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RESUMO 

 

 

Esta dissertação propõe-se a analisar o posicionamento da diplomacia brasileira, e sua 

articulação com o Ministério da Saúde e os ativistas antiaids, em relação ao tema de acesso a 

medicamentos, sobretudo antirretrovirais, entre meados da década de 1980 e o ano de 2007. 

Com esse fim, são examinados três momentos fundamentais nesse processo, sob as 

perspectivas interna e externa. O primeiro refere-se à aprovação do Acordo TRIPS, em 1994, 

um acordo internacional concernente à propriedade intelectual, e suas repercussões no Brasil, 

inclusive sua influência sobre a nova lei de patentes de 1996. O segundo trata de um período 

de reação, entre 1996 e 2001, em que o contencioso entre Brasil e EUA relativo a questões de 

propriedade intelectual, no âmbito da OMC, foi solucionado em meio ao fortalecimento do 

discurso favorável à defesa da produção de medicamentos genéricos para a redução de preços, 

especialmente no contexto de distribuição gratuita de antirretrovirais aos portadores de HIV 

pelo governo brasileiro. Finalmente, o terceiro momento apresenta um período em que tanto, 

internacionalmente, formalizou-se a noção de prevalência da saúde sobre questões comerciais, 

por meio da Declaração de Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública (2001), quanto, 

internamente, o governo defendeu uma importante flexibilidade do Acordo TRIPS, a licença 

compulsória. Utiliza-se, portanto, um recorte temporal que demonstra a inversão da lógica 

concernente à propriedade intelectual. Se, inicialmente, as pressões bilateral e multilateral, 

com o fito de preservar e de ampliar as garantias nesse domínio, prevaleceram, 

posteriormente, fortalecem-se as ações e o discurso em defesa do acesso a medicamentos, 

sobretudo antirretrovirais. 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to analyze the stance of the Brazilian diplomacy, in coordination with 

the Ministry of Health and HIV/AIDS activists, concerning the subject of access to medicines, 

especially antiretroviral drugs, from the mid-1980s to the year of 2007. For this purpose, three 

crucial moments of this process are examined from the internal and external perspectives. The 

first one refers to the approval of the TRIPS Agreement in 1994, an international agreement 

concerning intellectual property, and its impacts on Brazil, including its influence over the 

new patent law of 1996. The second one covers a period of reaction (1996-2001), when the 

WTO dispute between Brazil and the U.S. related to international property was solved in a 

scenario where the position in favor of the production of generic medicines strengthened. In 

this context, it is important to mention the commitment of the Brazilian government on 

providing free distribution of antiretroviral drugs for people living with HIV/AIDS since 

1996. Finally, the third moment presents a period when the internationally recognized Doha 

Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health formalized the prevalence of health 

over trade issues and when the Brazilian government advocated the relevance of a crucial 

flexibility allowed by the TRIPS Agreement, compulsory licensing. Therefore, the period 

analyzed denotes a turning point related to intellectual property. Although bilateral and 

multilateral pressure aiming to maintain and to increase guarantees associated with this topic 

initially prevailed, this situation changed afterwards, with the strengthening of the stance in 

favor of access to medicines, especially antiretroviral drugs. 
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Introdução 

 

O período que compreende a última década do século passado e os primeiros anos do 

século XXI revela a crescente participação do Brasil no cenário internacional, especialmente 

em áreas sociais como a saúde pública. O início desse processo foi favorecido por duas 

condições, uma de natureza externa e outra, interna, que estabeleceram uma dinâmica de 

retroalimentação. No plano externo, o destaque do tema de segurança mundial, decorrente da 

dicotomia ideológica característica da Guerra Fria, foi parcialmente substituído, após o fim do 

conflito com a queda do Muro de Berlim em 1989, por discussões mais amplas, com maior 

relevância conferida aos temas sociais, e delineou-se uma conjuntura com maior participação 

de países em desenvolvimento. No plano interno, desenvolveu-se, progressivamente, a opção 

política de maior engajamento do Brasil nos foros internacionais, em um processo de maior 

participação, particularmente com relação a temas associados ao desenvolvimento e a 

questões sociais. 

Paralelamente às ações do governo brasileiro que reiteravam o compromisso com 

questões relativas à agenda internacional, a política de acesso aos medicamentos 

antirretrovirais, desde o ano de 1996, ensejou uma repercussão internacional favorável nesse 

período. O engajamento brasileiro aprofundou-se gradualmente, o que ocasionou a defesa, por 

alguns autores, da ideia de "autonomia pela integração" (VIGEVANI, OLIVEIRA, CINTRA, 

2003), em conformidade com a noção de um posicionamento mais participativo.  Nos anos 

2000, houve, de fato, crescimento ainda maior da atuação externa brasileira com uma ação, de 

modo expressivo, no campo da saúde. A opção pela defesa do acesso a medicamentos, 

defendida pelo Ministério das Relações Exteriores, somente foi possível por meio da 

formação de parcerias com ativistas de saúde, sanitaristas e pesquisadores brasileiros que 

vinham lutando pelo direito das pessoas vivendo com AIDS de receber gratuitamente 

medicamentos. Essa coalizão conseguiu, além disso, apoio por meio de uma opinião pública 

favorável, como consequência da divulgação de suas ações na mídia. Essas circunstâncias 

contribuíram para que o Brasil fosse um dos países protagonistas nas discussões e decisões 

acerca do acesso a medicamentos que ocorreram nos primeiros anos do século XXI. Exemplo 

dessa participação ocorreu em 2001, durante a IV Conferência Ministerial da Organização 

Mundial do Comércio (OMC) em Doha, Qatar, onde se assinou a importante Declaração de 

Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública, que garantiu, expressamente, o direito dos países em 

desenvolvimento de produzir medicamentos antirretrovirais eficazes e de baixo custo, 
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inclusive por meio do licenciamento compulsório, com o fito de resguardar a saúde pública. 

Essa Declaração foi interpretada pelos governos brasileiro e de outros países em 

desenvolvimento como uma vitória, ao subordinar as previsões associadas à propriedade 

intelectual relativas a medicamentos à necessidade de garantia de seu uso, de modo a 

flexibilizar a leitura do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS, em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects 

of Intellectual Property Rights). 

Ao discutir a dimensão da política externa do Brasil como uma forma de política 

pública, Bruno Rezende (2018) reconhece dois processos paralelos no desenvolvimento da 

primeira: a multiplicação dos agentes envolvidos na formulação da política externa brasileira 

e a necessidade de convergência entre esta dimensão da política e temas que influenciam 

diretamente a sociedade. O posicionamento internacional dos governos brasileiros, durante a 

década de 1990 e no início do século XXI, em favor do acesso a medicamentos representa 

exemplo dessa dupla tendência. Em primeiro lugar, denota-se que a progressiva atuação 

conjunta do Ministério das Relações Exteriores com o Ministério da Saúde foi ponto fulcral 

para a discussão interna e externa do tema. Em segundo lugar, o assunto detém vínculo 

intrínseco com as demandas de Organizações Não Governamentais (ONGs) e ativistas de 

saúde. 

Embora o acesso a medicamentos seja um tema já abordado em alguns trabalhos, 

sobretudo de saúde pública, é relevante seu exame sob o prisma histórico, uma vez que não 

são muitos os estudos dessa natureza voltados especificamente para esse importante assunto 

da história recente da saúde. A maioria dos trabalhos de história que tratam da AIDS 

concentra-se nos primeiros anos da epidemia (1981-1995), em um período em que não 

existiam ainda tratamentos eficazes e em que tanto os programas de saúde quanto a luta dos 

ativistas privilegiavam a prevenção e a luta contra o estigma e a discriminação (MARQUES, 

2002; NASCIMENTO, 2011). Esta pesquisa, ao abordar o tema de acesso a medicamentos 

como questão principal, considerando o cenário externo, examina os anos posteriores à 

aparição de terapias efetivas contra a doença, quando o assunto relativo ao acesso ao 

tratamento foi considerado o mais importante. Dessa maneira, meu estudo compreende uma 

perspectiva histórica que visa a complementar estudos feitos por pesquisadores sobre o 

programa brasileiro de AIDS na década de 1990 (NUNN, 2009; BIEHL, 2007). 

Cabe, por conseguinte, uma justificativa mais detalhada. A contribuição desta 

dissertação reside, especialmente, na exposição analítica das fontes que informam acerca do 
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processo de construção da política de acesso a medicamentos, na atuação externa do governo 

brasileiro, e dos bastidores das decisões a ela vinculadas, muitas das quais não são 

mencionadas em publicações que tratam do tema. Almeja-se, dessa forma, colaborar, em 

algum grau, no estudo de uma questão fundamental na história da saúde global na qual 

diplomatas e sanitaristas brasileiros exerceram importante papel, internacionalmente, durante 

os primeiros anos do século XXI.  

Esses assuntos serão tratados utilizando o marco dos estudos de saúde global, tratado 

por sanitaristas, diplomatas e alguns historiadores, um conceito que deve ser discutido mais 

detidamente.  

 

Saúde global 

 

A importância do conceito da saúde global assumiu tendência crescente nas últimas 

décadas, especialmente no período mais recente, tendo havido a preferência da utilização da 

expressão no lugar de saúde internacional (BROWN, CUETO, FEE, 2006; FRENK, 

GÓMEZ-DANTÉS, 2007). Nos últimos 25 anos, o conceito substituiu progressivamente, 

ainda que nunca por completo, o conceito de saúde internacional. A saúde internacional 

vincula-se com o relacionamento entre governos, sobretudo em agências multilaterais 

associadas à Organização das Nações Unidas (ONU), onde os países desenvolvidos tinham 

hegemonia, com a utilização de uma abordagem técnica e o estabelecimento, muitas vezes, de 

uma relação vertical em relação aos países em desenvolvimento no decorrer desse processo. 

Sua origem e desenvolvimento encontram-se no impulso vertente ao controle de pandemias 

no decorrer no século XIX e na primeira metade e primeiras décadas do século XX (CUETO, 

2015).  

A saúde global, diversamente, malgrado careça de uma definição consensualmente 

aceita, vincula-se a características diferentes, tais como a influência do pensamento 

neoliberal, além da presença de múltiplos atores, com aumento da participação de ONGs 

internacionais, como os Médicos Sem Fronteiras (MSF), de organizações mundiais com 

maior autonomia, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco Mundial, e 

com a atuação de novas organizações filantrópicas como a Fundação Bill e Melinda Gates.  

Segundo Santiago Álcazar (2008), uma mudança importante vinculada à saúde global, a 

alteração da perspectiva em política externa, com o privilégio de temas sociais no lugar de 

temas econômicos e, mesmo, com uma atuação no segundo âmbito em função do primeiro, 
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representou verdadeiro ponto de inflexão, comparado a uma espécie de “giro copernicano”. A 

divergência entre os dois conceitos foi estudada por alguns historiadores e sanitaristas.  

Anne-Emanuelle Birn (2009) examina a trajetória de mudanças e de continuidades das 

agências e programas internacionais e as diferentes acepções de sucesso no campo da saúde 

internacional em relação a diferentes recortes temporais, desde 1851, tendo encontrado mais 

continuidade do que divergências entre a saúde internacional e a saúde global. A autora 

caracteriza o período iniciado em 1985, até o presente, como a fase da evidência e da 

avaliação, na qual houve maior participação de atores privados no setor, com a alteração da 

noção de sucesso para uma relativa à consecução de metas concretas custo-efetivas, de acordo 

com a influência de um modelo gerencial dos serviços de saúde. Birn salienta a emergência da 

saúde global como uma resposta neoliberal aos novos problemas sanitários e sociais das 

últimas décadas do século XX como a emergência de doenças infecciosas que afetam países 

ricos e pobres e as consequências negativas do comércio mundial no meio ambiente. 

A mudança de abordagem presente na noção de saúde global associa-se às profundas 

alterações inerentes ao processo de globalização. A saúde global é uma resposta a um novo 

contexto, com maior intensidade da globalização econômica, aproximação entre povos e 

regiões do mundo, além da multiplicação de epidemias que não conhecem fronteiras. Este 

fenômeno implicou a emergência de “uma nova vertente de interpretação dos problemas da 

saúde internacional, baseada na globalização” (FRANCO-GIRALDO, ÁLVAREZ-DARDET, 

2009, p.543, tradução nossa). É certo que eventos como o comércio internacional e as 

migrações não se iniciam com a globalização das últimas décadas do século XX, mas, com 

ela, esses e outros processos intensificaram-se sobremaneira. Nesse contexto, não só a difusão 

de doenças, mas também o medo mundial em relação a epidemias que, ao menos inicialmente, 

afetavam tanto países ricos como pobres, como o caso da AIDS, aumentaram 

substancialmente (PACKARD, 2016). 

Paulo Fortes e Helena Ribeiro (2014) estudaram a relação entre o fenômeno da 

globalização e a emergência do campo da saúde global. Os autores, conquanto neguem a 

existência de uma definição unívoca para o conceito, identificam duas vertentes principais. As 

duas baseiam-se na suposição de que governos não protegerão a saúde de suas populações 

somente com políticas nacionais. A primeira interpreta a saúde como valor, de modo a 

associar a saúde global à noção de justiça social; a segunda, como instrumento, de forma que 

o termo se mostra vinculado ao alcance de interesses diversos, sejam eles econômicos, 

fronteiriços ou de outra natureza.  
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Não existe, de fato, consenso no que se refere à delimitação precisa do conceito de 

saúde global, no entanto padrões importantes podem ser reconhecidos, de acordo com o 

trabalho de pesquisadores da área. Ilona Kickbusch (2002) apresenta o conceito como não só 

ligado a um novo contexto, em que a saúde é profundamente afetada pela crescente 

interdependência entre nações, mas também a uma nova abordagem, diferente da estratégia 

unidirecional característica da saúde internacional. Na proposição de uma definição 

consensual de Saúde Global, Jeffrey Koplan e colaboradores (2009) argumentam que a saúde 

global tem raízes tanto na saúde internacional quanto na saúde pública, embora não se 

confunda com nenhuma delas, e afirmam que o principal alvo da saúde global deveria ser a 

defesa da equidade em saúde para as populações, compreendendo questões e soluções 

transnacionais. Julio Frenk e Octavio Gómez-Dantés (2007) reiteram a necessidade de 

diferenciar-se a saúde global da saúde internacional. Nesse sentido, mencionam o crescimento 

expressivo dos desafios transnacionais em saúde, o aumento da diversidade de atores 

institucionais envolvidos nesse domínio e a progressiva relevância do campo da saúde na 

agenda política e econômica internacional. 

Considerando-se, dessa forma, as diversas definições existentes, é importante 

esclarecer que, para esta pesquisa, foi particularmente útil o sentido atribuído ao conceito de 

saúde global de Paulo Fortes e Helena Ribeiro, que asseveram que a saúde global: 

 

Envolve o conhecimento, o ensino, a prática e a pesquisa de questões e 

problemas de saúde supraterritoriais que extrapolam as fronteiras 
geográficas nacionais; seus determinantes sociais e ambientais podem ter 

origem em quaisquer lugares, assim como as suas possíveis soluções 

necessitam de intervenções e acordos entre diversos atores sociais, incluindo 

países, governos e instituições internacionais públicas e privadas. (FORTES, 
RIBEIRO, 2014, p. 370) 

 

 

A utilidade relativa a essa acepção do conceito ocorre em razão de estarem presentes, 

nesse excerto, apontamentos fundamentais que se relacionam direta e especificamente com o 

tema principal desta dissertação, qual seja, o acesso a medicamentos. De fato, o acesso a 

medicamentos consiste em uma questão de saúde “supraterritorial” de disputa política e 

científica, não restrita às fronteiras nacionais, e transformou-se na virada do século XXI. 

O termo “global” em saúde global, quando interpretado como “supraterritorial” 

diferencia-se das concepções do “global” como mundial ou como sinônimo da superação das 

fronteiras nacionais, já que se refere à interação entre instituições internacionais e nacionais 
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na formulação de ideias, programas, discursos e práticas e às conexões entre os determinantes 

sociais da saúde localizados em qualquer lugar (BOZORGMEHR, 2010). Essa distinção é 

importante, porque a discussão presente neste trabalho compreenderá a análise acerca da 

negociação do Acordo TRIPS e o compromisso com suas disposições, sob a ação dos 

governos nacionais, no âmbito da OMC em 1994. O acordo internacional, no entanto, ao 

apresentar um arcabouço normativo vinculante no campo da propriedade intelectual, ensejou 

repercussões sobre as normas de produção de todos os países membros da OMC e, portanto, 

sobre o acesso a medicamentos. Essa questão, diferentemente, não é internacional, mas 

supraterritorial, na utilização do termo consoante a acepção de Kayvan Bozorgmehr (2010). 

Igualmente, o fragmento também expressa a multiplicidade de atores envolvidos na 

esfera da saúde global e a articulação e conflitos entre os diversos participantes. Nesse 

contexto, importa mencionar que, para além das negociações internacionais que 

concretizaram o Acordo TRIPS, o tema de acesso a medicamentos analisado neste trabalho 

abrange a atuação de organizações internacionais multilaterais e de agências especializadas, 

de que é exemplo a Organização Mundial da Saúde (OMS), de ONGs como o MSF, e, 

também, de ONGs nacionais como a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), 

cujo engajamento serviu como pressão fundamental e complementar à do governo brasileiro 

para a flexibilização das normas internacionais que restringiam o acesso a medicamentos 

antirretrovirais.  

Este trabalho analisa, dessa forma, uma questão relevante em saúde global, cujo 

desenvolvimento compreende o período entre meados da década de 1980 e os primeiros anos 

do século XXI. A evolução dos eventos associados ao tema de acesso a medicamentos para o 

tratamento da AIDS, tanto na dimensão internacional quanto na nacional, sugere tratar-se de 

um assunto permeado por tensões entre interesses públicos e privados e marcado pela 

complexidade inerente à participação de múltiplos atores em saúde global, com objetivos e 

ações divergentes.  

 

Estrutura dos capítulos 

 

A dissertação divide-se em três capítulos, cujo objetivo precípuo consiste em 

apresentar a análise da atuação do governo brasileiro em política externa na área da saúde em 

relação ao tema de acesso a medicamentos antirretrovirais. Todos as seções encontram-se 
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intrinsecamente vinculadas, haja vista que apresentam eventos cronologicamente organizados 

que foram determinantes em relação ao assunto examinado neste trabalho. 

