208 especifica: “A 
indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido 
se a violação não tivesse ocorrido”. E os artigos 209 e 210 especificam critérios 
de ressarcimento, incluindo perdas e danos e, mais especificamente, lucros 
cessantes. deve notar-se que outras leis nacionais determinam apenas o 
pagamento de royalties durante o tempo de pendência.10

a situação é agravada no contexto brasileiro devido ao tempo médio entre a 
apresentação de um pedido de patente e seu exame, que é muito alto. dados 
recentes da organização mundial de propriedade Intelectual (ompI) mostram 
que o Brasil é o país com maior tempo médio de pendência (95,4 meses), como 
mostra a Figura 3.

2. O problema para a implementação 

de políticas públicas de acesso a 

medicamentos: ausência de patentes, mas 

muitos monopólios (e preços elevados)
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Figura 3 - Tempo médio de pendência entre pedido inicial e decisão final 

em escritórios de patentes selecionados (todos os setores), 2016.
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Fonte: ompI, Indicadores da propriedade Intelectual mundial, 2017, p. 19.

Especificamente para o setor farmacêutico, um estudo que analisou 278 patentes 
farmacêuticas concedidas no Brasil de 2003 a 2008, revelou que mais de 50% 
dos pedidos de patente farmacêutica demoraram pelo menos 8 anos para serem 
analisados e cerca de 25% demoraram mais de 10 anos.11

Essa dinâmica do sistema de patentes não é específica do Brasil, mas sim reflexo 
de uma realidade de como as empresas farmacêuticas operam para maximizar a 
exclusividade em relação a seus produtos, através da chamada “gestão do ciclo 
de vida” por parte das empresas farmacêuticas ou evergreening como é chamada 
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por seus críticos. essa forma de atuação aumenta o número total de pedidos 
de patentes a serem processados pelos escritórios de patentes e aumenta a 
incerteza jurídica em torno da patenteabilidade de um medicamento.

estratégias de evergreening são aquelas adotadas para ampliar a situação de 
monopólio sobre produtos existentes, bloqueando a entrada de concorrentes 
genéricos no mercado.12 Uma dessas estratégias é a apresentação de vários 
pedidos de patente em torno de um mesmo produto, posteriores ao pedido 
relacionado ao composto base (patente “primária” ou “principal”). Esses pedidos 
podem incluir reivindicações como formulações, combinações, dosagens, 
polimorfos, patentes de seleção, processos análogos, pró-fármacos, método 
de tratamento e uso (incluindo segundo uso médico),13 afetando o ciclo de vida 
de um produto no mercado. de acordo com Kapczynski et al., esses pedidos 
são chamados de “secundários”, “pois assume-se que surgirão na sequência 
da inovação e oferecem proteção menos robusta do que uma reivindicação de 
composto químico” (página 1).

existe uma preocupação geral de que as patentes secundárias não ofereçam 
inovação, nem mesmo incremental, mas sim desempenhem um papel no 
bloqueio da entrada de concorrentes no mercado.14 como exemplo, um estudo 
realizado no Brasil sobre HIV/Aids identificou 447 pedidos de patentes para 20 
medicamentos antirretrovirais, uma média de 22 pedidos por cada medicamento. 
cerca de 25% dos pedidos foram abandonados por algum motivo durante o 
processo administrativo, e nunca foram analisados quanto ao mérito. o autor 
usou esse dado como um indicador da baixa importância da patente e de sua 
utilização para gerar incerteza e bloquear a concorrência.15

essa dinâmica do sistema de patentes cria uma situação que interfere na 
compra de medicamentos e produtos de saúde no Brasil, ou seja, existem 
produtos sujeitos à proteção patentária devido a vários pedidos de patentes com 
diferentes status em determinado momento, tais como concedidos, rejeitados, 
pendentes ou abandonados. na ausência de patentes concedidas, os pedidos 
que ainda estão em espera de exame (“pedidos de patente pendentes”) podem 
gerar incerteza jurídica em relação ao status patentário de um produto, afastando 
a concorrência.

