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'Ú· C!/i'icano valia a metade de uma vida nascida 
(expec/ativa de vida ao nascer em Botswana, 

f!m paí::,es ricos, maior que 70 anos). 

que cheguei ao convencimento de que o cien
er sua contribuiçào científica a uma descoberta 
I novo procedimento, de uma nova técnica ou 
ria, se essa contribuição não tivesse um claro 
das populações sofridas; além de que o cien

lento sólido da problemática sacialno mundo. 

'isào de aprimorar-me aulodidaticamente no do
hegcmdo a participar de diversos eventos cul/u
mtais, como ouvinte ou convidado, sendo um dos 
mtação no Seminário Internacional para "Análi
,re medicamentos ", na Reunião de Ministros do 
?mbro de 2004, em Brasília, e posteriormente a 
'studos de Doutorado na pós-graduação do Pro
rica Latina (PROLAM). da Universidade de São 
varia no período de 2007 a2011. 

estudos de diversas disciplinas em ciências .'10

analítica comparativa sobre a problemática do 
sobre o acesso a medicamentos. especiJi

lia do HIV/AIDS. no contexto da realidade 
paí.~·es da América Latina. Brasil e México, 

desta obra. A complexidade da problemática 
a um enjoque multidisciplinar nas áreas de 

pública, economia. relações internacionais e 
interagir com personagens e instituições re

irmão país, assim como acesso a documentos 
izações internacionais e organizações não 
inversamente. a partir da análise da rea/i

cll1álise da realidade mundial e de perspec
binômio propriedade intelecluallwúde pública 

. ser mais bem definido como o conj/ilo 
à vida". 

trabalho contribuirá para um melhor conhe

tratada e servirá de base para a 


problemas relacionados e dos desafios que, 

futuramente enfrentará. 

..J 

SUMÁRIO 

LISTA DE ABREVIATURAS li: SIGLAS........................... ; .. ~ ............................. 19 


INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 23 


Capít.ulo I - PANORAMA MUNDIAL DA EPIDEMIA DE '·IIV/AIDS........... 31 


1.' Transcendência histórica da epidemia de HIV/AIDS ................................. 31 


1.2 Panorama atual do avanço científico na epidemia de H I V/ A I OS ............... 33 

Quadro 1 Breve histórico do desenvolvimento de drogas antirretrovirais (AR V) ... 38 

1.3 Estado atual da epidemia e de seu tratamento ............................................ 42 


Tabela I - Estimativa Illundial e regional da epidemia do H I V (2008) .............. 43 


Tabela 2 - Cobertura mundial do tratamento ARV (2008) ................................ .46 


1.4 A resposta mundial ao avanço do HIV/SIDA ............................................ .49 


Quadro 2 Eventos críticos na evolução da epidemia de H 1 V/ AIDS ................. 50 


1.5 O financiamento do combate ao H IV/AIDS ............................................... 55 


1.6 A iniciativa privada e as parcerias plibl ico-privadas .................................. 60 


Capítulo 2 - A POLíTICA DE SAÚDE DE BRASIL E MÉXICO NO 
COMBA'FE À EPIDEMIA DE HIV ..................................................................... 65 

2.1 Demografia e indicadores socioeconômicos de Brasil e México ................ 66 

Tabela 3 - Estatísticas de HIV/AIDS na América Latina ................................... 67 

Tabela 4 - Dados demográficos e indicadores socioeconômicos de Brasil e 
México ..................................................................................... , ............... '........... 68 


2.2 O impacto da epidemia de HIV no Brasil e no México .............................. 69 


 

 



16 Julio C. Acosta Navarro 

Tabela 5 - Indicadores epidemiológicos da epidemia de HIV/AIDS no Brasil e 

no México ............... 7""" .... , ..................................................................................:....... 70 


2,3 	 O sistema de assistência à epidemia de HIV no Brasil e no México .......... 72 


2.3.1 Caraterísticas gerais .............................. , .......................................... 72 


Tabela 6 Indicadores do sistema de atenção à epidemia de HIV no Brasil e 

no México ........................................................................................................... 74 


2.3.2 Gestão participativa ......................................................................... 76 


2,3.3 Política de acésso a tratamento ARV .............................................. 76 


2.4 	 Análise de custos e resultados da política de saúde para a epidemia de 

HIV/AIDS no Brasil e no México .............................................................. 82 


2.4.1 Custos ......... , ............................................ , ....................................... 82 


Tabela 	7 - Indicadores de, custos do sistema de atenção à epidemia de 

HIV/AIDS no Brasil e nó México* ............................................................ 83 


2.4.2 Resultados ....................................................................................... 90 


2.5 	 Lições a serem extraídas da experiência deBrasil e México ...................... 92 


Capítulo 3 - A PROBLEMr\TICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

E O ACESSO A MEDiCAMENTOS....................................................................95 


3.1 	 Propriedade intelectual, propriedade industrial e patentes .......................... 96 


3.2 	 A legitimação da propriedade intelectual e suas críticas ............................ 97 


3.3 	 A propriedade intelectual e o acordo TRIPS: lima contextualização ........ 105 


3.4 	 O acordo TRIPS, o setor farmacêutico e a saúde pública ......................... 108 


Tabela 8 Data de entrada na OMC e da modificação da legislação de 

propriedade industrial (LPI) no Brasil e no México .......................................... 110 


Quadro 3 - Flexibilidades e salvaguardas previstas no Acordo TRIPS ............ I 14 