O primeiro capítulo tratará das negociações, da adoção e das repercussões do Acordo 

TRIPS, presente no Anexo 1C do Acordo de Marraqueche, celebrado em 1994, que também 

determinou a criação da OMC. O Acordo estabeleceu importantes privilégios mundiais em 

matéria de propriedade intelectual, ou patentes, em relação a uma série de produtos, incluindo 

medicamentos. As etapas de negociação e de implementação do acordo determinarão, grosso 

modo, a formação de dois grupos opostos: um buscará a flexibilização normativa para garantir 

o acesso a medicamentos pelos países em desenvolvimento; o outro, o estabelecimento de 

regras mais rígidas de modo a garantir o direito vinculado à propriedade intelectual. Além 

disso, esse capítulo do trabalho analisará, mais detalhadamente, o processo de aprovação da 

nova lei de patentes brasileira (Lei de Propriedade Industrial), de 1996, profundamente 

influenciado não só pelas regras estabelecidas no Acordo TRIPS, mas também pela pressão 

externa do governo estadunidense para a adoção de uma legislação mais severa em relação a 

esse assunto. A nova lei, entre outras medidas, incluiria os produtos do setor farmacêutico na 

esfera de bens protegidos por propriedade intelectual. Essa opção representava uma inovação 

na legislação brasileira e ocasionaria importante consequência na área da saúde, 

especialmente considerando a decisão do governo de garantir o acesso livre e gratuito aos 

antirretrovirais em seu sistema de saúde pública no mesmo ano de 1996.   

O segundo capítulo aprofunda a análise da divergência de posições, flexíveis ou 

restritivas, referente à propriedade intelectual, presente tanto nos debates internos relativos à 

Lei de Propriedade Industrial (1996) quanto nas negociações internacionais que culminariam 

no Acordo TRIPS. Examina-se, detalhadamente, o contencioso que ocorreu em 2001, no 

âmbito da OMC, entre EUA e Brasil, em que o primeiro país acionou o segundo no sistema 

de solução de controvérsias da organização, alegando desrespeito às normas comerciais 

internacionais. O conflito, encerrado por meio de um acordo entre os dois países, após intensa 

pressão de ativistas nacionais e internacionais e de ONGs como o MSF contra o governo 

estadunidense, representou uma relevante conquista não só para o Brasil, mas para a defesa do 

acesso a medicamentos antirretrovirais nos países em desenvolvimento. Tenciona-se 

demonstrar não só a divergência de postura entre as duas partes, mas também a influência do 

posicionamento de importantes jornais brasileiros e da opinião pública sobre o resultado da 

disputa. Serão discutidos, além disso, eventos vinculados aos temas de propriedade intelectual 



8 
 

e acesso a medicamentos, no período, tanto na esfera interna quanto na externa, como o 

desenvolvimento e as conclusões da CPI dos Medicamentos.  

No terceiro capítulo, são estudados o processo que levou à Declaração de Doha sobre 

o TRIPS e a Saúde Pública (2001) e os eventos posteriores à Declaração, de modo a analisar 

as repercussões, no mundo e, especialmente, no Brasil, da aprovação desse documento. 

Destaca-se o debate internacional em que diplomatas e sanitaristas brasileiros sustentarão que 

os interesses da saúde pública se situam acima de questões de propriedade intelectual. Essa 

posição, corroborada na maioria dos artigos da Declaração de Doha, favoreceu tanto a 

realização de efetivas negociações entre o governo brasileiro e as indústrias farmacêuticas 

multinacionais, para a redução do preço de medicamentos, quanto o incentivo à produção 

nacional de antirretrovirais genéricos em instituições públicas como o Farmanguinhos. Além 

disso, a Declaração foi importante para a discussão da utilização do mecanismo de licença 

compulsória, que viabiliza o uso do produto protegido sem autorização do titular da patente. 

Cabe mencionar, no entanto, que, embora essa fosse uma relevante flexibilidade garantida 

pelo Acordo TRIPS e confirmada em Doha, somente em 2007 o Brasil aprovou sua primeira 

licença compulsória. 

Os três capítulos delineiam, dessa forma, eventos que formam um ciclo de grande 

relevância no domínio da saúde global. O recorte temporal utilizado neste trabalho percorre o 

período que se inicia em meados da década de 1980, em que se pronuncia forte pressão 

associada à adoção de regras mais severas de propriedade intelectual, e que se finaliza em 

2001, com a aprovação da Declaração de Doha. Alguns acontecimentos posteriores a esse ano 

serão discutidos, de modo indicar os efeitos dessa mudança de orientação, em particular, o 

que ocorreu em 2007, com a decisão do governo brasileiro de licenciar compulsoriamente o 

medicamento efavirenz, cuja patente pertencia à empresa transnacional Merck. Argumenta-se 

que houve uma inversão da lógica predominante de proteção intransigente dos direitos de 

propriedade intelectual na percepção nacional e internacional, assim como nos discursos de 

organizações do Brasil e internacionais, no início desse período. No que concerne 

especificamente ao prisma brasileiro, por meio da análise do posicionamento e de ações do 

governo perante as condições internacionais, também se reconhece uma postura 

progressivamente mais flexível que, sem deixar de reconhecer as patentes estrangeiras, passou 

a conferir prioridade ao acesso aos medicamentos e à construção de capacidades nacionais 

para a produção de antirretrovirais. 
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Fontes 

 

Uma das principais fontes documentais utilizadas em minha pesquisa foram os 

telegramas enviados e recebidos pela Missão Permanente do Brasil junto à Organização das 

Nações Unidas e Demais Organismos Internacionais em Genebra (DELBRASGEN) 

relacionados à Organização Mundial da Saúde (OMS) e a temas de saúde. O acesso a esses 

documentos permitiu não só o acompanhamento do posicionamento do governo brasileiro em 

relação à temática do acesso a medicamentos, mas também de sua perspectiva, assim como da 

dos líderes de organizações internacionais, em relação ao campo da saúde, de forma mais 

ampla.  

O acesso a essa fonte foi concedido após a realização de pedidos por meio do Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). A Lei de Acesso à Informação (Lei 

n◦12.527/2011) é regida pela diretriz que garante o acesso como regra, sendo, formalmente, o 

sigilo exceção, e vincula todos os órgãos e entidades federais, estaduais, distritais, municipais 

no âmbito dos três poderes, compreendendo, portanto, o Ministério das Relações Exteriores. 

Dessa forma, é viável a hipótese de acesso às fontes via solicitação ao e-SIC. A Lei 

n◦12.527/2011 prevê a criação de um serviço de informações ao cidadão (SIC)¹, um sistema 

eletrônico que reúne todas as solicitações concernentes ao Poder Executivo Federal.
1
 

Após a realização de repetidos pedidos, cujas respostas orientaram a forma adequada 

de solicitação dos documentos, os telegramas foram enviados por meio digital, o que permitiu 

a análise de cerca dos telegramas referentes ao período entre os anos 2000 e 2003, parte deles 

reproduzidas no Anexo I. 

A Lei de Acesso à Informação não detém somente importância para a pesquisa 

histórica por prezar pela transparência, estabelecendo, inclusive, prazos máximos de restrição 

da informação. Sua relevância reside também no fato de a regulamentação facilitar o acesso a 

fontes, garantindo, outrossim, uma alternativa complementar de pesquisa com fontes originais 

de arquivos e outros acervos. 

                                                             
1 Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) 

 Art. 9o  O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com 

condições apropriadas para:  

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;  

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; 
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Ademais, o acervo digital da ONU, da OMS e da OMC foram de grande utilidade na 

busca de relatórios e de documentos oficiais ou de publicações mais específicas, no decorrer 

da pesquisa. Os valiosos documentos e resoluções digitalizadas da OMS e de seu Repositório 

Institucional para Intercâmbio de Informações (IRIS – Institutional Repository for 

Information Sharing) foram fundamentais para minha pesquisa. Ademais, os arquivos 

presentes no acervo da OMC, especificamente, permitiram o exame mais detalhado do 

posicionamento dos membros da organização em relação ao uso das flexibilidades previstas 

no Acordo TRIPS, em particular a licença compulsória. Outra fonte importante usada nesta 

pesquisa foram os periódicos do acervo da Biblioteca Nacional, especialmente a leitura do 

“Jornal do Brasil”, do “Correio Braziliense” e do “Jornal do Commercio”, além do acervo 

digital do jornal “O Globo”. Durante a pesquisa, foram analisados artigos publicados durante 

a década de 1990 e, no período subsequente, até o ano de 2007. Foram pesquisadas, nessas 

fontes, informações relativas a eventos diversos vinculados ao acesso a medicamentos, como 

o processo de negociação do Acordo TRIPS, a aprovação da lei de patentes, o 

desenvolvimento da CPI de medicamentos, além das variadas tentativas de flexibilização do 

Acordo TRIPS e seus resultados. 

O estudo cuidadoso de telegramas no âmbito do Ministério das Relações Exteriores e 

de periódicos de significativa divulgação no Brasil permitiu a identificação e análise dos 

discursos, da ação governamental e da sequência de eventos associados ao tema de acesso a 

medicamentos. Os documentos examinados revelaram um processo complexo, de trajetória 

não linear, permeado por interesses diversos de múltiplos atores.  
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Capítulo 1 – O Acordo TRIPS e a nova Lei de Patentes brasileira 

 

A celebração do Acordo TRIPS em 1994, na esfera internacional, implicou 

significativas repercussões para o Brasil, particularmente em relação ao acesso a 

medicamentos. As respostas brasileiras a esse impacto revelaram uma importante conexão 

entre os âmbitos externo e interno, que será mais detidamente analisada no decorrer deste 

trabalho. Para iniciar a discussão presente neste capítulo, portanto, serão mencionadas a 

relação entre a diplomacia e a saúde global, além de relevantes conceitos ligados a esse tema. 

Considera-se, neste trabalho, que a atualização da lei de patentes em 1996, no Brasil, 

no período em que foi realizada e da forma como foi estabelecida, decorreu, em grande 

medida, de duas variáveis fundamentais. Em primeiro lugar, a pressão externa, exercida 

especialmente pelos Estados Unidos, e, em segundo lugar, a defesa, pelos diversos governos 

brasileiros durante a década de 1990, da necessidade de um novo modo de inserção 

internacional, que compreendesse maior abertura. 

Este capítulo abordará, nesse contexto, o posicionamento da diplomacia brasileira 

referente à negociação final do Acordo Trips e suas disposições, durante as negociações da 

Rodada Uruguai, que se iniciou em 1986 e teve fim em 1994. Esta seção também tenciona 

expor o processo de aprovação da nova lei de patentes brasileira, incluindo as perspectivas 

divergentes durante as discussões que originariam o texto final da norma. Essas duas 

diferentes análises apresentarão, em verdade, dois processos, um na dimensão interna e outro 

na externa, entrelaçados, guiados pela tendência de crescente pressão dos países 

desenvolvidos relativa ao tratamento global e restritivo da propriedade intelectual, além de 

uma incipiente discussão, mais geral, acerca da caracterização dos medicamentos como bens 

públicos. A fim de compreender o vínculo entre esse Acordo e os medicamentos 

antirretrovirais, é importante estabelecer uma discussão acerca da crescente importância da 

saúde na política externa do Brasil no mesmo período.  

 

1.1 Diplomacia e saúde global 

 

A relação entre saúde e política externa modificou-se profundamente e 

progressivamente nas últimas décadas do século XX. Se, durante a maior parte desse século, a 

saúde apresentou uma posição secundária na política externa dos Estados, no período 

posterior à Guerra Fria, ao contrário, o tema assumiu maior importância. O fim do conflito, 
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encerrando a lógica de hostilidade entre duas superpotências militares e econômicas, Estados 

Unidos e União Soviética, permitiu um maior protagonismo de outros atores, como os países 

de renda média e as ONGs, além do aprofundamento de discussões, internacionalmente, 

vinculadas a temas sociais como a saúde. Tal conjuntura permitiu que a década de 1990 

contasse com o aumento da participação da sociedade civil e com a realização de várias 

conferências de temática social sob a égide da ONU. Mais do que reuniões internacionais 

compreendendo “novos temas”, essa série de encontros delineou uma agenda social e um 

debate nesse campo, no cenário mundial (LINDGREN-ALVES, 2018).  

Ernesto Rubarth (1999) ressalta que o crescimento da relevância internacional do 

campo da saúde, especificamente, foi incentivado por esse processo de consolidação dos 

temas sociais na agenda internacional, gerando diferentes possibilidades de atuação de 

diplomatas, em coordenação com especialistas da área. Afinal, a saúde está fortemente 

relacionada às quatro funções básicas da política externa apresentadas por David Fidler 

(2006) – a garantia da segurança, do crescimento econômico, do desenvolvimento e da 

dignidade humana. 

Os discursos para a promoção do crescimento econômico consistiram em um ponto 

fulcral no relacionamento entre os Estados, tendo sido a saúde global progressivamente 

idealizada também como ferramenta para se alcançar esse objetivo. A saúde também foi 

interpretada tanto como meta quanto como condição para o desenvolvimento, como 

argumenta Ernesto Rubarth (1999). O autor forneceu um exemplo concreto da percepção 

dessa conexão, ao citar um relatório do Banco Mundial (World Development Report 1993 – 

Investing in Health), no qual se justifica a importância da saúde também em função de 

motivos econômicos. Nick Drager e David Fidler (2007) abordam, igualmente, a relação entre 

a esfera econômica e a saúde, ao tratarem a questão comercial. Os autores ressaltam a 

necessidade de equilibrar os interesses comerciais movidos pelo crescimento econômico com 

a proteção da saúde.  

O reconhecimento dos novos laços entre política externa, desenvolvimento econômico 

e saúde global, nos últimos anos do século XX, teve influência nas formas de atuação de 

organizações internacionais e nas políticas externas de alguns governos. Nesse período, 

surgem, ademais, diversas propostas teóricas que procuravam definir esses laços em alguns 

conceitos. Uma das primeiras e mais importantes foi o conceito de diplomacia da saúde 

global, que foi gradualmente formulado como instrumento central de política externa e de 

atuação diplomática em um contexto de negociação com múltiplos atores e níveis, associado à 
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esfera de assuntos transnacionais em saúde (KICKBUSCH, BERGER, 2010). No que 

concerne a essa diversidade de atores, ao abordarem a governança em saúde global, Ilona 

Kickbusch e Chantal Berger (2010) lembraram que, malgrado a maior parte da atividade de 

diplomacia da saúde global ocorra no âmbito da OMS, criada em 1948 como agência 

especializada da ONU, o número de organizações envolvidas com essa atividade tem 

aumentado rapidamente, após o fim da Guerra Fria. No período vigente, instituições como a 

OMC, cujas atividades se iniciaram em janeiro de 1995, e um renovado Banco Mundial, 

agência especializada independente do Sistema das Nações Unidas, que, antes de 1990, tinha 

pouco interesse na saúde internacional, pertencem a esse grupo. É necessário notar, além 

disso, que, segundo as autoras, “organizações internacionais, como a Organização Mundial da 

Saúde, deixaram de ser a extensão das políticas nacionais – elas as modificam, amarram e, por 

vezes, oferecem o fundamento para as legislações nacionais” (KICKBUSCH, BERGER, 

2010, p.21). Consoante essa perspectiva, mesmo no caso de organizações 

intergovernamentais, e da consequente influência dos governos nacionais em seu 

funcionamento, essas instituições não se confundem com uma espécie de somatório de 

vontades nacionais. 

Kelley Lee e Richard Smith (2011) identificaram três elementos principais inerentes 

ao conceito diplomacia da saúde global, a fim de conferirem uma acepção mais precisa do 

termo. Reconhecem, em primeiro lugar, que o escopo da diplomacia da saúde global 

compreende a saúde da população em um contexto global, abrangendo problemas além das 

fronteiras nacionais, de modo a referir-se a negociações que exigem ações coletivas 

mundialmente. Em segundo lugar, identificam a presença de uma variedade de atores, 

governamentais e não governamentais, e da negociação em diferentes níveis, reforçando o 

argumento de Ilona Kickbusch e Chantal Berger (2010). Finalmente, asseveram que a 

diplomacia da saúde global envolve não só métodos tradicionais de negociação, mas também 

aqueles relativos a novos processos de interação, compreendendo, por exemplo, a utilização 

de novas tecnologias. Dessa forma, a proposta de vários estudiosos em relação a esse 

conceito, construído na virada do século XX, defende a essencialidade da elaboração de 

políticas conjuntas dos setores oficiais de relações exteriores e de saúde. Nesse sentido, alguns 

governos reconheceram como sendo importante a necessidade de investimento em 

capacitação profissional em diplomacia da saúde global, de forma a compreender tanto 

profissionais atuantes em saúde quanto aqueles responsáveis pela execução da política 

externa, proposta por alguns autores (KICKBUSCH, SILBERSCHMIDT, BUSS, 2007). 
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Esses conceitos foram utilizados, no Brasil, sobretudo por novas parcerias nesse contexto, 

formadas pela articulação entre diplomatas e sanitaristas, para legitimar sua participação em 

assuntos de saúde global, não somente nas tradicionais agências multilaterais como a OMS, 

mas também em organizações que não tinham como mandato principal a saúde, como a 

OMC. 

Tais conceitos permitem a compreensão e a análise dos discursos e ações da 

diplomacia brasileira no domínio na saúde, em particular em sua atuação relativa ao acesso a 

medicamentos na virada do século XXI. Se, de um lado, é inegável a complexidade do 

cenário internacional da década de 1990, posterior à Guerra Fria, permeado por novas 

discussões e pelo surgimento de novos atores; de outro, identifica-se o desenho de uma nova 

conjuntura, em que países emergentes auferiam maior possibilidade de efetiva participação. 

Para se entender o caso brasileiro, especificamente, torna-se essencial a menção ao conceito 

de “poder brando” (soft power), cunhado por Joseph Nye. 

Nye define poder como a capacidade de influenciar terceiros a fim de se atingir um 

determinado resultado (NYE, 2017). Tradicionalmente, com o fito de se alcançar esse 

desígnio, é comum a utilização da via militar ou econômica nas relações internacionais, o 

chamado “poder duro” (hard power). O “poder brando”, diferentemente, ocasiona o ganho de 

poder por meio da persuasão (NYE, 2017). Nesse caso, revela-se útil, para a diplomacia de 

um governo, procurar projetar internacionalmente iniciativas como programas sociais 

exitosos, que podem, inclusive, ser divulgados como modelos mundiais em determinado 

tema. A premissa básica é a de que não só a coerção gera poder no sistema internacional. 

Assim como ideias são capazes de influenciar o pensamento das pessoas, o comportamento de 

um Estado, a cultura, os valores e, particularmente, os progressos sociais apresentados 

externamente podem representar, igualmente, fonte de influência e poder.  