No problema que abordamos, isto significa que, durante o período de pendência, 
as compras de medicamentos pelo setor público são feitas sem licitação 
e exclusivamente de um fornecedor (monopólio) mesmo na ausência de 
uma patente concedida ou de outros direitos de monopólio. a ausência de 
concorrência pode resultar em preços elevados.  

mesmo que legalmente possa haver produção ou importação de uma versão 
genérica do medicamento durante o período de pendência, os pedidos de patente 
pendentes podem ser usados para produzir uma situação de monopólio de fato para 
um medicamento pelo lado da oferta, apesar das alternativas genéricas estarem 
disponíveis no mercado internacional. os pedidos pendentes podem ser utilizados 
por empresas farmacêuticas para criar pressão contra a aquisição ou a produção 
local de versões genéricas, especialmente no caso de compras pelo setor público.  
os estudos de caso que seguem ilustram esta situação. 
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3. Estudos de caso: como o 
paradoxo funciona na prática

os dados da área de HIV/aids e Hepatite c podem ser usados para ilustrar o 
paradoxo das patentes no Brasil. em 2015, dos 19 medicamentos antirretrovirais 
(arVs) utilizados no Brasil, 13 foram comprados com exclusividade de um 
produtor. desses 13, dados preliminares mostram que apenas 2 possuem 
uma patente primária concedida no país; 7 têm apenas patentes secundárias 
concedidas e os outros 4 possuem pedidos de patente pendentes, 2 dos 
quais são apenas pedidos de patentes secundárias. dos 3 novos antivirais de 
ação direta (aads) utilizados no tratamento da hepatite c, todos estão sendo 
comprados em situação de monopólio, apesar de não terem nenhuma patente 
concedida no país (Figura 4).

Figura 4 - resumo do status patentário e compras de arVs e aads pelo setor 

público no Brasil - dezembro de 2015

Compra em 
situação de 
monopólio? (a)

ARV/DAA Patente primária 
concedida? (b)

Patente 
secundária 
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Pedidos  de 
patente 
pendentes? (b)
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Darunavir

sim

não (produção 
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sob licença 
voluntária)

sim

não

sim

não (concedida, 
mas abandonada)

sim 
(combinação)

não

não

sim (secundário, 
combinação)

sim (secundário, 
derivado)

sim (secundário, 
processo e 
combinação)
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Compra em 
situação de 
monopólio? (a)

ARV/DAA Patente primária 
concedida? (b)

Patente 
secundária 
concedida? (b)

Pedidos  de 
patente 
pendentes? (b)

Didanosine

Efavirenz

Enfuvirtide

Etravirine

Fosamprenavir

Lamivudine

Lopinavir/r

Maraviroc

Nevirapine

Raltegravir

Ritonavir

sim

não (produção 
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sob licença 
compulsória)

sim

sim

sim

não

sim

sim

não

sim

sim
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não
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não
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Compra em 
situação de 
monopólio? (a)

ARV/DAA Patente primária 
concedida? (b)

Patente 
secundária 
concedida? (b)

Pedidos  de 
patente 
pendentes? (b)

Saquinavir

Stavudine

Tenofovir

Tipranavir

Zidovudine

Sofosbuvir

Daclatasvir

Simeprevir

sim

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

não

não

não

não

não

não

sim (formulação 
e combinação)

não

não

sim (formulação)

sim (formulação 
e combinação)

não

não

não

sim (secundário, 
derivado)

não

sim (secundário, 
formulação e 
combinação)

sim (primário)

sim (secundário, 
derivado)

sim

sim

sim

Fontes: a) ministério da saúde/dloG, por meio da lei de acesso à Informação, b) mapeamento patentário 
desenvolvido inicialmente por GtpI/aBIa e cedido às autoras.