3.5 	 O confronto "direitos humanos" vs. "direitos de patente" ........................ 117 


3.6 	 O acordo TRIPS e a questão da inovação tecnológica, desenvolvimento 

e crescimento econômico .......................................................................... [ 19 


Capítulo 4 - A LEGISLAÇÃO DE PROPRIEDADE INÓUSTRIAL NO 

BRASIL E NO MÉXICO E SUA INFLUÊNCIA SOBRE O ACESSO A 

1\1EDICAMENTOS A R V ..................................................................................... 123 


4.1 	 Análise da LPI de brasil e México ............................................................ 124 


4. [.1 No Brasil ....................................................................................... 124 


4,[.2 No México ..................................................................................... 126 


Tabela 9 - Propriedade industrial e política de saúde: TRJ PS (OMC) vs. Natla ..... 129 


Direito de Patente vs, 

Tabela 10 Legislação de propriedade in 
no México (1991): Origens comuns ......... .. 

Tabela I1 Descrição da legislação de prc 
México ............. , ................... · ...... ·.. · ...... ·.. .. 

4.2 	 Licença compulsória ........................ .. 


4.2.1 No Brasil ......................... · .... · 

Tabela 12 Bases para emissão de licença c 

4.2.2 No México ....................... ·.... · 


4.3 Importação paralela ......................... . 


4.3.1 No Brasil ............................. .. 


4.3.2 No México ......................... · .. · 


4.4 Exceção bolar ou uso experimental, 

4.4.1 Nó Brasil ....................... ·.. ·..· 


4.4.2 No México .......................... · 


4.5 A concessão de patentes ................ .. 


4.6 Limitações da LPI brasileira e mexil 

4.6.1 Mecanismo pipeline ............. 


4.6.2 Diretrizes de exame de palen 

4.6.3 Anuência prévia da Anvisa .. 

4.6.4 Projetos de Lei TRIPS-plus. 

Tabela 13 Anàlise de algumas provi 
propriedade industrial no Brasil e no Mé 

Tabela 14 - Análise da adequação legisl 
pública: medidas de proteção (CONECT 

Tabela 15 Análise da adequação legisl 
pública: medidas prejudiciais (CONECl 

4.7 	 Conclusões: por que Brasil e Méxi! 

CONCLUSÕES FINAIS E DESAFIOS 

REFERÊNCIAS.... ~..............................····· 


íNDICE ALFABÉTICO .......................... 


 

 



17 

e política de saúde: TRlPS (OMC) vs. Nafta ..... 129 

C. Acosta Navarro 

da epidemia de HJV/AlDS no Brasil e 
70 

de HIV no Brasil e no México .......... 72 

........................................................................ 72 

de atenção à epidemia de HIV no Brasil e 
......................................................................... 74 

....................................................................... 76 

da política de saúde para a epidemia de 
.............................................................. 82 

........................................................................ 82 

do sistema de atenção à epidemia de 
ico* ................................................ : ........... 83 

.......................................................................... 90 

experiência de Brasil e México ...................... 92 

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
.................................................................... 95 

edade industrial e patentes .......................... 96 

intelectual e suas críticas ............................ 97 

o acordo TRIPS: uma contextllalização ........ 105 

VS. "direitos de patente" ........................ 117 

da inovação tecnológica, desenvolvimento 
......................................................................... 119 


DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO 

A INFLUÊNCIA SOBRE O ACESSO A 

......................................................................... 123 


México ..................................................... ""'"124 


........................................................................... 124 


......................................................................... 126 


Direito de Patente VS. Direito à Vida 

Tabela 10 - Legislação de propriedade industrial (LPI) no Brasil (1996) e 

no México (1991): Origens comuns .................................................................. 130 
, 
Tabela 11 Descrição da legislação de propriedade industrial do Brasil e do 

México .............................................................................................................. 131 


4.2 Licença complllsória ................................................................................. 132 


4.2.1 No Brasil ....................................................................................... 132 


Tabela 12 - Bases para emissão de licença compulsória no Brasil e no México ..... 134 


4.2.2 No México ..................................................................................... 141 


4.3 Importação paralela .................................................................................. 144 


4.3.1 No Brasil ....................................................................................... 144 


4.3.2 No México ..................................................................................... 146 


4.4 Exceção bolar ou uso experimental .......................................................... 147 


4.4.1 No Brasil ............................................................ : .......................... 147 


4.4.2 No México ..................................................................................... 148 


4.5 A concessão de patentes ........................................................................... 149 


4.6 Limitações da LPI brasileira e mexicana ........ , ......................................... 150 


4.6.1 Mecanismo pipeline ...................................................................... 150 


4.6.2 Diretrizes de exame de patentes adotadas pelo INPI ..................... 156 


4.6.3 Anuência prévia da Anvisa ............................................................ 158 


4.6.4 Projetos de Lei TRI PS-plus ........................................................... 158 


Tabela 13 Análise de algumas provisões TRIPS-plus da legislação de 

propriedade industrial no Brasil e no México ................................................... 159 


Tabela 14 - Análise da adequação legislativa brasileira sob a ótica da saúde 

pública: medidas de proteção (CON ECTAS, 20 I I) ......................................... 161 


Tabela 15 - Análise da adequação legislativa brasileira sob a ótica da saúde 

pública: medidas prejudiciais (CONECTAS, 2011)* ....................................... 162 


4.7 Conclusões: por que Brasil e México seguiram caminhos diferentes? ..... 165 


CONCLUSÕES FINAIS E DESAFIOS FUTUROS.......................................... 171 


REFERÊNCiAS.................................................................................................... 177 


íNDICE ALFABÉTICO ....................................................................................... 189 


1 

 

 