A atuação externa brasileira em defesa do acesso a medicamentos pode, nesse sentido, 

ser melhor compreendida por meio do conceito apresentado por Joseph Nye. De fato, a 

atuação internacional do Brasil, nos anos finais do século XX, não se fundamenta em poder 

militar. Ao contrário, a política externa do país reiterava a posição do Brasil como tradicional 

defensor da solução pacífica de controvérsias, da não intervenção em assuntos internos de 

outros Estados e, apesar disso, ganhou considerável projeção, ao se engajar mais firmemente 

nas discussões internacionais na década de 1990 e no início do século XXI. Essa opção tem 

também relação com as históricas aspirações do governo brasileiro de exercer o papel de 

representante dos países sul-americanos na esfera internacional e, paralelamente, de obter um 
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assento como membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU).  

Nesse período, entre as iniciativas adotadas no sentido de ressaltar o papel internacional do 

Brasil, importa mencionar que o país sediou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento em 1992 (Eco-92), reconheceu a jurisdição obrigatória da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos (1998) e aderiu ao Tratado de Não Proliferação de 

Armas Nucleares (TNP), em 1998. Todas essas medidas contribuíram para modificar a 

imagem internacional do Brasil e referem-se a esse outro tipo de poder, o “poder brando”, 

mencionado por Nye. Kelley Lee e Eduardo Gómez (2011) ratificam o vínculo entre a ação 

diplomática brasileira concernente a esses anos, no âmbito da saúde global, e o “poder 

brando”, ao mencionarem a atuação do governo não só no tema do acesso a medicamentos 

antirretrovirais, mas também nas negociações internacionais relativas à Convenção Quadro 

para o Controle do Tabaco (2003) e na cooperação internacional em saúde. 

Deve-se assinalar que o campo da saúde global representou uma importante área de 

atuação da diplomacia brasileira, no final do século XX e início do século XXI, não só em 

razão da lógica associada ao posicionamento externo do país, mas também por 

condicionamentos internos vinculados às ações governamentais, assim como as de sanitaristas 

e ativistas de saúde, no enfrentamento da questão da AIDS . Desse modo, é possível 

reconhecer, no posicionamento referente ao debate quanto ao acesso a medicamentos 

antirretrovirais, tanto traços de idealismo quanto de pragmatismo. Um dos objetivos era a 

aspiração de proteger o desenvolvimento de uma indústria nacional de medicamentos 

genéricos. Em relação a esse tema específico, que guia a história relatada neste trabalho, faz-

se necessário contextualizar determinadas decisões do governo brasileiro nessa matéria. 

Em 1982, seria confirmado o primeiro caso de AIDS no país, e logo a incidência da 

doença aumentaria de forma expressiva. Inicialmente, as respostas governamentais foram 

similares às reações de outros países latino-americanos: negação e estigma. Em 1985, surgia a 

primeira ONG associada ao tema no Brasil, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA); 

em 1986, seria criada a ABIA, e, três anos depois, surgiria o Grupo Pela Vidda, no Rio de 

janeiro. Essas organizações, para além de terem sido fundamentais na luta contra o estigma e 

em defesa dos direitos humanos das pessoas doentes de AIDS, atuaram, posteriormente, em 

coordenação com o Ministério da Saúde no enfrentamento da doença (NASCIMENTO, 

2011). Deve-se assinalar que, somente em 1987, surgiu uma resposta governamental mais 

decidida, causada, em parte, pelo ativismo das primeiras ONGs dedicadas a AIDS e pelo 

programa pioneiro de São Paulo. Nesse ano, foi criado o Programa Nacional de Doenças 
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Sexualmente Transmissíveis e Aids (PNDST/Aids), do Ministério da Saúde, que seria 

posteriormente considerado “uma mudança no modelo de gestão das políticas públicas de 

saúde”, fundamentando-se na descentralização das ações de controle e combate à doença, 

“com o fortalecimento de parcerias entre o poder público, sociedade civil e organismos 

internacionais.
2
 A atuação de ONGs pressionava o governo não só em relação às ações de 

prevenção, mas ao tratamento, defendido como um verdadeiro direito humano dos pacientes. 

Cabe mencionar que, em 1987, a agência reguladora americana Food and Drug 

Administration aprovara a zidovudina (AZT), primeiro medicamento para o tratamento da 

infecção pelo HIV, e, nos anos posteriores, foi identificado um maior número de 

medicamentos efetivos para tratar os sintomas da doença. Dessa forma, o governo teve de 

prover a concessão gratuita de medicamentos para o tratamento da doença desde 1991. 

Paralelamente, o governo recebeu recursos internacionais importantes, após um acordo com o 

Banco Mundial em 1994, que disponibilizou US$ 160 milhões, e gerou capital para a 

implementação do Projeto Aids I (1994-1998).
3
 Embora esses fundos estivessem destinados 

principalmente à prevenção, o programa brasileiro conseguiu utilizar parte do financiamento 

para construir laboratórios especializados, fornecer testes e formar pessoal capacitado no 

diagnóstico e no acompanhamento das pessoas vivendo com AIDS, uma iniciativa que foi 

fundamental quando, posteriormente, em 1996, generalizaram-se as políticas de tratamento. 

A participação da sociedade civil foi essencial, nesse contexto, tanto para o alcance de 

uma resposta efetiva pelo governo brasileiro quanto pelo envolvimento nas ações e debates 

relativos a essa questão. Em conformidade com essa noção, Guido Levi e Marco Vitória 

(2002) categorizam a forte participação da sociedade civil em todos os níveis decisórios como 

uma das características basilares da resposta brasileira à epidemia da AIDS. A conjuntura de 

redemocratização da segunda metade da década de 1980 possibilitou a maior abertura a 

reivindicações sociais. Além disso, o movimento de reforma sanitária, que ocorreu no mesmo 

período, e a reorganização do sistema de saúde brasileiro “contribuíram para estabelecer os 

referenciais éticos e os princípios que sustentaram a política nacional para aids” 

(GRANJEIRO, SILVA, TEIXEIRA, 2009, p.93). Delineava-se, portanto, um cenário que 

permitia o fortalecimento da participação de diferentes setores da sociedade e de uma política 

sanitária que seria defendida, pelos governos, em agências internacionais.  

Ativistas e funcionários do programa de AIDS estiveram presentes na XI Conferência 

Internacional sobre AIDS de 1996, realizada no Canadá, em Vancouver, em que se anunciou a 

                                                             
2 Controle do HIV/Aids: a Experiência Brasileira 1994-1998. Ministério da Saúde. 1998 
3 Controle do HIV/Aids: a Experiência Brasileira 1994-1998. Ministério da Saúde. 1998 



17 
 

possibilidade de controle efetivo da infecção, por meio da utilização de uma combinação de 

antirretrovirais, o chamado coquetel, que promovia a supressão da replicação viral. Em função 

da expressiva superioridade na eficácia do tratamento, passou-se a buscar esses remédios, 

apesar de seu alto custo na época. 

Nesse contexto, ativistas, funcionários e sanitaristas brasileiros pressionaram o 

governo em defesa do acesso a medicamentos. Em 1996, durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2003), seria aprovada a Lei n 9.313 que estabeleceria, em seu art. 1º, 

a garantia do acesso gratuito, viabilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a 

medicamentos voltados para o tratamento da Aids.
4
 Embora, nesse momento, não estivesse 

claro se o governo iria fornecer os medicamentos fazendo uso de medicamentos protegidos 

por patentes ou genéricos, nos anos posteriores, essa foi uma discussão relevante. 

Ao se considerar o engajamento social em relação às políticas relacionadas com o 

enfrentamento da epidemia, somado ao compromisso formal do governo concernente à 

distribuição de medicamentos, compreende-se a sensível situação brasileira referente à 

negociação dos direitos de propriedade intelectual internacionalmente, debatidos no âmbito da 

Rodada Uruguai. Um revés nesse campo poderia aumentar substancialmente os gastos 

governamentais em saúde internamente, em função do alto custo de medicamentos protegidos 

por patentes. Com a aprovação do acordo TRIPS, abrangendo a proteção dos produtos 

farmacêuticos, e a atualização da lei de patentes brasileira, criou-se uma situação delicada na 

qual o governo tinha de fornecer medicamentos, mas alguns deles estavam protegidos por 

patentes e implicavam um custo excessivamente alto. 

 

1.2 A relação entre o Acordo Trips e o acesso a medicamentos 

 

Consoante Amado Cervo (2011), a política externa brasileira da década de 1990 

conheceu uma “dança dos paradigmas”, em que coexistiram, em maior ou menor grau, o 

“Estado desenvolvimentista”, caracterizado pela autonomia em uma busca pelo 

desenvolvimento nacional; o “Estado normal”, interpretado como um posicionamento 

subserviente aos condicionamentos externos, e o “Estado logístico”, percebido como uma 

forma de inserção internacional madura, com traços tanto do liberalismo quanto do 

                                                             
4
 BRASIL. Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996. BRASÍLIA, DF, 1996. Dispõe sobre a distribuição 

gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9313.htm. Acesso em março de 2019. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.313-1996?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9313.htm
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desenvolvimentismo. Nos governos compreendidos nesse recorte temporal, o primeiro 

paradigma manifestou-se por meio de ações como o posicionamento brasileiro perante as 

negociações no âmbito da Rodada Uruguai e, posteriormente, da OMC (CERVO, 2011). O 

segundo paradigma esteve associado com a aceitação de diretrizes econômicas externas, 

representadas por opções como a rigidez fiscal e as privatizações. Finalmente, escolhas como 

a priorização da América do Sul como região que estimularia a consolidação econômica 

expressaram um modo de inserção internacional característico do Estado logístico (CERVO, 

2011).  

Esse padrão por vezes conflitante, decorrente da existência simultânea de diferentes 

paradigmas de política externa, repetiu-se em relação à postura governamental no âmbito do 

acesso a medicamentos antirretrovirais. Enquanto houve resistência, nas negociações 

internacionais, à priorização das garantias vinculadas à propriedade intelectual de mercadorias 

produzidas fora do Brasil, que afetariam os preços dos medicamentos, houve, contrariamente, 

concessões voluntárias no estabelecimento da nova lei de patentes brasileiras, que 

prejudicaram a produção local desses bens. A inclusão do mecanismo de pipeline na lei 

brasileira de 1996, proporcionando uma forma de proteção retroativa das patentes, e a 

renúncia ao prazo adicional para adaptação ao acordo TRIPS a que o país tinha direito, mais 

detalhados em seção específica, demonstram a existência, em um mesmo período, de escolhas 

de autonomia e de alinhamento em relação aos atores externos. 

De acordo com Raúl Bernal-Meza (2002), durante a presidência de Fernando Collor 

de Mello (1990-1992), a política externa esteve associada a dois objetivos, “instrumentalizar 

em âmbito externo o processo de reforma e de abertura econômica” e “restabelecer a 

credibilidade externa do país” (BERNAL-MEZA, 2002, p.57), em um processo de 

aproximação das nações desenvolvidas. Estabeleceu-se um processo contraditório no qual o 

governo procurou inserir-se no novo contexto de políticas neoliberais, que promovia a 

desregulamentação e a privatização, e, ao mesmo tempo, promover o Brasil como um país 

emergente entre os países de renda média. Ainda segundo o autor, o governo Itamar Franco 

(1992-1994), sucessor de Collor, manteve o mesmo direcionamento, posto que ameaçado pela 

perda de credibilidade associada à instabilidade política interna.  

Monica Hirst e Leticia Pinheiro (1995) também identificam um padrão de 

continuidade, ao analisarem a política externa da primeira metade da década de 1990. Embora 

se tenha modificado a forma de atuação posteriormente à crise de paradigma, no termo do 

governo Collor, permaneceram os principais objetivos, entre eles a atualização da inserção 
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internacional brasileira e a tentativa de aproximação em relação aos EUA (HIRST, 

PINHEIRO, 1995). Para a consecução desse último objetivo, importava, crescentemente, o 

posicionamento do governo brasileiro no que se refere à aprovação de uma lei concernente à 

propriedade intelectual, tema caro à potência norte-americana. 

Durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, conquanto fossem mantidas, 

igualmente, as linhas gerais da política exterior, haveria uma alteração de prioridades. Nesse 

período, assumiu maior relevância a aproximação vertente aos Estados Unidos (MEZA-

BERNAL, 2002). 

Em que pesem os diferentes diagnósticos quanto à política externa do período, há 

consenso, entre alguns pesquisadores, no que se refere ao maior engajamento concernente ao 

cenário internacional e à existência de abertura econômica. O aumento da participação externa 

do Brasil, no âmbito de organizações internacionais, na década de 1990, manifestou-se 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em um processo denominado pelo governo 

de “autonomia pela integração” (LAMPREIA, 1998), que dialogava diretamente com a ideia 

de “autonomia pela participação” (FONSECA JR., 1998). Essas expressões indicam que a 

autonomia presente na política externa brasileira mudava de forma, uma vez que esse 

posicionamento seria exercido por meio de uma postura mais participativa, que incluía a 

adequação ao regime de comércio internacional. A alteração do modo de inserção do Brasil 

exigia, dessa maneira, a mudança da imagem do país no exterior. Nesse sentido, ações como a 

adesão ao TNP e a submissão do Brasil à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, órgão judicial autônomo interamericano com sede em San José, Costa Rica, 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, faziam parte da estratégia de “resgatar as 

hipotecas” (LAMPREIA, 1998) no âmbito internacional. 

O modelo de “autonomia pela integração” faria progressos importantes, portanto, na 

diplomacia do governo de Fernando Henrique Cardoso. Segundo Tullo Vigevani, Marcelo de 

Oliveira e Rodrigo Cintra (2003), haveria uma mudança dentro da continuidade, na política 

externa brasileira, em um processo de adaptação não passiva. Assim, os autores afirmam que, 

na perspectiva das lideranças diplomáticas do governo FHC, “a visão de futuro era 

fundamental diante de um ambiente desfavorável, contra o qual a diplomacia deveria atuar no 

longo prazo, buscando adaptar-se às mudanças.” (VIGEVANI, OLIVEIRA, CINTRA, 2003, 

p.34).  

Entre as transformações ocorridas na época, estava a alteração do regime de comércio 

internacional, que detinha o potencial de afetar significativamente o Brasil. Para a 
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compreensão desse assunto, é necessário fazer referência ao esforço de regulamentação 

econômica no contexto de reorganização mundial posterior à Segunda Guerra. Uma primeira 

tentativa, na esfera do comércio internacional, aconteceu em 1948, quando se quis formar 

uma Organização Internacional do Comércio (OIC). Apesar disso, a rejeição do Congresso 

norte-americano ao projeto que criaria a organização obstou o estabelecimento dessa 

instituição, de modo que o comércio internacional foi regido por um acordo aprovado em 

1947. Sob o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT), planejado inicialmente com um propósito provisório, oito rodadas de negociações 

foram realizadas ao longo de mais de quatro décadas, sendo a última delas a Rodada Uruguai 

(1986-1994). Essa rodada culminaria na celebração do Acordo de Marraqueche (1994), 

prevendo a criação da OMC, que teria como objetivos a supervisão e regulação do comércio 

internacional. Durante esse período de negociações, diversos temas vinculados ao comércio 

internacional seriam debatidos, entre eles o referente à propriedade intelectual ampliada para a 

cobertura de produtos da indústria farmacêutica transnacional, ocasionando a aprovação do 

Acordo TRIPS. Cabe ressaltar que a formação da OMC, organização com relativa autonomia, 

ocorreu em uma conjuntura permeada pelo auge das políticas neoliberais, com crescente 

defesa, por países desenvolvidos, da necessidade de liberalização do comércio internacional, 

da desregulação do capital financeiro, da privatização de empresas públicas e da abertura dos 

países em desenvolvimento aos investimentos estrangeiros. 

A regulamentação concernente à propriedade intelectual internacional, 

especificamente, foi estabelecida, gradativamente, de forma vertical, com o delineamento das 

demandas por países desenvolvidos e sua implementação por aqueles subdesenvolvidos 

(DRAHOS, 2002). Quanto ao Acordo Trips, particularmente, esse padrão de subordinação 

pode ser verificado pela ausência ou prejuízo de três características que idealmente devem 

estar presentes no decorrer das negociações diplomáticas: a representação, a informação 

completa e a ausência de coerção (DRAHOS, 2002). De fato, segundo Peter Drahos (2002), a 

centralização inicial das conversações relativas à propriedade intelectual em atores como os 

Estados Unidos e a Comunidade Europeia abalam os dois primeiros pontos. Adicionalmente, 

a terceira característica foi ameaçada, considerada a coerção utilizada pelo governo 

estadunidense por meio da adaptação e do uso da Seção 301 do Trade Act de 1974, que lhe 

garantia a pressão a outros países pela via bilateral. Ainda segundo o autor, cinco dos dez 

países que faziam parte do grupo de países em desenvolvimento que se opunha à inclusão do 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Agreement_on_Tariffs_and_Trade
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tema de propriedade intelectual na nova rodada comercial (Rodada Uruguai) foram alvos da 

aplicação da seção 301, o que reitera a disposição coercitiva da estratégia estadunidense. 

A aprovação, nos EUA, do Omnibus Trade and Competitiviness Act  de 1988 (OTCA) 

gerou mudanças na Seção 301, tornando o dispositivo mais rígido. Essa norma, justificada 

pelo governo norte-americano como meio para garantir os direitos do país perante práticas 

comerciais consideradas injustas, permite que o Representante Comercial dos Estados Unidos 

(United States Trade Representative -USTR) recomende medidas de retaliação. As alterações 

introduzidas no final da década de 1980 facilitaram o uso dessa medida, endureceram as 

retaliações e determinaram que o USTR identificasse países prioritários no que se refere ao 

desrespeito aos direitos de propriedade intelectual (NOGUÉS, 1990). Essa previsão legal 

serviu, por conseguinte, como forma de pressão sobre países em desenvolvimento, em um 

contexto de crescimento do comércio internacional, com vistas à aprovação de legislação que 

protegesse esse setor.  

Cabe, nesse contexto, exposição mais detalhada acerca do processo que culminou na 

inclusão do tema de propriedade intelectual nas rodadas de comércio multilaterais. No início 

da década de 1980, o governo norte-americano desejava o debate dos novos temas no âmbito 

do GATT, entre eles o relativo à propriedade intelectual, e enfrentava a resistência de diversos 

países em desenvolvimento, onde a legislação era, usualmente, mais flexível nesse assunto. 

Entre os fatores que impulsionaram a crescente pressão para a consecução de avanços nessa 

temática, estiveram o crescimento do comércio mundial, com a maior participação dos países 

em desenvolvimento, e a significativa mudança do padrão de comércio internacional. Com a 

competição decorrente da ascendente produção de manufaturados por países em 

desenvolvimento e dos efeitos da Política Agrícola Comum (PAC) europeia, um sistema de 

subsídios à agricultura colocado em prática desde o início da década de 1960, o mercado de 

produtos de alta tecnologia, que exigia avanços relativos à proteção de propriedade 

intelectual, ganhou importância sob o prisma norte-americano (MESQUITA, 2013). 