além disso, os estudos de caso apresentados abaixo revelam ainda diferentes 
efeitos da incerteza jurídica criada por pedidos de patentes pendentes na compra 
pública e produção local de medicamentos no Brasil. Estes casos exemplificam 
um cenário mais amplo que pretendemos investigar por completo.
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3.1. Tenofovir - sem patente, muitos anos de 

monopólio de facto e preços elevados

o medicamento fumarato de tenofovir disoproxil (tdF) foi incorporado pelo sUs 
em 2003. Foi comercializado com exclusividade pela empresa estadunidense 
Gilead até 2010, quando uma versão genérica brasileira começou a ser fornecida 
ao governo. a primeira versão genérica do tdF estava disponível no mercado 
internacional em 2006.16

o primeiro pedido de patente relacionado ao tdF no Brasil foi apresentado pela 
Gilead em 1998 para o sal fumarato do pró-fármaco (pI9811045-4), um pedido 
de patente secundário que não cobria o composto base. em 2005, o fabricante 
público Farmanguinhos/Fiocruz apresentou um subsídio ao exame de patente 
que contestava a patenteabilidade de um pedido de patente tdF no Brasil. 
em 2006, organizações da sociedade civil também apresentaram oposições a 
patentes no Brasil, seguindo a experiência de organizações da sociedade civil na 
Índia que também estavam questionando pedidos de patentes secundárias em 
torno do tenofovir.17

em 2008/2009, o escritório de patentes brasileiro (InpI) emitiu sua primeira 
decisão e depois sua decisão final (após recurso administrativo), rejeitando 
a patente. deve-se ressaltar que a Gilead contestou essa decisão na justiça e 
que o processo judicial só terminou em 2015.18 a primeira versão genérica do 
medicamento passou a estar disponível no Brasil apenas em 2010, sendo 
produzida localmente por um laboratório público.

Durante o tempo em que houve “incerteza jurídica” no status patentário do tdF no 
Brasil devido a pedidos de patentes pendentes (mesmo que se tratasse de uma 
“patente secundária”), a Gilead gozou de um monopólio de facto nas compras 
públicas do medicamento.  

a Gilead também está usando outras estratégias de evergreening em torno 
do tenofovir, como a apresentação de um novo pedido de patente para uma 
combinação de dose fixa (FDC) abrangendo TDF + emtricitabina (truvada®).19 
o pedido foi apresentado em 2004 e foi rejeitado pelo InpI em janeiro de 2017, 
após oposições ao pedido de patente apresentadas pela sociedade civil em 
2010 e 2016 (pI0406760-6; Wo/2004/064845). a Gilead apresentou um recurso 
administrativo em abril de 2017, que ainda está pendente de decisão.20 enquanto 
isso, o ministério da saúde brasileiro concluiu a primeira compra de 3,6 milhões 
de comprimidos de truvada® da Gilead em situação de exclusividade, ao custo 
de Usd 0,75 por comprimido,21 embora existam versões genéricas disponíveis 
no mercado internacional ao preço de Usd 0,13.22 se o Brasil tivesse tomado 
a decisão de comprar a versão genérica do medicamento (uma vez que não há 
nenhuma patente concedida no país), poderia ter economizado mais de USD 2,2 
milhões apenas nessa compra. 

o caso do tenofovir é indicativo de diferentes estratégias adotadas pelas 
empresas farmacêuticas dentro do sistema de patentes para poder operar com 



18

Darunavir - patente primária concedida e 

abandonada pela empresa, que usa pedidos de 

patente secundárias pendentes para bloquear a 

concorrência de genéricos

exclusividade no mercado, bloqueando a concorrência de genéricos e reduções 
de preços, mesmo na ausência de patentes concedidas.