O Brasil, especificamente, manifestava veemente oposição, durante as negociações da 

Rodada Uruguai, quanto à inclusão dessa pauta no GATT, expressada por meio de seus 

representantes, o embaixador George Álvares Maciel e, posteriormente, o embaixador Paulo 

Nogueira Batista (RICÚPERO, 2017). A elaboração de regras internacionais mais rígidas, 

nesse campo, exigiria a adequação interna às novas normas, o que impactaria a produção, 

especialmente em setores como o farmacêutico, excluído da lei brasileira, vigente na época, 

que resguardava os direitos de propriedade intelectual. Interessava aos EUA extrapolar o 
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âmbito da Organização Mundial sobre Propriedade Intelectual (OMPI), agência especializada 

da ONU criada em 1967, para a consecução de avanços nessa temática, uma vez que essa 

organização era desprovida de um mecanismo de sanção e que o país julgava mais fácil 

atingir seus objetivos, nessa matéria, por meio do GATT (ABREU, 1994; DRAHOS, 2002; 

RICÚPERO, 2017). 

Apesar da resistência do “Grupo dos 10”, o G-10 (Argentina, Brasil, Cuba, Egito, 

Índia, Nicarágua, Nigéria, Peru, Tanzânia e Iugoslávia), em relação aos novos temas, eles 

foram incluídos na Rodada Uruguai, lançada em Punta del Este, em 1986. O projeto de ata 

final, divulgado pelo Diretor-Geral do GATT Arthur Dunkel, em 1991, compreendia os 

resultados, em diferentes áreas, referentes às tratativas até aquele momento. Em relação à 

propriedade intelectual, tem-se que seriam estabelecidos padrões mínimos mais rígidos do que 

os determinados pelas regras previstas até aquele momento, na legislação internacional, com 

aumento do escopo de produtos e de processos patenteáveis (ABREU, 1994). 

O fim das negociações da Rodada foi possível após acertos relativos ao tema da 

agricultura realizados entre os EUA e a União Europeia. Além de esses ajustes determinarem 

uma redução das pretensões negociadas ainda em 1992, no acordo conhecido como Blair 

House, quanto ao Brasil, os produtos mais relevantes “como o suco de laranja foram 

beneficiados por cortes mais modestos” (ABREU, 1994, p.18). Ao final da Rodada Uruguai, 

seria assinado o Acordo de Marraqueche, em 1994, que criou a OMC e que contém, em seu 

anexo 1C, o Acordo TRIPS. 

Como argumentado inicialmente pela diplomacia brasileira, o GATT não representava 

a instância ideal para a regulamentação internacional da propriedade intelectual. Apesar disso, 

foi incluído na Rodada Uruguai e, com seu término e subsequente criação da OMC, passou a 

compor tanto a agenda quanto as normas da organização. Consoante o embaixador brasileiro 

Paulo Estivallet de Mesquita (2013, p.79), “a substância do Acordo TRIPS afasta-se, em larga 

medida, do escopo da OMC” e, em relação ao tema de propriedade intelectual, o autor afirma 

que “sua relação com os objetivos da OMC é, no máximo, indireta”. Segundo Mesquita, o 

documento não só diverge materialmente dos demais acordos na esfera da OMC, mas também 

ultrapassa sua definição como um acordo sobre direitos de propriedade intelectual 

relacionados ao comércio, haja vista que legislou sobre direitos de propriedade intelectual de 

forma geral (MESQUITA, 2013). 

Uma vez estabelecida a resistência da diplomacia brasileira relativa ao acordo TRIPS, 

cabe analisar em que medida seus termos eram considerados, por diferentes setores, 
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potencialmente prejudiciais para o país. De modo mais específico, atendendo ao escopo deste 

trabalho, considerar-se-ão seus efeitos sobre a questão do acesso a medicamentos. O acordo 

estabeleceu um patamar mínimo de proteção intelectual ao qual todos os países signatários 

deveriam obedecer, de modo que a legislação interna poderia adequar-se de forma mais 

rígida, mas não mais flexível, em comparação com a diretriz internacional. É necessário 

atentar para o fato de que, anteriormente, com a regulação internacional do tema pela 

Convenção de Paris (1883), os governos tinham discricionariedade para excluir alguns setores 

da proteção por patentes, como o farmacêutico, o que não mais foi possível após a entrada em 

vigor do Acordo TRIPS (BERMUDEZ, OLIVEIRA, CHAVES, 2004). Ainda que existisse 

uma discussão, na época, acerca das variáveis que afetam o acesso a medicamentos, o preço 

era, para muitos países em desenvolvimento, um dos pontos fundamentais para a garantia 

desse direito, especialmente para que seus sistemas públicos de saúde pudessem atender as 

populações mais pobres. O Acordo TRIPS atuava contrariamente a essa ideia, haja vista que, 

ao abordar os medicamentos como qualquer outra mercadoria, poderia prejudicar o acesso a 

esse bem (BERMUDEZ, OLIVEIRA, CHAVES, 2004).  

Dessa maneira, começou a emergir um debate entre duas posições, que se 

desenvolveria nos primeiros anos do século XXI. De um lado, a defesa dos medicamentos 

como um bem privado, cujo preço é determinado de acordo com o mercado, envolvendo 

fatores como os custos de produção e o objetivo de obter-se lucro. De outro, a perspectiva dos 

medicamentos como um bem público essencial cuja responsabilidade de fornecimento cabe 

aos governos e que deve ser sobretudo vinculado às necessidades das populações. 

O acordo TRIPS, no entanto, comporta dispositivos que flexibilizam a proteção à 

propriedade intelectual, ao estabelecer períodos de transição diferenciados para países em 

desenvolvimento e ao prever não só o instituto de licença compulsória, mas também uma 

redação que viabiliza os mecanismos da importação paralela, do uso experimental e da 

exceção Bolar, que viabiliza a utilização do bem protegido antes do final do período garantido 

pela patente (BERMUDEZ, OLIVEIRA, CHAVES, 2004; CHAVES, OLIVEIRA, 

HASENCLEVER, MELO, 2007). Tais previsões, se utilizadas na fixação das legislações 

internas sobre o tema, poderiam facilitar a compatibilização da matéria com as normas 

internacionais, gerando menor impacto sobre o acesso a medicamentos. Apesar disso, nos 

anos seguintes, muitos países em desenvolvimento criticariam os países desenvolvidos por 

não permitirem o uso dos mecanismos de licença compulsória e de importação paralela. 
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O artigo 65 do acordo expressa o tratamento diferenciado em relação aos países em 

desenvolvimento, ao aumentar o prazo para adequação às regras acordadas nesses casos.
5
 

Dessa forma, enquanto, de modo geral, o período previsto foi de um ano após a entrada sua 

vigência, para um país em desenvolvimento, estabeleceu-se o prazo de cinco anos (quatro 

anos adicionais). 

Ademais, no que concerne a esses países, na hipótese de bens de setores antes não 

protegidos, havia a possibilidade de extensão por mais cinco anos. Já os países de menor 

desenvolvimento relativo teriam, segundo o tratado, um prazo de dez anos para se adaptarem 

às novas regras.
6
 

O mecanismo de licenciamento compulsório é validado por meio do artigo 31 do 

Acordo TRIPS, que trata do tema “Outro Uso sem Autorização do Titular”, e estabelece as 

condições para casos em que “a legislação de um Membro permite outro uso do objeto da 

patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros 

autorizados pelo governo”. Exige-se, por exemplo, como regra geral, que a parte tenha 

tentado anteriormente obter a autorização de uso “em termos e condições comerciais 

razoáveis" e que o uso seja intransferível.
7
 

O artigo 30 do Acordo TRIPS guarda relevância particular por tratar das “Exceções 

aos Direitos Conferidos” e, mais que isso, por tratar do tópico de forma abrangente. De fato, o 

dispositivo restringe os direitos exclusivos associados à patente, ao prever a possibilidade de 

exceções nesse campo. 

Verifica-se que está expressamente prevista a existência de hipóteses excepcionais aos 

direitos garantidos pela patente, mas que elas não estão taxativamente descritas no 

documento. Carlos Correa (2000) reconhece que essa previsão geral confere considerável 

flexibilidade para que os países signatários definam, internamente, as exceções aos direitos 

exclusivos dos detentores de patentes. Uma das hipóteses possíveis de exceção é a do “uso 

experimental”, isto é, da exclusão do direito de patente no caso de uso do bem em pesquisa 

científica. Outra relevante situação é a de “exceção Bolar”, em que é permitido o uso do 

produto antes do término da proteção conferida pela patente, para que se consiga a aprovação 

                                                             
5 O Decreto n 1.355/94 incorpora o Acordo TRIPS ao ordenamento jurídico brasileiro. Em seu artigo 65 o 

Acordo TRIPS prevê a exceção referente ao prazo de adequação ao tratado conferida aos países em 

desenvolvimento e, como situação especial, a setores antes não protegidos.  
6 Em seu artigo 66, o Acordo TRIPS trata de um prazo de adequação específico para países de menor 

desenvolvimento relativo, considerando suas características e a necessidade de instalação de uma base 

tecnológica. 
7 O documento indica que, em caso de emergência nacional ou outras situações de extrema urgência ou em casos 

de uso público não comercial, a condição de prévia busca de autorização pode ser dispensada. 
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de sua versão genérica e, portanto, a possibilidade de sua comercialização assim que 

finalizado o período resguardado pela patente (CORREA, 2000). Consoante Carlos Correa, 

essa exceção foi introduzida nos Estados Unidos em 1984 e adotada por Canadá, Austrália, 

Israel, Argentina e Tailândia. 

Finalmente, a importação paralela consiste na importação de um bem protegido e de 

sua revenda internamente, sem autorização do beneficiado pela patente. A admissibilidade 

desse cenário reside na ideia de que como se exige que o produto tenha entrado no primeiro 

país (exportador) de forma legítima, resguardando os benefícios cabíveis associados à patente,  

a partir daí os direitos estariam exauridos, de modo que a decisão de revenda não estaria 

condicionada à permissão do detentor da patente (CORREA, 2000). Ao não proibir esse 

mecanismo, o Acordo TRIPS permite o uso de uma medida que inibe a prática de aplicação 

de preços diversos em diferentes mercados, o que era particularmente útil no setor de 

medicamentos. 

O governo brasileiro assumiria uma postura não consistente no uso dessas 

flexibilidades, logo essa situação não pode ser analisada apenas sob uma perspectiva. Afinal, 

diferentes interesses favoreceram a adoção de medidas que, analisadas em conjunto, podem 

parecer diametralmente opostas, mas, individualmente, indicam expressões de diversos atores 

envolvidos e, mesmo, de distintas fases desse processo. Assim, durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, houve a adequação às normas internacionais, com a aprovação 

de lei interna que protegia os direitos de propriedade intelectual, em 1996, segundo as 

diretrizes do TRIPS, anteriormente ao prazo estipulado, que poderia ser de dez anos. 

Prescindiu-se, consequentemente, do tempo diferenciado para adaptação concedido, no 

mesmo acordo, aos países em desenvolvimento. Também em 1996, no entanto, ficou 

garantida a distribuição gratuita de medicamentos voltados para o tratamento da AIDS, e, 

durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o governo brasileiro 

protagonizou papel relevante na defesa internacional do acesso a medicamentos, cuja 

expressão maior se concretizou, anos depois, com o forte apoio à Declaração Doha sobre o 

TRIPS e Saúde Pública (2001). A ameaça ligada à possibilidade de aprovação de uma licença 

compulsória e de produção de medicamentos genéricos, no Brasil, foi utilizada pelos 

governos Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva (203-2011) para negociar uma redução de 

preços com a indústria de farmacêuticos transnacional. Somente em 2007, sob a presidência 

de Lula da Silva, o governo brasileiro recorreu ao mecanismo de licença compulsória para 
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assegurar um preço sustentável no fornecimento de um medicamento, atuando, formalmente, 

de acordo com as regras da OMC. Apesar disso, a decisão foi questionada pela indústria. 

A tendência à abertura econômica de viés neoliberal, que promovia a 

desregulamentação financeira, na década de 1990, associada à pressão externa no tema de 

propriedade intelectual foram fundamentais para a aprovação da lei de patentes brasileira no 

ano de 1996. Apesar disso, interesses internos, de que é exemplo a importância do tema da 

AIDS na agenda governamental, também se faziam presentes, em um contexto de luta a fim 

de se conseguir preços reduzidos para medicamentos protegidos por patentes para o sistema 

de saúde pública. Avanços referentes a um âmbito podem, pois, ser interpretados como recuos 

em outro, se avaliados sob o prisma de agentes com motivações divergentes. O processo de 

aprovação da lei de patentes pode, também, demonstrar, nesse sentido, a complexidade 

associada ao contexto apresentado. 

 

1.3 A aprovação da nova Lei de Patentes brasileira 

 

A controversa Lei n° 9.729/1996 (Lei de Propriedade Industrial) colocou o Brasil em 

conformidade com as regras internacionais associadas à propriedade intelectual defendidas 

pela OMC antes do prazo concedido para países em desenvolvimento (ano de 2005 no caso do 

setor farmacêutico). A busca de uma relação mais próxima com os EUA e de uma nova forma 

de inserção no cenário internacional representam algumas das variáveis envolvidas nesse 

resultado, apesar disso, o fator preponderante foi a pressão externa para tal fim.  

De fato, o início da tramitação do projeto de lei não se deu após o compromisso com o 

Acordo TRIPS de 1994, em uma resposta imediata ao que foi definido na esfera multilateral. 

Ao contrário, esse processo interno foi longo, tendo início ainda no governo Fernando Collor, 

com a apresentação do projeto de lei em maio de 1991, atravessando o governo Itamar 

Franco, para somente ser concluído em 1996, com a promulgação da norma durante o 

governo Fernando Henrique Cardoso. A pressão no âmbito multilateral para a inclusão do 

tema de propriedade intelectual na Rodada Uruguai ocorreu também no campo bilateral das 

relações entre Brasil e os Estados Unidos. Em verdade, a mesma questão caminhou 

paralelamente nas duas esferas, determinando resultados manifestamente convergentes, isto é, 

a aprovação do Acordo TRIPS no âmbito das negociações comerciais multilaterais e, no 

Brasil, a promulgação da lei de patentes. Em ambos os casos, o hard power norte-americano 

mostrou-se eficiente, tendo sido utilizado como forma de coerção econômica, nesse contexto, 
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desde meados da década de 1980. Nesse período, essa ação manifestou-se com a ameaça de 

uso da Seção 301 da legislação comercial norte-americana e com a imposição de 

condicionamento à realização de investimentos. 

Em junho de 1991, no mês subsequente à apresentação, pelo Poder Executivo, do 

projeto de lei de patentes perante o Congresso Nacional do Brasil, José Goldemberg, 

secretário da Ciência e Tecnologia entre os anos de 1990 e 1991, amenizou as declarações de 

Carla Hills, chefe do Escritório de Comércio da Casa Branca, “segundo as quais o Brasil não 

está na lista dos países passíveis de retaliação, por ainda não ter uma lei de patentes, mas está 

na lista de observação prioritária”.
8
 Segundo José Goldemberg, essas afirmações não 

inspiravam gravidade, pois o governo previa a aprovação do projeto de lei sobre patentes em 

agosto do mesmo ano, o que facilitaria o relacionamento bilateral. Como se sabe, essa 

aprovação somente ocorreu cinco anos mais tarde, gerando crescentes tensões entre os dois 

países, na área comercial.  

A questão de patentes era central na agenda governamental, já que a atração de 

investimentos externos era prioridade para o governo Collor, que ainda enfrentava uma crise 

econômica, permeada pela pressão inflacionária e por uma elevada dívida externa. Em meio à 

situação brasileira de vulnerabilidade diante de ameaças de teor econômico, durante visita do 

vice-presidente norte-americano, e líder do partido republicano, Dan Quayle ao Brasil, em 

agosto de 1991, o político salientou que os investimentos estariam condicionados a uma lei de 

propriedade intelectual efetiva no país.
9
 No ano seguinte, Peter Ludwig, advogado norte-

americano convidado pelo Serviço de Divulgação e Relações Culturais dos Estados Unidos 

para abordar o tema da lei brasileira de propriedade industrial, afirmou que deveria ser 

aprovada uma lei mais simples e sem nenhum período de carência.
10

 Na ocasião, Ludwig 

ressaltou ainda que se o Brasil não aprovasse a nova lei, seria superado pelo México, que já 

havia revisado sua lei de patentes, no que se refere à atração de investimentos provenientes 

dos EUA.
11

 É importante lembrar que o Presidente do México, no período entre 1988 e 1994, 

foi o economista Carlos Salinas de Gortari, com um governo comprometido com políticas 

neoliberais durante o qual se negociou o Tratado de Livre Comércio da América do Norte 

(NAFTA) com os Estados Unidos e Canadá e se iniciou um programa de privatizações de 

empresas públicas.  

                                                             
8 Lei sobre patentes pode evitar retaliação dos EUA. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 01 de junho de 

1991. 
9
 Quayle ensina como atrair dólares. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 09 de agosto de 1991. 

10 Patente deve ter lei simplificada. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 24 de bril de 1992 
11 Patente deve ter lei simplificada. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 24 de bril de 1992. 
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A relevância da questão é corroborada pelas afirmações do então presidente Fernando 

Collor, em entrevista divulgada pelo Jornal do Commercio. Ao ser perguntado se iria 

“patrocinar mudanças na Lei de Patentes”, o ex-presidente respondeu “mas é claro, isso está 

no projetão, isso está dentro das nossas propostas.” e, em seguida, quando indagado acerca de 

quais “outras leis podem mudar”, afirmou que o “projetão” compreendia o tema das patentes 

e, também, da informática, que vinha sendo criticado pelos Estados Unidos em função da 

existência de reserva de mercado. De acordo com o ex-presidente Collor, consoante uma 

lógica de abertura econômica associada ao neoliberalismo, essas medidas favoreceriam a 

inserção do Brasil no mercado internacional.
12

 

Na América Latina, não só Brasil e México indicavam disposição em atender aos 

interesses norte-americanos vinculados à propriedade intelectual. Em viagem aos EUA em 

setembro de 1991, Domingo Felipe Cavallo, Ministro da Economia da Argentina entre 1991 e 

1996, e autor do plano econômico neoliberal do governo Carlos Menem, garantiu a adoção de 

uma lei de patentes de medicamentos.
13

 Assim como o Brasil, a Argentina não só passava por 

um processo de abertura econômica e liberalização, mas também, igualmente, acreditava que 

a atração de investimentos internacionais seria fundamental para a superação da crise 

econômica. Cavallo ficou conhecido por estabelecer, por lei, a paridade de um para um entre 

o peso e o dólar, por legalizar o uso da moeda norte-americana para intermediação financeira, 

por reduzir as barreiras alfandegárias e por privatizar parte da segurança social. 

No Brasil, o processo de aprovação da lei de patentes superou expressivamente o 

tempo estimado pelo governo, especialmente em função das discussões referentes ao projeto. 

Enquanto alguns o consideravam ainda flexível, outros o avaliavam como excessivamente 

severo. As farmacêuticas multinacionais atuantes no país pertenciam ao primeiro grupo, 

manifestando oposição, por exemplo, à previsão do mecanismo de licença compulsória no 

projeto de lei.
14

 Contrariamente, o diretor da Associação Brasileira da Indústria Química 

(Abiquim) à época, Kurt Politzer, argumentou que o governo agia a favor da aprovação da lei 

de patentes em razão da pressão estadunidense.
15

 O então presidente da Associação Brasileira 

das Indústrias de Química Fina (Abinifina), Nélson Brasil, afirmou, por sua vez, que era 

essencial a aplicação de três salvaguardas para a implementação da lei de patentes: o respeito 

                                                             
12 Entrevista Fernando Collor - Marcílio continua prestigiado. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 09 de 

agosto de 1991. 
13 Ida de Cavallo as EUA frustra expectativas. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1991. 
14

 Lobby de multinacional ameaça lei de patentes. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 21 de novembro de 

1991 
15 Industrial critica lei de patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1991. 
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a um prazo de carência, a implementação do dever de exploração (fabricação no país que 

recebeu a patente) ou da licença compulsória, e o rechaço ao pipeline, descrito como um 

mecanismo que gerava uma forma de proteção retroativa.
16

 Essas medidas possibilitariam a 

adaptação da indústria nacional e o controle do preço dos medicamentos. 

De toda forma, em meio a um contexto de intensos debates, em 29 de maio de 1992, o 

relator da Comissão Especial da propriedade Industrial, deputado Ney Lopes (PFL-RN), 

apresentou o substitutivo ao anteprojeto da Lei de Patentes.
17

 A redação do documento foi 

bem recebida pelo governo, tendo o presidente Fernando Collor afirmado que, se aprovada a 

nova legislação de acordo com as disposições propostas, o país teria acesso facilitado a novos 

medicamentos.
18

 O argumento geral do governo amparava-se na ideia de que o não 

enquadramento em relação à proteção da propriedade intelectual implicava inerente atraso do 

país no cenário internacional. Era comum a utilização do argumento de superação do atraso 

pelos defensores de uma nova lei de patentes mais rígida, baseados na ideia de que essa opção 

determinaria a atração de investimentos a o melhor relacionamento com parceiros externos, 

especialmente os Estados Unidos. 

Três tópicos do projeto de lei geraram particular polêmica, a carência, a licença 

compulsória e o pipeline. O substitutivo do deputado Ney Lopes não previa um prazo de 

carência para a concessão de patentes em setores antes não protegidos pelos direitos de 

propriedade intelectual.
19

 A licença compulsória, defendida por setores da indústria nacional, 

permitiria a hipótese de fabricação do produto patenteado em situações específicas. 

Finalmente, o mecanismo pipeline, apesar de bastante criticado, terminaria sendo resguardado 

na lei de propriedade industrial aprovada em 1996.  

Esse mecanismo determinou uma forma de concessão retroativa da patente, não sendo, 

inclusive, exigido pelas regras do Acordo TRIPS. De modo mais detalhado, Carlos Correa 

(2000) reitera que o Acordo TRIPS não exigia a adoção do pipeline. A norma somente 

obrigava a proteção de produtos cujo pedido de patente fosse posterior a 01 de janeiro de 

1995, data de início da vigência do Acordo TRIPS, logo bens cujos pedidos fossem anteriores 

a esse período ficariam excluídos dessa garantia, permanecendo em domínio público. Essa era 

                                                             
16 D´AVILA, Cristiane. Só com salvaguardas patente preserva indústria nacional. Jornal do Commercio, Rio de 

Janeiro, 25 de maio de 1992. 
17 Pronto substitutivo à Lei de Patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 de maio de 1992. 
18

 Lei de Patentes dará acesso a medicamentos. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 de junho de 1992. 
19 FERNANDES, Adriana. Lei de Patentes divide opiniões. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro 6 de julho de 

1992. 
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a regra geral, no entanto a lei brasileira optou pela concessão voluntária de proteção 

voluntária “dos assim chamados produtos „pipeline‟” (CORREA, 2000). 

De fato, na ausência do pipeline, caso a nova lei de patentes brasileira tivesse seguido 

os padrões mínimos estabelecidos pelo Acordo TRIPS, medicamentos cuja patente houvesse 

sido solicitada em outros países, antes da vigência do TRIPS, ficariam excluídos da 

possibilidade de acesso a esse direito no Brasil. Isso porque esses produtos não deteriam mais 

um pressuposto básico para a solicitação da patente, o requisito da novidade. Como 

anteriormente à lei de propriedade industrial os produtos farmacêuticos não estavam incluídos 

nas hipóteses de proteção por patente, não seria possível proteger internamente aqueles bens 

já patenteados no exterior. Conforme a disposição final da Lei de Propriedade Industrial, no 

entanto, o pedido de patente retroativo pôde ser feito, ficando garantida a data do primeiro 

depósito no exterior. As únicas exceções seriam os casos em que o produto já estivesse sendo 

comercializado ou se tivessem “sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos 

preparativos para a exploração do objeto da patente”.
20

 

Essa possiblidade não só passou a existir, mas também foi efetivamente aproveitada 

pelas multinacionais farmacêuticas após a vigência da lei. Enquanto a concessão da patente 

gera o benefício do monopólio transitório para o produtor responsável pela inovação em troca 

da disponibilização da informação referente ao desenvolvimento do produto, a patente do tipo 

pipeline ocasiona um benefício unilateral, não incentivando o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento e ocasionando perda no bem-estar do consumidor (HASENCLEVER et al., 

2010). Hasenclever et al. (2010) salientam o dano associado a esse mecanismo, ao estimarem 

o prejuízo assumido pelo Ministério da Saúde somente em relação a cinco antirretrovirais 

protegidos por esse instrumento, embora o governo brasileiro tenha conseguido reduções 

significativas de preços com as farmacêuticas transnacionais. Foi calculado que, entre 2001 e 

2007, o pagamento dos royalties a essas indústrias teria gerado um gasto adicional de cerca de 

US$ 35 milhões. Se considerados os preços mínimos desses medicamentos praticados no 

mercado internacional, com base nos dados da OMS e da ONG internacional MSF, os autores 

estimam que, só nesse caso, o prejuízo ao Estado brasileiro pode ter ultrapassado o total de 

US$ 500 milhões (HASENCLEVER et al., 2010). 

Retornando à cronologia concernente à tramitação da lei, cabe recordar que o ano 

1992 foi marcado pela profunda crise política que culminou na renúncia do presidente 

                                                             
20

 BRASIL Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. BRASÍLIA, DF, 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em março de 

2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
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Fernando Collor em meio ao processo de impeachment. Nesse sentido, o atraso em relação à 

aprovação da lei de propriedade industrial, ainda que vinculado à considerável resistência 

enfrentada, também esteve associado ao contexto de instabilidade política no país. O tema, 

considerado prioritário durante o governo Collor, perdeu forças, transitoriamente, com a 

queda do presidente, o que também contribuiu para o atraso na aprovação da lei. 

No início de março de 1993, começaram as negociações para o estabelecimento da 

versão final do projeto de lei, com a previsão de votação ainda no final do mesmo mês.
21

 De 

acordo com a imprensa, o presidente da Câmara Inocêncio Oliveira (então membro do Partido 

da Frente Liberal, PFL, e antigo militante da ARENA) buscava acelerar o processo, 

impulsionado pelo temor em relação ao aumento da pressão externa.
22

 Havia a expectativa de 

que os EUA indicariam, em abril, os países passíveis de retaliação associada a o que eles 

consideravam práticas econômicas injustas. Sobre esse tema, durante uma audiência pública 

em abril de 1993, Fernando Henrique Cardoso, Ministro das Relações Exteriores entre 

outubro de 1992 e maio de 1993, quando questionado acerca da pressão norte-americana para 

a aprovação da lei, negou a existência de qualquer constrangimento nessa esfera.
23

 O Ministro 

expressava, no entanto, que a posição do governo de Itamar Franco era de amplo apoio à 

aprovação da lei e que restava ao Congresso Nacional cumprir o seu papel.
24

 Posteriormente, 

as ameaças estadunidenses seriam confirmadas pelo próprio Ministro das Relações Exteriores, 

já que, no final desse mesmo mês, Cardoso criticaria afirmações de senadores americanos 

concernentes a essa matéria. De acordo com essas declarações, o Brasil seria incluído na lista 

prioritária para retaliações comerciais, na hipótese de insatisfação em relação à lei de 

propriedade intelectual que estava em discussão.
25

 Paralelamente, no âmbito interno, a 

resistência na Câmara relativa a pontos controversos do projeto persistiria, levando ao 

adiamento da votação da lei, antes prevista para o dia 28 abril de 1993.
26

  

O progressivo endurecimento do posicionamento norte-americano ocasionaria uma 

resposta formal do governo brasileiro. Após comunicado oficial dos EUA acerca da decisão 

relativa à inclusão do Brasil entre os países passíveis de sofrerem retaliações comerciais, o 

Ministério das Relações Exteriores divulgou nota, em maio de 1993, na qual expressava 

esperança na mudança de postura norte-americana.
27

 A opção estadunidense tinha relação 

                                                             
21 Patentes começam a ser negociadas. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 de março de 1993. 
22 Sociedade irá debater a lei de patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 de março de 1993. 
23 Patentes não são ameaça ao Brasil. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 01 de abril de 1993. 
24 Ministro quer mais apoio às patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 03 de abril de 1993. 
25

 Chanceler critica as ameaças de retaliação. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 de abril de 1993. 
26 Adiada a votação do projeto das patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 de abril de 1993. 
27 Brasil reage à ameaça de sanções dos EUA. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,1, 2 e 3 de maio de 1993 
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direta com a questão de propriedade intelectual. Os Estados Unidos não aprovavam a previsão 

de licença compulsória, a restrição do pipeline e manifestavam divergência em relação à 

hipótese de importação paralela na lei de patentes brasileira.
28

  

Afinal, a Câmara finalizou a votação da nova lei no início de junho de 1993, por meio 

de um acordo entre o PMDB, o PFL e o PSDB, mantendo a redação aprovada no dia 06 de 

maio do mesmo ano, o que possibilitou o encaminhamento do texto para o Senado.
29

 Foram 

mantidas, portanto, sem alterações, as previsões permitindo a importação paralela e o instituto 

do pipeline. A aprovação da lei na esfera do Senado, no entanto, também se arrastaria, como 

indicava o senador Ronan Tito (PMDB-MG), membro titular da Comissão de Assuntos 

Econômicos, ao afirmar que seria improvável a votação ainda no segundo semestre de 1993.
30

 

A demora não seria bem recebida pelos EUA, elevando a tensão na relação bilateral 

entre o Brasil e o país norte-americano. De fato, o então Ministro das Relações Exteriores 

Celso Amorim foi a Washington buscar uma solução diplomática para o impasse, já que o 

governo estadunidense havia estabelecido um prazo (28 de fevereiro de 1994) para que o 

Brasil aprovasse a lei de propriedade industrial.
31

 Sabia-se que essa expectativa não seria 

cumprida, por isso aumentou o temor quanto à hipótese de aplicação de sanções comerciais. 

Em contrapartida, nesse mesmo ano, o Brasil comprometer-se-ia em relação ao Acordo 

TRIPS, indicando uma postura cooperativa internacionalmente no que se refere ao tema de 

propriedade intelectual. 

 No ano seguinte, permaneceu a pressão comercial. Nesse contexto, o presidente 

Fernando Henrique Cardoso, cujo mandato teve início em janeiro de 1995, buscou apressar a 

tramitação da lei, defendendo o regime de urgência para a votação da matéria.
32

 A declaração 

do senador Ney Suassuna (PMDB-PB), relator do projeto na Comissão de Constituição e 

Justiça, ao dizer, em outubro de 1995, “temos até março para aprovar lei. A partir daí, haverá 

retaliação como manda a lei americana”, reitera a preocupação concernente à possibilidade de 

sanção norte-americana.
 33

 É digno de nota que, naquele momento, o ponto mais controverso 

                                                             
28 Brasil reage à ameaça de sanções dos EUA. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1, 2 e 3 de maio de 1993 
29 Acordo permite aprovação da Lei de Patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 de junho de 1993. 
30 Senado demora a votar patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 de junho de 1993. 
31 MENEZES, Janice. Amorim vai a Washington negociar patentes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 16 de 

fevereiro de 1994. 
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 Cardoso quer voto urgente da lei de patentes. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 1995. 
33 TARDIN, Marcos. Patentes sob fogo cerrado dos EUA. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 de outubro de 

1995. 
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consistia na previsão do mecanismo de pipeline, rechaçado pelos setores de oposição ao 

governo.
34

 

No final de fevereiro de 1996, a votação relativa à lei sobre patentes no âmbito do 

Senado estava em sua fase final e oferecia duas possibilidades distintas. No caso da aprovação 

do relatório do senador Fernando Bezerra (PMDB-RN), apoiado pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso, ficaria garantido o mecanismo do pipeline, no entanto, se a opção fosse 

pelo relatório do senador Ney Suassuna (PMDB-PB), esse instituto não estaria previsto.
35

 No 

início de março, o Senado garantiu a prevalência da primeira opção, determinando a vitória 

significativa do governo em um assunto tratado como prioritário.
36

 Com a conclusão do 

processo no Senado, o projeto retornou à Câmara para a apreciação das mudanças aprovadas. 

Em 9 de abril de 1996, a Câmara aprovou o texto com  ressalvas, de modo que alguns pontos 

foram separados para serem discutidos em momento posterior.
37

 

Finalmente, após extenso processo, entre 1991 e 1996, permeado por fortes 

manifestações de oposição, a chamada lei de patentes foi sancionada no início de maio. A 

forma pela qual se aprovou a nova lei geraria importantes consequências para o governo 

brasileiro. A previsão do pipeline, um mecanismo não requisitado pelas regras do Acordo 

TRIPS, permitiu a proteção retroativa de medicamentos que, posteriormente, geraram embates 

entre o governo brasileiro e as empresas farmacêuticas transnacionais, sob a alegação de 

prática de preços abusivos. Exemplo emblemático refere-se ao caso do efavirenz, cujo 

relevante impasse, depois de vários anos de negociações, culminou no uso da garantia de 

licença compulsória pelo governo brasileiro, no ano de 2007. Esse medicamento foi, no 

entanto, protegido por meio da patente pipeline (HASENCLEVER et al.,2007). Atualmente, é 

possível argumentar que, se a legislação brasileira não tivesse determinado, portanto, 

concessões que superavam as determinações do Acordo TRIPS, não haveria direito à patente 

em relação a esse medicamento. Essa situação pode ter determinado outro tipo de confronto, 

entre o governo brasileiro, que lutava pela redução de preços, e companhias farmacêuticas 

transnacionais, que acreditavam que deveriam decidir sobre questões relativas a custos e 

preços. 

Ademais, embora se tenha atendido à demanda norte-americana, inclusive por meio de 

outras concessões não requisitadas pelo Acordo TRIPS, como a dispensa do prazo adicional 

                                                             
34 Disputa poderá adiar decisão sobre patentes. Tribuna da Imprensa, Rio de janeiro, 9 de outubro de 1995. 
35 Votação das patentes na reta final. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1996. 
36 Vitória no Senado levou presidente a grande euforia. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 de março de 

1996. 
37 Câmara aprova lei de patentes com ressalvas. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 de abril de 1996. 
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para adequação previsto para países em desenvolvimento, as pressões não cessariam em 

definitivo. Posteriormente, a lei de propriedade industrial brasileira seria questionada pelos 

EUA, que iniciariam um contencioso comercial internacional no âmbito da OMC. 
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Capítulo 02 – Entre o direito à patente e o acesso a medicamentos: o contencioso entre 

Brasil e EUA 

 

Os temas de proteção da propriedade intelectual e de acesso a medicamentos a um 

preço adequado alcançaram considerável projeção na agenda brasileira, em um processo de 

natureza contraditória, durante a década de 1990. De um lado, houve aumento das garantias 

associadas à propriedade intelectual, com a aprovação do Acordo TRIPS, em 1994. Com sua 

abrangência, o compromisso ensejaria a proteção internacional à propriedade intelectual 

também no caso de produtos farmacêuticos, regra posteriormente incorporada pela Lei de 

Propriedade Industrial, de 1996, do Brasil. Criava-se, dessa forma, um monopólio no mercado 

de medicamentos, permitindo que os detentores da patente estabelecessem altos preços por 

esses produtos. A indústria farmacêutica internacional defendia seus altos lucros como um 

meio para garantir o investimento em pesquisa e o desenvolvimento de novos medicamentos. 

De outro lado, tem-se a notável ação brasileira, por meio de seu programa 

governamental voltado para a AIDS, que passaria a compreender o direito à distribuição 

gratuita de medicamentos para o tratamento da doença. Os ativistas de saúde e as 

ONGs/AIDS, que apoiavam o programa, criticavam o argumento das indústrias farmacêuticas 

acerca da necessidade de monopólios, ressaltando que vários medicamentos baseavam-se em 

pesquisas feitas em laboratórios públicos, que recursos financeiros federais eram também 

utilizados nesse processo e que as indústrias despendiam excessivos recursos em propaganda 

e lobby, não em pesquisa científica. Para esses atores, as indústrias tinham como prioridade o 

lucro e não o auxílio aos sistemas de saúde pública. 

Denota-se, dessa maneira, o desenvolvimento de dois processos simultâneos de 

natureza antitética. O primeiro, no sentido de restrição do acesso, com o tratamento dos 

medicamentos como mercadorias, sujeitas às variações do mercado; o segundo, de ampliação, 

em que os medicamentos eram considerados bens públicos, parte dos direitos dos cidadãos em 

saúde. Dessa divergência de posicionamento, emergiria um confronto de ideias, exteriorizado 

por meio de debates e, também, de atos concretos que contrapunham a visão defendida por 

países desenvolvidos, sobretudo governos e companhias farmacêuticas internacionais, e 

aquela sustentada por países em desenvolvimento, sobretudo governos, ativistas e sanitaristas, 

aos quais interessava a compra de medicamentos a preços menores. Cada grupo cunhou 

alianças com diferentes atores internacionais. Nesse contexto, a posição em favor do acesso 

pleno aos medicamentos encontrou apoio nos ativistas norte-americanos e europeus engajados 
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com o tema da AIDS, em ONGs internacionais como MSF e OXFAM e, progressivamente, 

conquistou consenso na OMS. 