o medicamento para HIV/aids darunavir é outro exemplo de como os 
pedidos de patente pendentes têm sido usados para bloquear a concorrência 
no Brasil. o primeiro pedido de patente relacionado ao composto base 
do darunavir (pI9607625-9; Wo/1996/28465) foi depositado no Brasil em 
1996.  a patente foi concedida em 2007 e depois abandonada em 2011, 
devido à ausência de pagamento das taxas anuais.23 no total, 18 pedidos 
de patentes relacionados ao darunavir foram inicialmente identificados no 
Brasil, dos quais 9 estão relacionados ao composto e formulações, 5 estão 
relacionados a intermediários e 4 a combinações. metade dos 18 pedidos 
já foram rejeitados ou arquivados e os outros 9 ainda estão pendentes de 
exame pelo InpI. os pedidos pendentes são considerados secundários, de 
acordo com um estudo realizado pelo Grupo de trabalho sobre propriedade 
Intelectual da rede Brasileira pela Integração dos povos (GtpI/rebrip), um 
grupo de organizações da sociedade civil brasileira especializado nesta área.24 

o darunavir foi incorporado ao sUs em 2008. desde então, foi comprado 
com exclusividade da Janssen-cilag (exceto em 2016), mesmo na ausência 
de qualquer patente concedida desde 2011, quando a patente primária foi 
abandonada pela empresa. atualmente, é um dos medicamentos arVs mais 
caros e é utilizado por cerca de 14.500 pessoas no Brasil.25 Iem 2017, seu 
preço no Brasil foi de Usd 2,42 por comprimido (600 mg),26 mesmo que existam 
versões genéricas pré-qualificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
disponíveis no mercado internacional por Usd 0,90 (600mg).27 se a versão 
genérica tivesse sido comprada, considerando apenas o volume comprado em 
2017, a economia teria sido de mais de USD 27,6 milhões.

em 2015, os países do mercosul lançaram um mecanismo conjunto de compra 
de medicamentos de alto custo selecionados, que inclui a possibilidade de 
aquisição de produtores genéricos pré-qualificados pela OMS. O darunavir foi um 
dos medicamentos incluídos na lista de compras. dados do ministério da saúde 
mostram que em 2016 o medicamento foi parcialmente comprado da Janssen, 
ao preço de r$9,60 (Usd 2,75), e parcialmente da aurobindo por meio da opas/
oms, por r$4,34 (Usd 1,24).28 no entanto, em 2017 foi comprado novamente 
apenas da Janssen mediante inexigibilidade de licitação.29 de acordo com uma 
carta do GtpI,30 a empresa Janssen parece estar pressionando o ministério da 
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saúde a não comprar versões genéricas com o argumento de que o medicamento 
está sujeito à proteção patentária no Brasil.

o estudo de caso do darunavir apresenta um outro modo de como os pedidos de 
patente pendentes podem ser usados por empresas farmacêuticas para bloquear 
a concorrência de genéricos. a patente primária do darunavir foi concedida no 
Brasil, mas abandonada pela empresa. mesmo assim, a Janssen parece estar 
pressionando o ministério da saúde a não usar mecanismos de compra que 
possibilitem concorrência com medicamentos genéricos com base na incerteza 
jurídica gerada por vários pedidos de patente (secundários) em espera de exame 
pelo InpI.

o medicamento inovador para o tratamento da hepatite c, sofosbuvir, é outro 
exemplo de como os pedidos de patente pendentes geram monopólio de facto no 
Brasil. De maneira preliminar, identificamos 15 pedidos de patente relacionados 
ao sofosbuvir no Brasil, o mais antigo datado de 2001. todos os pedidos ainda 
estão em espera de exame31 e, portanto, nenhuma patente foi concedida no país 
até o momento. organizações da sociedade civil ligadas ao GtpI e o laboratório 
público Farmanguinhos/Fiocruz apresentaram oposições (subsídios ao exame) 
contra os pedidos de patente para o composto base e para o pró-fármaco.32

no entanto, durante o período de pendência, a Gilead goza de um monopólio 
de facto sobre as vendas do medicamento, que começaram em 2015. a última 
compra foi feita a Usd 50 por comprimido, o que equivale a Usd 4.200 para cada 
tratamento padrão de 12 semanas.33 a compra do sofosbuvir por si só representa 
cerca de Usd 180 milhões do orçamento brasileiro de saúde por ano.34