Considerando o cenário vigente no recorte temporal sob exame, busca-se, neste 

capítulo, discutir a temática utilizando como linha orientadora um episódio de extrema 

relevância nesse contexto, a disputa relativa à proteção de patentes protagonizada por Brasil e 

Estados Unidos, que opôs duas perspectivas diversas. Em maio do ano 2000, durante o 

governo democrata de Bill Clinton, os Estados Unidos decidiram acionar o Brasil no sistema 

de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC), questionando a 

adequação da legislação interna brasileira em relação às normas internacionais.
38

 A alegação 

confrontava as disposições da Lei n° 9.729/1996, a “Lei de Propriedade Industrial”, que 

exige, como requisito para o proveito de direitos de patente exclusivos, a produção local 

(“local working”). De acordo com a norma brasileira, em caso de não cumprimento da 

exigência, a patente ficaria suscetível ao licenciamento compulsório.  

De forma expressa, a Lei de Propriedade Industrial brasileira prevê, como uma das 

hipóteses que viabilizam a licença compulsória, o caso de:  

 

Não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de 

fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso 

integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade 
econômica, quando será admitida a importação.

39
 

 

Segundo o pleito norte-americano, estar-se-iam desrespeitando os artigos 27 e 28 do 

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

(Acordo TRIPS), que tratam, respectivamente, da “Matéria Patenteável” e dos “Direitos 

Conferidos”, além do artigo III do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT 

1994), acerca do “Tratamento Nacional no tocante à Tributação de Regulamentação Internas”.  

A referida disputa guardava sensível importância, uma vez que não se tratava somente 

de um contencioso comercial, mas de uma questão que envolvia o interesse dos países do sul 

global de forma geral. Isso porque o Brasil compartilhava o posicionamento em defesa de 

uma leitura flexível das regras do Acordo TRIPS, visando à manutenção de preços de 

medicamento acessíveis. O resultado da discussão internacional a respeito da propriedade 

intelectual poderia dificultar a adoção de licenças compulsórias, um mecanismo assaz 
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eficiente para possibilitar a compra de medicamentos a um preço viável para os sistemas de 

saúde nacionais de países em desenvolvimento. Para o Brasil, especialmente, a questão 

implicava significativa preocupação, haja vista o esforço brasileiro, nesse período, no sentido 

de facilitar a produção nacional e o acesso a medicamentos de menor custo, de que é exemplo 

manifesto a “Lei dos Genéricos” (Lei 9.787/1999). Ademais, existia uma preocupação entre 

os diplomatas, ativistas e sanitaristas brasileiros, de que o pleito norte-americano consistia em 

uma retaliação pela decisão de 1996 de distribuir gratuitamente medicamentos antirretrovirais 

e de promover a produção local de medicamentos genéricos. 

Considerando-se a dimensão da disputa e os resultados vinculados à querela, faz-se 

necessário analisar o tema mais detidamente. O desenvolvimento da análise do pleito 

procurará ressaltar alguns aspectos importantes associados direta e indiretamente a essa 

disputa. Nesse sentido, alguns dos pontos evidenciados são o vínculo entre política interna e 

política externa, exercido pela paulatina articulação entre os Ministérios da Saúde e das 

Relações Exteriores após o ano de 1996; a importância do apoio de organizações da sociedade 

civil na consecução de objetivos benéficos para os doentes de AIDS, também na esfera 

externa, e o campo da diplomacia de saúde como instrumento de projeção internacional do 

Brasil, sob uma perspectiva governamental idealista, mas muitas vezes pragmática, melhor 

compreendida com o conceito de soft power de Nye, abordado no capítulo anterior. 

O entendimento das variáveis envolvidas nesse contencioso exige a discussão, sob um 

prisma mais amplo, da temática de acesso a medicamentos antirretrovirais, tanto sob a 

perspectiva interna quanto sob a externa. 

 

2.1 A dimensão interna 

 

Sob a perspectiva nacional, cabe ressaltar, em relação ao período em análise, que a 

temática de acesso a medicamentos, para que se viabilizasse uma resposta efetiva à AIDS pelo 

governo, consistia em uma questão fundamental. Nesse sentido, o governo e, mais 

especificamente, o Ministério da Saúde, com importante influência decisória dos ativistas de 

saúde, envidavam esforços com o fito de garantir a ampliação do acesso ao tratamento, o que 

levou a importantes inovações legislativas. 

No que se refere aos marcos legislativos, ao se analisar cronologicamente os avanços 

nesse domínio, verificam-se progressos importantes para o Programa de AIDS na década de 

1990, apesar dos desafios impostos pela necessidade de harmonização da legislação interna 



38 
 

com determinações internacionais. A Lei 5.772/1971, que regia a matéria anteriormente à 

promulgação da “Lei de Propriedade Industrial”, considerava os medicamentos bens não 

privilegiáveis, proibindo, dessa forma, a concessão de patentes em relação a esse setor.
40

 

No sentido contrário, a negociação do Acordo TRIPS, na esfera internacional, 

engendraria grandes mudanças, haja vista que determinaria um compromisso amplo em 

matéria de propriedade intelectual, que compreendia, inclusive, produtos farmacêuticos. Cabe 

recordar que esse acordo, ao qual o Brasil, em conformidade com vários países em 

desenvolvimento, era contrário, foi negociado no quadro da Rodada Uruguai, lançada em 

1986, em Punta del Este. A posição brasileira, durante as negociações, justificava-se pela 

oposição a um texto de acordo que fosse “um obstáculo à sua capacitação tecnológica e 

conduzisse à maior centralização dessa capacitação e do conhecimento em número reduzido 

de países desenvolvidos” (LAMPREIA, 1995). Em contrapartida, a pressão de países 

desenvolvidos, particularmente dos Estados Unidos, além da adoção do modelo de “single-

undertaking” ao longo das negociações dessa rodada, que estipulava a adoção conjunta dos 

temas tratados, sem possibilidade de escolha em separado, favoreceu a aprovação dessa 

extensa obrigação legal (AMORIM, 2017). 

Como foi discutido no capítulo anterior, em consonância com as obrigações 

internacionais decorrentes do acordo, o governo brasileiro aprovaria a Lei de Propriedade 

Industrial, em 1996, que incluiria, em suas disposições, a concessão de patentes vinculadas à 

produção de medicamentos. No caso da patente de inovação, a vigência estender-se-ia pelo 

prazo de vinte anos, o que concederia à empresa o direito de exclusividade sobre o produto ao 

longo desse período. Apesar disso, em função da irretroatividade da lei, qualquer droga 

comercializada anteriormente à entrada em vigência da norma, em maio de 1997, não poderia 

ser patenteada no Brasil (ROBINE, 2008). 

Paralelamente, nesse mesmo ano, seria aprovada, no país, a Lei n° 9.313, que 

garantiria a distribuição gratuita de medicamentos para o tratamento da AIDS. A lei foi 

aprovada em uma conjuntura de crescente pressão de ativistas, que era facilitada pela 

significante interação entre movimentos sociais e governo (NUNN et al., 2012). Além disso, 

em fevereiro de 1999, seria aprovada a Lei n° 9.787, que regulamentou o medicamento 

genérico, uma iniciativa essencial para se garantir o acesso a medicamentos a menores preços.  
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Em ação no mesmo sentido, em outubro do mesmo ano, foi estabelecido o Decreto n○3.201,  

que regulamentava o art.71 da Lei de Propriedade Industrial, dispondo acerca do uso da 

licença compulsória "nos casos de emergência nacional e de interesse público".  

As companhias farmacêuticas multinacionais, ameaçadas pela concorrência de alguns 

produtos com preço significativamente mais baixo, criticavam a decisão do governo e 

levantavam suspeitas quanto à segurança e à eficácia do genérico. Segundo o governo, os 

medicamentos genéricos estavam sujeitos a testes de equivalência terapêutica e eram 

intercambiáveis com o medicamento de referência. O potencial efeito sobre os preços dar-se-

ia não só pelo menor valor do próprio genérico, mas também pelo estímulo à concorrência no 

setor farmacêutico. Esse debate sobre a efetividade e segurança dos genéricos continuaria 

pelos próximos anos. 

Denota-se, em contrapartida, a existência de certo grau de contradição do governo 

nesse processo. Apesar da aprovação de leis tendentes a garantir a expansão do acesso a 

medicamentos, e da oposição à aprovação do acordo que regulamentava internacionalmente a 

propriedade intelectual, esse compromisso foi atendido anteriormente ao prazo estipulado. 

Como anteriormente mencionado, na hipótese dos países em desenvolvimento, em particular, 

o prazo de implementação do Acordo TRIPS fora substancialmente estendido. Essas nações 

teriam mais quatro anos para se adequarem à maior parte dos dispositivos do acordo, além de 

cinco anos adicionais, na hipótese de produtos antes não contemplados pela proteção 

patentária, como era o caso de produtos farmacêuticos no Brasil. Conclui-se que, em relação 

ao setor de medicamentos, o governo teria um prazo adicional de nove anos (até 2005) para 

adaptar sua legislação interna, no entanto a aprovação da Lei de Propriedade Industrial, em 

1996, implicou a renúncia a esse benefício. Segundo Biehl (2007), essa concessão relaciona-

se com propósito do governo brasileiro, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, 

de atrair investimentos dos países desenvolvidos, adequando-se à conjuntura global de 

hegemonia neoliberal. 

No que concerne a eventos importantes no contexto em exame, é indispensável a 

menção à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos (CPI dos Medicamentos), 

que auferiu grande repercussão midiática e envolveu setores diversos da sociedade. A 

formação dessa CPI, cuja iniciativa e presidência coube ao deputado Nelson Marchezan 

(PSDB), motivou-se, entre outras razões,  pelas denúncias de aumento indiscriminado do 

preço de medicamentos. A Comissão teve início em setembro de 1999, por meio da 

Resolução dos Deputados n°5, tendo sido prorrogada duas vezes, por 60 e 15 dias, 
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respectivamente, até a data de 30 de maio do ano 2000, quando foram finalizados seus 

trabalhos. 

A ação investigatória compreendeu, entre outras atividades, a análise dos dados de 

custo da produção de medicamentos dos laboratórios, com o propósito de identificar 

excessivos aumentos de preços; o exame de dados bancários, visando detectar a existência de 

irregularidades; a averiguação de indícios de cartelização, cuja existência impactaria 

diretamente os preços do setor, e a falsificação de medicamentos. De acordo com o relatório 

decorrente dos trabalhos da Comissão, apesar do expressivo crescimento do setor 

farmacêutico no Brasil entre os anos 1992 e 1996, cujo rendimento atingiu em torno de 40% 

do total do setor na América Latina, em 1996, não havia informações precisas acerca da 

receita global do ramo no país.
41

 Além disso, tratar-se-ia de um setor altamente concentrado, 

com poucos laboratórios privados centralizando a maior parte do faturamento. 

É digno de nota o fato de que, entre os anos 1990 e 1998, apesar de o nível de 

produção de medicamentos ter-se mantido constante (cerca de 1,6 bilhão de unidades), o 

faturamento cresceu em torno de 300%, passando de US$ 3,4 bilhões para US$ 10,3 

bilhões.
42

. De acordo com o relatório, esse aumento justificou-se unicamente pelo crescimento 

dos preços de medicamentos no Brasil e permitiu a expressiva rentabilidade da área, quando 

comparada aos demais setores da indústria nacional. Nesse contexto, é apontada uma 

rentabilidade mediana de 15,3%, em 1998, com liderança das empresas farmacêuticas 

transnacionais Bristol-Myers, Schering-Plough e Hoechst M. Roussel, com rentabilidade de 

37,3%, de 34,1% e de 27,9%, respectivamente. Registra-se, ainda, no documento, a 

preocupação referente à forma de produção da indústria farmacêutica no país, em razão da 

expressiva importação pelo setor, gerando sucessivos déficits comerciais, e da tendência de 

concentração do processo tecnológico nas multinacionais. Segundo o documento, entre 1992 e 

1999, o déficit na balança comercial brasileira referente ao setor de medicamentos aumentou 

cerca de 1.100%.
43

 

Em seu depoimento perante a CPI, José Serra, Ministro da Saúde entre os anos 1998 e 

2002, denunciou o descompasso entre o aumento do preço médio dos medicamentos em 

comparação com a média dos preços gerais, inclusive em períodos de conjuntura cambial 

favorável, situação facilitada pela condição de baixa elasticidade da demanda, inerente ao 
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setor. 
44

 Essa característica determina que, mesmo em cenários de aumento de preço, em 

função da essencialidade desse bem para o consumidor, a queda da demanda não ocorre na 

mesma taxa, o que permite um maior controle de mercado. Ademais, as evidências analisadas 

pela CPI dos Medicamentos sugerem a apresentação de custos inflados por laboratórios 

privados, utilizados para justificar a fixação de preços excessivos. 

Importante acontecimento investigado pela CPI foi a ocorrência de uma reunião com 

representantes de 21 laboratórios em julho de 1999, cujo teor, que compreendeu conversas 

relativas à distribuição de medicamentos, foi examinado para se averiguar a hipótese de 

formação de cartel. Segundo o relatório, estiveram presentes nessa reunião pessoas físicas ou 

jurídicas associadas aos laboratórios Abott, Lilly, Schering Plough, Roche, Searle, 

Biosintética, Bristol, HMR, Bayer, Eurofarma, Organon, Glaxo Wellcome, Merck Sharp 

Dohme, Merck, Astra Zeneca, Böeringher, Centeon, Sanofi, Whitehall, Janssen-Cilag e Byk, 

sendo a maioria deles companhias transnacionais. Ademais, de acordo com informações do 

relatório da CPI, prestaram depoimento, com o objetivo de esclarecer o tema perante a 

Comissão, os funcionários identificados como principais organizadores do encontro, todos 

empregados da farmacêutica belga Janssen-Cilag. A imprensa manifestou-se, como mostra a 

matéria divulgada pelo Jornal do Brasil, em janeiro do ano 2000, que vincula as referidas 

tratativas à tentativa de obstar a venda de medicamentos genéricos.
45

 Apesar de, no âmbito da 

CPI, essa suposição ter sido refutada pelos organizadores do encontro de julho de 1999, é 

digno de nota que sua realização tenha ocorrido apenas alguns meses após a aprovação da Lei 

dos Genéricos. 

Em outro artigo, o Jornal do Brasil ressaltou a fragilidade da estrutura governamental 

no que se refere à fiscalização de preços, ao mencionar o depoimento de Gesner Oliveira, 

presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Ministério 

da Justiça, perante a CPI dos Medicamentos, em que ele teria afirmado que a falta de 

infraestrutura nessa esfera engendra, no Brasil, a situação ideal para a formação de um 

“paraíso dos cartéis”.
46

 Faz-se necessário ressaltar, ainda, que, do grupo de laboratórios 

investigados quanto à formação de cartel, a maior parte deles também foi indiciada pela 

prática de preços excessivos. Seriam precisamente as práticas de monopólio, que garantiam 

lucros elevados, as que seriam criticadas pelos ativistas e sanitaristas que lutavam pelo acesso 

aos medicamentos. 
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Um dos principais assuntos debatidos, na CPI, foi a existência de superfaturamento na 

importação de insumos entre filial brasileira e matriz do setor farmacêutico. Essa prática 

possibilitaria o aumento artificial do custo, com efeitos sobre o preço final do medicamento e 

a possibilidade de evasão fiscal. O tema ganhou grande expressão na imprensa nacional, que 

denunciou as notórias diferenças nos preços de importação, dando mostras do 

acompanhamento, pela sociedade, dos trabalhos realizados no âmbito da CPI.
47

 Apesar de 

esse assunto ter sido objeto de investigação no congresso, que incluiu a quebra dos sigilos 

fiscal e bancário das entidades investigadas, o relatório final da Comissão, embora tenha 

ratificado a presença de indícios da prática de superfaturamento, não forneceu prova definitiva 

acerca do tema, apontando, como justificativa, fatores como a dificuldade existente na 

comparação de produtos. 

Na conclusão de seus trabalhos, a CPI afirmou a existência de prova concreta de 

formação de cartel e de prática de preços excessivos. No que concerne a sugestões propostas, 

um dos principais pontos consistiu na necessidade de instituição de um ambiente de regulação 

de preços de medicamentos. De acordo com o relatório, essa medida deveria ser aplicada, no 

entanto, por via indireta, sem se recorrer ao tabelamento de preços, cuja prática, adotada em 

período anterior pelo governo brasileiro, teria gerado consequências prejudiciais à oferta de 

medicamentos. Em relação, especificamente, às patentes no setor farmacêutico, asseverou-se 

a importância de um acompanhamento constante dos prazos de vigência, que detêm vínculo 

direto com a permissão para a produção de medicamentos genéricos, além da atenção 

referente às hipóteses que autorizam o uso da licença compulsória no Brasil. 

A aprovação da Lei dos Genéricos, seguida do estabelecimento da CPI dos 

Medicamentos, no ano de 1999, fomentou o debate acerca do preço dos medicamentos, que 

foi amplificado pela divulgação midiática. A edição do dia 03 de fevereiro do ano 2000, do 

Jornal do Brasil, ilustra, explicitamente, essa discussão, ao publicar, na mesma página, duas 

matérias correlacionadas. De um lado, tem-se a matéria intitulada “Competição barateia 

remédios”, anunciando o início da venda dos primeiros seis medicamentos genéricos, com 

expectativa de preços até 50% mais baixos.
48

 De outro, tem-se a notícia “Novo reajuste chega 

a 97%”, informando que “os remédios que tiveram aumentos há menos de três meses vão 

                                                             
47  O argumento desenvolvido nesse trecho é corroborado pelos seguintes artigos de jornais: LACERDA, André. 

Laboratórios dobram remessas. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 fev. 2000; LACERDA, André. Sonegação 

envolve laboratórios. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 jan. 2000; LACERDA, André. Laboratórios sob 

suspeita. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 20 fev. 2000. Afirma-se, na matéria, que “as indústrias farmacêuticas 

instaladas no Brasil pagam pela matéria-prima importada preços muitos superiores à média praticada no mercado 

internacional. As diferenças chegam a 1.400%”. 

48 LACERDA, André. Competição barateia remédios. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 03 fev. 2000. 
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voltar a atacar o bolso dos consumidores neste início de fevereiro. (...). Nem mesmo a 

escalada dos preços questionada pela CPI dos Medicamentos foi capaz de frear a nova 

variação”.
49

 

O encerramento da CPI dos Medicamentos, em maio do ano 2000, não finalizou o 

desenvolvimento e o debate em torno do tema. Em julho, é divulgado acordo entre o governo 

e laboratórios farmacêuticos, determinando o congelamento de preços até o final daquele ano. 

50
 No mesmo mês, uma notícia informa viagem do Ministro da Saúde José Serra à Índia, país 

com as maiores companhias de medicamentos genéricos, e a intenção do segundo maior 

laboratório indiano, o Ranbaxy, de abrir uma subsidiária no Brasil, contribuindo para a 

expansão do volume de genéricos no mercado nacional.
51

 Cabe ressaltar que o setor 

farmacêutico indiano destacava-se progressivamente na produção de medicamentos, com 

oferta a custos menores, e fornecia para o Brasil parte significativa da matéria prima usada na 

produção de genéricos voltados para a AIDS. Nesse contexto, em março de 2001, a OMS e a 

UNAIDS reuniram-se com representantes da Cipla, outra grande empresa indiana de 

genéricos, para discussão da proposta da companhia de "prover a baixo custo a terapia anti-

retroviral para países em desenvolvimento", em uma reunião que contou com a participação 

de integrantes da Comissão Europeia e da organização Médicos Sem Fronteiras.
52

 Nos anos 

seguintes, a Índia ficou conhecida como a farmácia dos pobres por sua produção de 

medicamentos genéricos mais baratos. 

 Além disso, em 2003, a Secretaria de Direito Econômico (SDE), órgão do Ministério 

da Justiça, recomendaria a condenação de vinte laboratórios multinacionais pela tentativa de 

formação de cartel, decisão fundamentada nas investigações referentes à reunião ocorrida em 

1999, que foi denunciada pela CPI dos Medicamentos. 

Ante o exposto, denota-se a importância do debate acerca do preço de medicamentos 

nesse momento. A temática era bastante sensível, verificando-se expressiva atuação tanto do 

Poder Executivo, especialmente por meio do Ministério da Saúde, liderado por José Serra, 

quanto do Poder Legislativo, por meio da CPI dos Medicamentos. Coadunado à ação 

governamental, deve-se considerar o papel fundamental desempenhado pela imprensa, 

porquanto a divulgação de denúncias e de notícias ampliou o debate, também, no âmbito da 

                                                             
49 DUARTE, Ana; LACERDA, André. Reajuste chega a 97%. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 03 fev. 2000. 
50 LACERDA, André. Preço de remédio é controlado. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 jul. 2000. 
51

 RODRIGUES, Azelma. Brasil terá laboratório na Índia. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 jul. 2000. 
52 [Telegrama Nr. 552] 26 mar. 2001. DELBRASGEN [para] SERE. OMS-UNAIDS. Acesso a Medicamentos. 

HIV/AIDS. Reunião com representantes da Cipla. 
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sociedade civil. Não só a discussão no tocante aos genéricos auferiu destaque, mas também a 

relativa às práticas vinculadas ao aumento excessivo do preço dos medicamentos. 

É nesse contexto que o Brasil seria envolvido, igualmente, em outro debate 

envolvendo a questão dos medicamentos. Este, no entanto, ocorreria, sobretudo, no cenário 

internacional. 

 

2.2 A dimensão externa 

 

O tema da saúde e dos preços dos antirretrovirais assumia importância exponencial 

não só no âmbito da política interna, mas também no da política externa. É possível analisar o 

desdobramento de relevantes episódios sob esses dois aspectos, o que possibilita a 

identificação da influência de um contexto sobre o outro, além da atuação do governo 

brasileiro, e de outros atores no país, em ambos os campos. 

Tem-se um exemplo bastante direto da ação para além das fronteiras nacionais, em 

fevereiro do ano 2000. Na ocasião, foi recebido ofício pela Missão Permanente do Brasil 

junto à Organização das Nações Unidas e Demais Organismos Internacionais em Genebra 

(DELBRASGEN), no qual se solicitava a sondagem, “em caráter estritamente confidencial”, 

quanto à hipótese de aceitação, pela Diretora-Geral da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), Gro Harlem Brundtland, de potencial convite elaborado pela Presidência da Comissão 

Parlamentar de Inquérito sobre Medicamentos (CPI dos Medicamentos), para realizar 

exposição acerca da experiência da OMS no assunto. Para  compreender sua participação no 

âmbito da Comissão brasileira, importa resumir as características de sua direção na OMS. 

Brundtland, que já havia exercido três mandatos como Primeira-Ministra da Noruega, 

foi a primeira mulher a lograr a posição de Diretora-Geral da OMS, cargo que ocupou entre os 

anos 1998 e 2003. Brundtland tinha destaque internacional não só na área da saúde. Na 

década de 1980, ela havia presidido a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, cujos trabalhos resultaram no documento "Nosso Futuro Comum" 

("Relatório Brundtland"), em 1987, que definiu o conceito de "desenvolvimento sustentável". 

Ademais, sua atuação à frente da OMS esteve associada ao objetivo de resgatar a relevância 

internacional da instituição, de modo a aumentar a influência política da organização 

globalmente (CUETO, 2015). É necessário ressaltar que o pensamento neoliberal da década 

de 1980 afetou o domínio da saúde, por meio da defesa de uma abordagem mais reducionista 

e gerencial, e a própria OMS, que enfrentou desafios orçamentários e perdeu relevância. A 
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emergência, na década de 1990, do Banco Mundial como um importante agente no campo da 

saúde corrobora essa tendência. 

De fato, Cueto, Brown e Fee (2019) apontam que, durante o mandato de Brundtland, 

implementou-se uma reforma substancial no cerne da instituição, por meio de iniciativas 

como a alteração na composição dos assistentes do Diretor-Geral e executivos guiada pelo 

critério técnico no lugar do político; a consideração da necessidade de aumento da 

representatividade, tanto geográfica quanto feminina, na OMS; além do tratamento da 

organização como uma unidade verdadeiramente integrada e não dividida em escritórios 

regionais como a Organização Pan Americana de Saúde (OPAS). Outra significativa mudança 

ocorreu em relação ao contato com as empresas farmacêuticas, tendo havido o 

aprofundamento do relacionamento com as companhias, segundo a perspectiva de que essa 

ação poderia ser útil para os fins da organização. Também se intensificou o diálogo com 

parceiros do setor privado, de acordo com o reconhecimento da influência de diversas 

instituições na esfera da saúde global e da utilidade das ações efetivadas via Parcerias 

Público-Privadas (PPPs). Quando o movimento de acesso aos antirretrovirais ganhou 

ressonância mundial, especialmente após a 13º Conferência Internacional sobre AIDS (2000), 

realizada em Durban, África do Sul, Brundtland começou a apoiar a ideia de que os 

medicamentos antirretrovirais deveriam estar disponíveis para todas as pessoas que 

necessitam desses produtos. 

Em meio a esse contexto, o então Ministro da Saúde José Serra, na carta à Doutora 

Gro Harlem Brundtland
 

acerca de sua potencial participação no contexto da CPI dos 

Medicamentos, ressaltaria a importância da dimensão internacional nas políticas brasileiras de 

acesso aos medicamentos: 

 

A importância da participação da OMS nos trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos pela CPI seria a de demonstrar a experiência, nos países 

membros desse Organismo, no que concerne à política de medicamentos 
genéricos, organização da distribuição de medicamentos, acesso de 

medicamentos às camadas mais carentes da população, redução do custo e 

preço geral de medicamentos e participação do Estado no processo de 
fabricação e/ou distribuição de medicamentos para a população. A Vossa 

participação em muito auxiliaria os legisladores brasileiros a 

compreenderem o contexto mundial no qual se inserem esses importantes 

temas de saúde pública ora debatidos pelo Congresso brasileiro.
53 

 

                                                             
53 [Despacho-telegráfico Nr.132] 18 fev. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. Temas Sociais. Carta do 

Ministro da Saúde à Diretora-geral da OMS. Sondagem para exposição na CPI dos medicamentos. 

Observação: Substituição para alteração de caráter em 21/10/2016 de Secreto para Ostensivo. 
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Denotam-se, dessa maneira, alguns aspectos dignos de nota, em especial dois pontos. 

Em primeiro lugar, constata-se a questão do acesso a medicamentos e, particularmente, a 

importância dos medicamentos genéricos nessa conjuntura, no que concerne à agenda do 

Ministério da Saúde. Em segundo lugar, é importante salientar a disposição do governo 

brasileiro em buscar auxílio também no domínio externo a fim de reafirmar sua posição 

nacional e internacional.  

Ao receber o embaixador e ex-Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, que 

entregaria a carta do Ministro da Saúde e explicaria seu conteúdo, a Diretora-Geral da OMS 

demonstrou, aparentemente, intenso interesse em dialogar com os parlamentares brasileiros, 

uma vez que essa oportunidade poderia encorajar o vínculo entre a OMS e os legisladores das 

diversas nações.
54 

A resposta final ao convite foi positiva, tendo a Diretora-Geral da OMS 

concordado em vir ao Brasil no início de abril, com o objetivo precípuo de discursar no 

âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Medicamentos.
55

 Com esse fim, a 

Doutora Brundtland esteve no Brasil nos dias 03 e 04 de abril de 2000. Em seu encontro com 

o Vice-Presidente da República Marco Maciel, este comunicou-lhe as ações brasileiras 

executadas na área da saúde e, em relação especificamente à AIDS, a estratégia de 

universalização do atendimento e de distribuição gratuita de medicamentos. Ademais, ainda 

durante a reunião, a Dra. Brundtland mencionou o apoio do Ministro José Serra às ações da 

OMS no que se refere ao combate ao tabaco.
56

 O assunto também compreendia uma 

confrontação entre as organizações de saúde global e companhias privadas e foi parte de um 

processo iniciado em 1999, que levou à Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 

(CQCT), o primeiro tratado internacional de saúde pública, que entrou em vigor em 2005. 

Finalmente, em sua exposição diante da CPI dos Medicamentos, a Diretora-Geral da 

OMS proferiu o discurso acerca do “Acesso a Medicamentos Essenciais e Vacinas” e esteve 

disponível para responder aos questionamentos dos parlamentares. Durante a reunião, a Dra. 

Brundtland elogiou a Política Nacional de Medicamentos, introduzida em 1998, e destacou a 

                                                             
54 Celso Amorim foi nomeado, pela segunda vez, representante permanente do Brasil junto à Organização das 

Nações Unidas e demais organismos internacionais em Genebra, em 1999, função que ocuparia até 2001. 

    O argumento desenvolvido no excerto baseia-se nas informações presentes no Telegrama Nr. 227- 
[Telegrama Nr. 227] 22 fev. 2000. DELBRASGEN [para] SERE. Temas Sociais. Carta do Ministro da Saúde à 

Diretora-geral da OMS. Sondagem para exposição na CPI dos medicamentos. 

Observação: Substituição para alteração de caráter em 25/10/2016 de Secreto para Ostensivo. 
55 [Telegrama Nr. 342] 14 mar. 2000. DELBRASGEN [para] SERE. OMS. Carta do Ministro da Saúde à DG 

da OMS. Resposta.  

Observação: Substituição para alteração de caráter em 21/01/2016 de Secreto para Ostensivo. 
56 [Despacho-telegráfico Nr.395] 27 abr. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. OMS. Visita da DG da OMS ao 

Brasil. Relato. 
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importância dos medicamentos genéricos, cuja “disseminação constituiria instrumento de 

redução de preços e ampliação de acesso”.
57

 Além disso, mencionou a necessidade de haver 

um equilíbrio entre os interesses da indústria farmacêutica e o direito ao acesso a 

medicamentos. Igualmente, referiu-se ao conceito de “equity-pricing”, “segundo o qual os 

mais pobres não teriam de pagar o mesmo que as parcelas da população com maior poder 

aquisitivo por medicamentos vitais”.
58

Acerca do assunto medicamentos genéricos e patentes, 

a Dra. Gro Brundtland ressaltou a imprescindibilidade da ação de autoridades públicas com o 

objetivo de delinear as margens de atuação do setor privado, consideradas as consequências 

sociais vinculadas à questão.
59

 

A vinda da Diretora-Geral da OMS e sua fala foram relevantes para o reconhecimento, 

em escala internacional, do engajamento brasileiro no campo de tratamento de AIDS nesse 

período. De fato, paralelamente ao desenvolvimento do debate interno acerca dos preços dos 

medicamentos, o governo também se empenhava em temas de saúde externamente. Nesse 

sentido, o país atuou expressivamente durante as reuniões do Grupo de Trabalho estabelecido 

pela Resolução WHA 52.18, em 1999, que antecederam as negociações formais acerca da 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco da OMS (CQTC), fato que teria contribuído, 

futuramente, para a escolha de presidência brasileira para o Órgão Negociador 

Intergovernamental, pela Diretora-Geral da OMS (SALDANHA, 2015).
60

 
 
Segundo Saldanha 

(2015), após a primeira reunião, em outubro de 1999, seria ampliada a articulação interna 

entre os ministérios partes da Comissão Nacional para a preparação da participação do Brasil 

nas negociações internacionais com vistas à elaboração da convenção-quadro sobre controle 

do uso de tabaco, estabelecida em agosto de 1999.
61

 Ademais, em fevereiro do ano 2000, 

comunicou-se o comparecimento do Ministro José Serra à V Conferência Global sobre 

Promoção da Saúde, “Rumo a uma Maior Equidade”, realizada na cidade do México, em 

                                                             
57 [Despacho-telegráfico Nr.395] 27 abr. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. OMS. Visita da DG da OMS ao 

Brasil. Relato. 
58 [Despacho-telegráfico Nr.395] 27 abr. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. OMS. Visita da DG da OMS ao 

Brasil. Relato. 
59 [Despacho-telegráfico Nr.395] 27 abr. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. OMS. Visita da DG da OMS ao 

Brasil. Relato. 
60 WHO– WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHA 52.18. Towards a WHO framework convention on 

tobacco control. 
61 BRASIL. Decreto 3.136, de 13 de agosto de 1999. Cria a Comissão Nacional para a preparação do Brasil nas 

negociações internacionais com vistas à elaboração de convenção-quadro sobre controle do uso de tabaco, e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3136.htm. Acesso em março 

de 2019. 
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Junho do ano 2000, sugerindo a valorização do governo referente à participação em temas 

vinculados à Saúde Global.
62

 

É possível concluir, dessa forma, que o empenho de um setor importante do governo 

brasileiro nesse domínio tenha favorecido a aceitação, pela Doutora Brundtland, do convite 

elaborado pelo então Ministro da Saúde do Brasil. Sua vinda ao país, no início de abril, 

consistiu em sua primeira visita à América Latina como Diretora-Geral da OMS e sua 

presença revestiu-se de grande importância, haja vista que seu discurso contribuiu para o 

aprofundamento do debate conduzido no contexto parlamentar brasileiro.
63

 

No mesmo mês em que se encerraram os trabalhos da CPI dos Medicamentos, o Brasil 

seria acionado internacionalmente pelo governo norte-americano, sob a presidência de Bill 

Clinton, em razão de suposto desrespeito pela legislação interna brasileira às normas 

internacionais em matéria de propriedade intelectual. A opção americana teria sido 

impulsionada em resposta à intenção do governo brasileiro, publicamente manifestada pelo 

Ministro da Saúde José Serra no ano 2000, de recorrer ao mecanismo de licença compulsória 

para produzir medicamentos antirretrovirais a custos mais baixos (NUNN et al., 2009).  Três 

variáveis conferiam maior robustez à declaração do governo brasileiro: a possibilidade de 

importar princípios ativos menos custosos, essenciais para a produção de medicamentos, 

provenientes da China e da Índia, as disposições legais brasileiras que possibilitavam o 

licenciamento compulsório e a capacidade de produção de medicamentos por laboratórios 

públicos, em especial o Farmanguinhos, instituto da Fiocruz (SOUZA, 2011). Essa situação 

ameaçava, portanto, os interesses das indústrias farmacêuticas privadas multinacionais que 

buscavam resguardar o direito à propriedade intelectual de forma mais rígida. Iniciava-se, 

nesse contexto, o contencioso entre Brasil e Estados Unidos concernente a patentes, no âmbito 

da Organização Mundial de Comércio (OMC). 

É preciso, em primeiro lugar, recorrer-se a breve análise ligada ao funcionamento do 

sistema de solução de controvérsias da OMC. A primeira etapa do processo consiste em uma 

fase conciliatória, por meio da realização de consultas bilateralmente. Caso não se chegue a 

uma solução, convoca-se o Grupo Especial (Painel), ao qual cabe o exame de questões de fato 

e de direito, com subsequente decisão acerca do caso. É possível, ainda, o pedido de recurso 

ao Órgão de Apelação e, finalmente, segue-se a fase de implementação da decisão. 
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No caso em análise, a resolução do impasse ocorreu por meio da solução negociada, 

mas apresentada e interpretada por jornais brasileiros e, inclusive, dos países desenvolvidos 

como uma importante vitória brasileira.
64

 A conquista foi importante, já que o 

desenvolvimento da disputa em etapas posteriores do mecanismo de solução de controvérsias 

poderia culminar em um resultado negativo. Nessa hipótese, seria obrigatório o cumprimento 

de uma decisão potencialmente prejudicial para o país ou o oferecimento de medidas 

compensatórias. Ademais, o Brasil estaria sujeito a retaliações proporcionais.  

De modo mais preciso, a derrota nesse contencioso geraria consequências danosas 

sobre o acesso a medicamentos antirretrovirais, uma vez que um desfecho desfavorável 

poderia restringir a aplicação do mecanismo de licença compulsória, ocasionando a 

manutenção da patente em casos associados a essa decisão. Nesse contexto, a produção de 

medicamentos genéricos e, portanto, a oferta de medicamentos para o tratamento de AIDS a 

preços mais baixos ficaria prejudicada. 

A alusão à influência da indústria farmacêutica na política estadunidense é essencial, 

sendo apontada como um dos motivos determinantes da ação norte-americana (OLIVEIRA, 

2006). De fato, essa variável não pode ser ignorada, visto que o setor tem grande 

envolvimento em contribuições para campanhas eleitorais. No ano 2000, por exemplo, o total 

calculado de contribuições ultrapassou a cifra de 25 milhões de dólares, tendo a indústria 

ocupado a décima quarta posição quando comparada a mais de 80 outras indústrias 

contribuintes.
65

 Vale notar, além disso, que os valores são expressivos tanto em relação ao 

lado democrata quanto ao republicano, gerando significativa influência dessa indústria na 

política norte-americana. 