Há versões genéricas do sofosbuvir disponíveis no mercado internacional. a 
Gilead assinou licenças voluntárias com produtores de genéricos em outros 
países que limitam o alcance geográfico de países que podem ter acesso às 
versões genéricas produzidas sob as licenças, que excluem o Brasil. no entanto, 
existem versões genéricas que foram produzidas fora das licenças da Gilead 
e que poderiam ser exportadas para o Brasil por uma fração do preço cobrado 
pela Gilead, cerca de Usd185 para o mesmo tratamento de 12 semanas.35 A 
economia com a compra da versão genérica poderia chegar a cerca de USD 170 
milhões por ano. 

enquanto isso, um consórcio público-privado liderado pela Fiocruz foi criado 
para produzir localmente uma versão genérica do sofosbuvir,36 que está em 
desenvolvimento mesmo antes de uma decisão sobre a patenteabilidade do 
medicamento. o sofosbuvir também foi incluído na lista de medicamentos 
que poderiam ser comprados no mecanismo de compra conjunta do mercosul 
mencionado anteriormente. no entanto, devido a um monopólio inexistente 

3.3. Sofosbuvir - medicamento inovador e 

tratamento de alto custo em “monopólio de facto” 
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baseado apenas em pedidos de patentes pendentes, o medicamento ainda 
está sendo comprado da Gilead com exclusividade, resultando em um gasto 
exorbitante de recursos públicos.

o acetato de glatiramer é utilizado para o tratamento da esclerose múltipla 
e atualmente é comercializado pela teva pharmaceuticals sob a marca 
Copaxone®. Foi registrado no Brasil em 2006 e até agora a Teva é a única 
produtora com registro sanitário no país. o medicamento é comprado pelo 
sUs em situação de exclusividade da teva desde 2010. o preço pago na última 
compra pública em 2016 foi de Usd 17 por cada unidade (20mg/ml), num total 
de Usd 20,7 milhões.37

Mediante uma pesquisa preliminar, pudemos identificar 5 pedidos de patentes 
relacionados ao glatiramer no Brasil, nenhum dos quais foi concedido até o 
momento: 2 foram depositados pela Yeda research and development co., 2 pela 
teva pharmaceuticals e 1 pelo dr. reddy laboratórios. Vale ressaltar que a teva 
comprou os direitos sobre o glatiramer da Yeda em 1987.38 o pedido de patente 
mais antigo no Brasil foi apresentado pela Yeda em 1995 e foi rejeitado, primeiro 
em 2003 e novamente em 2005 após o recurso administrativo interposto pelo 
requerente. em 2009, a Yeda contestou a rejeição em um processo judicial, 
julgado em 2016, que anulou a rejeição do pedido de patente pelo InpI devido 
a procedimentos administrativos. esse pedido de patente está aguardando 
uma nova decisão do InpI. 3 dos outros 4 pedidos ainda aguardam decisão do 
escritório de patentes e 1 foi abandonado antes de qualquer análise substantiva. 
portanto, apesar da incerteza jurídica gerada pelas estratégias de patenteamento 
da empresa, nunca houve uma patente concedida no Brasil para o glatiramer. no 
entanto, o medicamento está sendo comprado exclusivamente da teva desde 
que entrou no mercado brasileiro em 2010. 

em 2012, dois produtores brasileiros - um público e um privado - anunciaram 
uma parceria de desenvolvimento produtivo (pdp) para produzir o glatiramer 
no país. não existe informação pública disponível sobre o estágio atual de 
desenvolvimento. No entanto, no final de 2016, o Ministério da Saúde apresentou 
um pedido para o exame prioritário dos pedidos de patentes relacionados ao 
glatiramer, no qual a PDP é mencionada como justificativa.39 portanto, é possível 
que os pedidos de patente pendentes possam estar interferindo com a produção 
local do medicamento. 

ainda não existe uma versão genérica do glatiramer disponível no Brasil, mas, 
por lei, todos os genéricos devem ser pelo menos 35% mais baratos do que o 
medicamento de referência. se esse preço reduzido fosse aplicado à última 
compra pública do medicamento realizada pelo sUs, a economia poderia ter sido 
superior a USD 7,2 milhões.

3.4. Glatiramer - sem patentes concedidas, mas 

sem concorrência
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o acesso a medicamentos e a tecnologias de saúde é uma questão complexa 
e multifacetada. existem muitos fatores que podem interferir na disponibilidade 
de tratamento para aqueles que precisam. o preço é um desses fatores. e, 
na ausência de concorrência, os preços geralmente são mais elevados. as 
patentes são uma maneira de impedir a concorrência e criar monopólio, e já foi 
amplamente demonstrado que os medicamentos patenteados são muito mais 
caros que os medicamentos genéricos. especialmente nos casos de produtos 
em que os indivíduos não têm escolha de comprar ou não (demanda inelástica), 
é possível ao produtor definir o preço tão alto quanto se pode especular que as 
pessoas estariam dispostas a pagar. Quando se trata de tecnologias de saúde, 
pode tornar-se literalmente uma questão de vida ou morte, e as pessoas estão 
dispostas a pagar muito. 

Já há muitos anos tem-se debatido o impacto das patentes farmacêuticas sobre 
o acesso a medicamentos, especialmente nos países em desenvolvimento. a 
maior parte do debate em torno do assunto tem sido sobre o tratamento para 
HIV/aids e, mais recentemente, para hepatite c e alguns medicamentos contra 
câncer. Embora sempre tenha sido afirmado que o sistema de patentes se aplica 
a todos os medicamentos, suas implicações não podem ser limitadas a algumas 
doenças específicas. 

o Brasil é apontado como um dos países com o menor número de patentes 
concedidas para produtos farmacêuticos, o que pode levar à impressão de 
que a maioria dos medicamentos pode ser adquirida sob concorrência no 
país, resultando em preços mais baixos. no entanto, nos últimos anos houve 
um aumento significativo nos gastos públicos em medicamentos. A título de 
ilustração, um estudo40 demonstra que, embora as despesas do ministério da 
saúde em medicamentos tenham aumentado em 74% entre 2008 e 2015 (de 
r$8,5 bilhões para r$14,8 bilhões), o orçamento federal para a área de saúde 
aumentou apenas 36,6% no mesmo período. embora o aumento das despesas 
públicas em medicamentos possa refletir um aumento no número de indivíduos 
tratados, por outro lado, isso também pode significar um aumento nos gastos 
com medicamentos de alto custo, muitos dos quais estão sob situações de 

4. Considerações finais
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monopólio causadas pelo sistema de patentes. 

com este estudo, pretendemos apresentar novas evidências sobre a questão 
do acesso a medicamentos no Brasil, com foco em medicamentos de alto custo 
comprados pelo Ministério da Saúde em 2016 e identificando aqueles que 
possuíam apenas um fornecedor no mercado brasileiro. após a seleção inicial, 
investigaremos as razões por trás desse monopólio pelo lado da oferta. para tal, 
estabeleceremos o status patentário de cada um desses medicamentos no Brasil 
para verificar se o monopólio está sendo causado por uma patente concedida 
ou por pedidos de patente pendentes, bem como analisaremos cada patente/
pedido para avaliar se é primário ou secundário e seu potencial para bloquear a 
concorrência. também compararemos preços praticados no Brasil com preços 
de genéricos disponíveis no mercado internacional para destacar o impacto 
financeiro na compra de medicamentos pelo SUS.

com os resultados, pretendemos trazer elementos para uma melhor 
compreensão sobre as compras de medicamentos pelo sUs e as implicações 
do sistema de patentes, mesmo na ausência de patentes concedidas no país. 
pretendemos, também, explorar soluções que possam ser aplicadas por gestores 
públicos, especialmente na aquisição dos medicamentos, a fim de minimizar o 
impacto do paradoxo das patentes no Brasil. Espera-se que os resultados finais 
sejam publicados em meados de 2018.
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