O caso não foi facilmente solucionado, ao contrário, em janeiro de 2001, o governo 

dos Estados Unidos decidiu solicitar, formalmente, o estabelecimento de um Painel para tratar 

da questão, em decorrência da permanência de divergência, mesmo após as consultas 

realizadas, em junho e em dezembro do ano 2000, entre os governos estadunidense e 

brasileiro.
66

 Em contrapartida, diferentemente do que se poderia imaginar à primeira vista, em 
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65 CENTER FOR RESPONSIVE POLITICS. Pharmaceuticals / Health Products: Long-Term Contribution 

Trends. Disponível em: https://www.opensecrets.org/industries/totals.php?cycle=2018&ind=H04. Acesso em 

março de 2019 
66 WTO - WORLD TRADE ORGANIZATION. Brazil –Measures Affecting Patent Protection (WT/DS1999/3). 

Request for the Establishment of a Panel by the United States – 

Disponívelem:https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=34253,79135,53981,35212&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHas

h=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True 

https://www.opensecrets.org/industries/totals.php?cycle=2018&ind=H04
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=34253,79135,53981,35212&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=34253,79135,53981,35212&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=34253,79135,53981,35212&CurrentCatalogueIdIndex=1&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True


50 
 

julho de 2001, o Órgão de Solução de Controvérsias foi notificado, pois os países haviam 

chegado a uma solução mutuamente negociada, concluindo a disputa de modo cordial.
67

  

Nas cartas anexadas à referida notificação, verifica-se o compromisso do governo 

brasileiro em manter conversas prévias com o governo norte-americano, na hipótese de 

utilização do mecanismo de licença compulsória contra patentes de empresas norte-

americanas baseada no artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial, ainda que fosse reiterada, 

pelo Brasil, a compatibilidade dessa disposição com o Acordo TRIPS. Em troca, o governo 

dos Estados Unidos teria de desistir de prosseguir com a disputa na OMC. É interessante notar 

não só que os Estados Unidos julgaram a proposta adequada, mas também que solicitaram, 

como promessa complementar, que o Brasil não acionasse o governo norte-americano 

relativamente às seções 204 e 209 da Lei de Patentes dos Estados Unidos. Para além disso, 

asseverou que as preocupações do governo estadunidense não se direcionavam ao “corajoso e 

efetivo” programa de combate à AIDS.
68

 

O sucesso brasileiro nesse contencioso internacional deveu-se a múltiplos fatores, 

entre eles a atuação diplomática, que soube mobilizar circunstâncias favoráveis para o Brasil 

como a importância dessa disputa para o acesso a medicamentos e para a promoção da saúde, 

especialmente em países em desenvolvimento. A divergência entre Brasil e Estados Unidos 

superava, pois, uma mera questão de disputa comercial, visto que carregava relevantes 

consequências políticas em escala global. 

A ação norte-americana suscitava preocupação para o Brasil e exigia uma resposta 

cautelosa, especialmente se consideradas as possíveis repercussões da querela. Nesse sentido, 

em telegrama de junho do ano 2000 transmitindo instruções à DELBRASGEN para a reunião 

do Conselho de TRIPS, em relação ao tópico de revisão das legislações nacionais, denota-se 

uma sutil mudança de posição. De acordo com a mensagem, o governo brasileiro ter-se-ia 
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mostrado, anteriormente, flexível quanto à marcação da revisão da norma brasileira relativa à 

propriedade intelectual pelo Conselho, no entanto, com a solicitação de consultas pelos 

Estados Unidos, recomendou-se a reavaliação dessa postura. A sugestão era de que se 

esperasse o desenvolvimento do contencioso, já que esse processo poderia afetar “o 

posicionamento brasileiro em relação ao assunto”.
69

 Destarte, o adiamento da revisão parecia 

mais aconselhável nessa conjuntura, para os funcionários brasileiros. 

Ainda em relação a essa mensagem, outro ponto importante associa-se à orientação 

para o apoio brasileiro ao reconhecimento da OMS como membro observador no Conselho de 

TRIPS. Segundo o comunicado, seria proveitoso para o Brasil que a organização 

acompanhasse os futuros debates do Conselho, considerando as consequências do fim do 

prazo de transição previsto para a aplicação integral dos dispositivos do Acordo TRIPS. 

Segundo o comunicado, isso era “especialmente válido no que se refere às condições de 

acesso das populações a medicamentos”. 

Além disso, menciona-se a necessidade de discutir, em revisões futuras do Acordo 

TRIPS, temas importantes para os países em desenvolvimento, como as licenças compulsórias 

e a exigência de exploração local de patentes. Constata-se, desse modo, outro indício da 

significância que o tema de acesso a medicamentos conservava para o Brasil.  

Amorim (2017) menciona a relevância da opinião pública nesse contexto. A 

mobilização da sociedade civil no tema de combate à AIDS era evidente, o que favorecia o 

apoio à causa brasileira por diversos grupos de ativistas fora do Brasil, entre eles organizações 

como MSF e Oxfam. O ex-Ministro das Relações Exteriores afirma que, perante essa 

conjuntura, buscou ampliar o debate para além do escopo estritamente técnico, conferindo 

também dimensão política à questão relativa ao contencioso, de modo a sublinhar a defesa 

brasileira do acesso a medicamentos. 

Com efeito, a inovação acompanhada do sucesso do programa brasileiro em resposta à 

AIDS foram importantes fatores para o desdobramento favorável do contencioso sobre 

patentes. Acerca dessa temática, Souza (2011) sublinha a relevância da política adotada pelo 

governo brasileiro, ao afirmar que "a posição do Brasil relativa à governança global da 

propriedade intelectual e suas implicações comerciais só pode ser compreendida a partir da 

apreciação da resposta brasileira à epidemia". A iniciativa de garantir acesso gratuito e 
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universal ao tratamento, como parte de um programa vinculado à noção de saúde pública 

"profundamente influenciada pelo movimento sanitarista" (SOUZA, 2011), foi uma 

característica que os diplomatas buscaram ressaltar, nesse contexto.   

No que tange à ONU, também foi favorável para a posição brasileira na disputa a 

publicação do Relatório do Desenvolvimento Humano 2000, pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em junho daquele ano, que apresenta seção em que 

examina as consequências do Acordo TRIPS sobre os interesses da sociedade. O texto afirma 

que o acordo é favorável para aquelas nações tecnologicamente avançadas, pois estimava-se, 

em relação àquele período, que os países industrializados detinham “ 97% de todas as 

patentes, e corporações globais 90% de todas as patentes de produto e tecnologia”.
70

 Nesse 

sentido, o documento defendia a constituição de efetivas garantias aos direitos humanos ao 

longo da implementação do Acordo TRIPS e mencionava a necessidade de fortes políticas 

nacionais nesse contexto, garantindo o uso de mecanismos como a licença compulsória e a 

importação paralela. 

Foram de grande relevância, para a garantia do apoio da comunidade internacional, 

episódios como o reconhecimento pela então Comissão de Direitos Humanos da ONU do 

acesso a medicamentos, no contexto de pandemias como a da AIDS, como um direito 

humano.
71

 Essa disposição foi estabelecida por resolução de iniciativa brasileira, em abril de 

2001, aprovada por quase unanimidade, com 52 votos favoráveis e apenas uma abstenção, a 

dos Estados Unidos.
72

 Outros episódios de considerável importância foram a realização da 

XIII Conferência Internacional sobre AIDS, em Durban, África do Sul, e da Sessão 

Extraordinária da Assembleia Geral da Nações Unidas sobre HIV/AIDS em Nova York 

(UNGASS HIV/AIDS), em julho de 2000 e em junho de 2001, respectivamente. Os eventos 

foram importantes, porque a reunião em Durban foi a primeira das Conferências de AIDS 

realizada em um país em desenvolvimento e, quanto ao segundo caso, era a primeira vez na 

história das Nações Unidas que se realizava uma Sessão Especial dedicada a um problema 

específico de saúde pública. Ambos os eventos intensificaram o debate internacional e, no 

último, onde o Ministro Serra foi um orador importante, 189 países adotaram a Declaração de 
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Compromisso sobre HIV e AIDS, que estabeleceu princípios para o enfrentamento da 

epidemia, incluindo o acesso aos antirretrovirais.  

De fato, a opinião pública pendia para o lado brasileiro, e a divulgação do 

posicionamento do Estado, engajado com o objetivo de garantir o acesso a medicamentos a 

preços mais baixos, era fundamental para aumentar o apoio ao país nessa importante disputa. 

Segundo notícia divulgada em jornal brasileiro, em maio de 2001, o governo estadunidense, 

possivelmente em tentativa de reverter esse quadro, buscou dissociar o contencioso 

desenvolvido na OMC do programa brasileiro de combate à AIDS e, por isso, sugeriu que a 

nação sul-americana estaria usando o discurso de defesa da saúde pública com vistas, em 

verdade, a preservar sua política protecionista.
73

 

A reação brasileira não tardaria. No mês seguinte, uma matéria divulgada pelo Jornal 

do Brasil revelou que o governo identificara a importância da opinião pública internacional. 

De acordo com a notícia, o Ministério da Saúde brasileiro teria divulgado, em cinco jornais 

americanos (“Washington Post”, “Los Angeles Times”, “San Francisco Chronicle”, “New 

York Times” e “International Herald Tribune”), uma campanha defendendo “a posição 

nacional de combate à AIDS, que inclui a produção de medicamentos antirretrovirais”.
74

 

Segundo dados apresentados no artigo do Jornal do Brasil, essa campanha teria custado ao 

governo US$ 353 mil, ou R$ 919 mil, à época. Consoante trecho apresentado na matéria, José 

Marcos Viana, assessor especial da Secretaria Internacional do Ministério da Saúde, afirmou 

que tinha conhecimento do apoio da opinião pública norte-americana ao programa de AIDS 

do Brasil, sendo objetivo do governo manter essa situação. Para além disso, no que se refere à 

posição brasileira no debate internacional acerca da abordagem em relação à AIDS, apontou 

que o pensamento brasileiro afastava-se do argumento dos países desenvolvidos, uma vez que 

o Brasil julgava que não eram suficientes apenas ações de prevenção, sendo também 

necessário o acesso ao tratamento. 

. Era, dessa maneira, fundamental garantir o apoio da sociedade civil e dos meios de 

comunicação nacionais e internacionais, tendo especial relevância a opinião pública do país 

que acionara o Brasil no sistema de solução de controvérsias da OMC. Nesse contexto, a 

publicação, no início do ano de 2001, de uma matéria acerca do Brasil teve grande 

importância. O artigo do New York Times, de autoria de Tina Rosenberg, jornalista que 

ganhara o prêmio MacArthur “genius”, elogiou o Brasil em razão de o país estar 
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demonstrando que “ninguém que morre de AIDS morre por causas naturais” (Tradução 

nossa).
75

 A jornalista também criticou as empresas farmacêuticas transnacionais por 

manterem o preço dos antirretrovirais “desnecessariamente inacessível para a grande maioria 

da população mundial” (Tradução nossa).
76 

 

De fato, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a defender o tratamento 

associado à prevenção, em relação ao enfrentamento da AIDS. De acordo com essa 

concepção, no início dos anos 1990, o governo havia investido em sua capacidade logística de 

distribuição de medicamentos e de realização de testes, auxiliando indiretamente a produção 

farmacêutica de antirretrovirais genéricos, em parte, por meio de recursos provenientes do 

Banco Mundial. A opção por essa estratégia concretizou-se, apesar da intenção inicial da 

organização internacional de conceder empréstimos voltados para a prevenção. 

Consoante Souza (2011), o posicionamento brasileiro desafiou organizações e 

agências internacionais associadas à saúde, inclusive a OMS. Em convergência com o 

pensamento neoliberal, essas instituições não consideravam efetiva a estratégia de 

enfrentamento da epidemia de AIDS nos países em desenvolvimento por meio do tratamento, 

por isso defendiam o investimento em prevenção. Um dos esforços de Serra em relação aos 

meios de comunicação foi justamente o de demonstrar que o programa de AIDS era custo 

efetivo, porquanto diminuía a mortalidade, o número de hospitalizações e o gasto associado a 

pacientes graves com a doença. Apesar da orientação internacional contrária, relativa à 

maioria das agências internacionais na segunda metade dos anos 1990, o governo brasileiro 

manteve o propósito de garantir a disponibilização dos medicamentos no âmbito de seu 

sistema público de saúde, buscou negociar preços mais baixos para garantir o acesso aos 

antirretrovirais e teve, entre suas estratégias, a divulgação de suas ações no Brasil e no 

exterior. 

Se havia apoio da opinião pública internacional, é preciso assinalar que, internamente, 

a conjuntura também proporcionava maior apoio da sociedade civil. Em primeiro lugar, 

menciona-se o papel da mídia nacional, cujas matérias publicavam o sucesso do programa 

brasileiro de combate à AIDS e a ameaça que a disputa promovida pelos EUA poderia 

provocar sobre a produção de medicamentos genéricos antirretrovirais.
77

 Em segundo lugar, 

alude-se aos trabalhos da CPI dos Medicamentos, que tanto haviam ensejado intenso debate 
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acerca dos preços dos medicamentos quanto haviam tecido graves denúncias vinculadas à 

indústria farmacêutica. Dessa forma, é possível supor que estavam esboçadas, também na 

esfera interna, circunstâncias favoráveis para a defesa brasileira no foro internacional. 

O papel de grupos sociais de ativistas de saúde, de forma geral, e de ONGs foi 

fundamental no que se refere ao debate acerca do acesso a medicamentos para o tratamento de 

AIDS tanto no Brasil quanto no mundo. No país, o ativismo fundamentava-se na garantia 

constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado e em princípios do SUS 

como universalização, integralidade e equidade. Na escala internacional, é também evidente a 

participação de diversos grupos nesse tema, de que é exemplo o apoio do MSF, da Oxfam e 

da Treatment Action Campaign (TAC) ao governo da África do Sul em seu julgamento contra 

as indústrias farmacêuticas. Essas empresas alegavam que a lei aprovada em 1997, durante o 

governo de Nelson Mandela, com o fito de facilitar o acesso a medicamentos a menores 

custos , contrariava a legislação internacional. A decisão pela desistência do processo em abril 

de 2001 consistiu em uma importante conquista para os países em desenvolvimento.  

O lançamento, em maio de 2001, do relatório “Drug Companies vs. Brazil: The Threat 

to Public Health”, pela Oxfam, reitera a relevância de diversas organizações internacionais 

referente ao apoio do posicionamento brasileiro na questão de medicamentos. No documento, 

que foi parte da campanha “Cut the Cost of Medicines”, acusa-se o governo estadunidense de 

intimidar o Brasil e solicita-se que os Estados Unidos desistam da queixa.
78

  

É indispensável analisar alguns outros aspectos concernentes aos posicionamentos 

acerca da matéria ligada ao contencioso, especialmente no ambiente internacional. Nesse 

contexto, a Missão Permanente do Brasil junto à ONU e Demais Organismos Internacionais 

em Genebra demonstra precaução em relação ao artigo “Cheaper Drugs Offer Hope in the 

War against AIDS”, da Doutora Brundtland, publicado em fevereiro de 2001 no “Herald 

Tribune”. Nesse texto, apesar de ressaltar os sensíveis avanços na redução dos preços de 

medicamentos antirretrovirais, a Diretora-Geral da OMS defende a diferenciação de preços 

dos medicamentos de acordo com as possibilidades de cada país. Critica-se essa visão, que, 

segundo a diplomacia brasileira, legitimaria as “preocupações da indústria farmacêutica com 

o fato de que reduções de preços acordadas a certos governos não exerçam influência nas 

negociações com outros que „facilmente podem pagar mais”. Segue-se argumentando que “a 

Doutora Brundtland adota linha de raciocínio perigosamente contrária aos interesses 

sanitários pelos quais deveria precipuamente zelar” e que, de acordo com a UNAIDS, 
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determinados medicamentos estavam sendo vendidos por preços maiores em países em 

desenvolvimento, quando comparados aos valores nos Estados Unidos e na Europa.
79

 

A crítica procurava apoiar a posição governamental do Brasil. Na hipótese de ser 

adotada uma diretriz que apenas determinasse preços diferentes de acordo com o poder 

aquisitivo do país, seria possível que o Brasil fosse considerado como um país de renda média 

capaz de pagar altos preços por medicamentos, sem se levar em conta as desigualdades 

internas. No mesmo mês, o “Herald Tribune” publicou outro artigo abordando o acesso a 

medicamentos, este de autoria de Mike Moore, Diretor Geral da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), com elementos similares ao anterior. No texto intitulado “Yes, Drugs for 

the poor – and Patents as Well”, também é reconhecida a importância do acesso a 

medicamentos, mas de forma a incentivar a indústria farmacêutica a continuar investindo em 

pesquisa, sendo, igualmente, apresentada a noção de preços diferenciados como uma solução 

equilibrada para esse impasse.
80

 Este artigo, especificamente, sublinha a necessidade de 

manter as indústrias farmacêuticas interessadas em desenvolver novas drogas. Em 

contrapartida, cabe apontar o caso brasileiro, em que a CPI de Medicamentos demonstrou o 

peso dos custos com propaganda no preço dos remédios e a lucratividade excepcional do setor 

comparada a outras áreas. Muitos diplomatas, funcionários de saúde e políticos brasileiros 

julgavam legítimo o argumento da imprescindibilidade da manutenção de patentes e de 

ganhos que possibilitassem o investimento e o progresso na produção de novos medicamentos 

pelas indústrias privadas e, ao mesmo tempo, reconheciam falhas importantes, nesse setor, 

que deveriam ser corrigidas.  

Também em fevereiro de 2001, um episódio vinculado ao debate acerca dos preços 

dos medicamentos detém importância. Em conformidade com uma solicitação do Ministério 

da Saúde, os agentes diplomáticos brasileiros puderam confirmar que um seminário 

organizado pela OMS e pela OMC, sobre “preços diferenciados de medicamentos”, ocorreria 

em abril, em Oslo. Apesar da relevância da atuação brasileira nesse tema, a lista de 

participantes não compreendia o convite a representantes do país, gerando surpresa.
81

 

Procedeu-se, então, ao contato com o Diretor Geral da OMC, Mike Moore, e com o Gabinete 
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da OMS, a fim de se expressar a vontade brasileira em participar do evento, por meio da 

presença de especialista associado ao Ministério da Saúde. No mesmo dia, recebeu-se a 

informação de que o Dr. Paulo Teixeira, Coordenador Nacional para DST/AIDS, seria 

convidado para a ocasião. De fato, chama atenção a ausência inicial da previsão de presença 

brasileira para a discussão de um assunto tão caro ao país naquele período. Nesse sentido, é 

pertinente considerar não só a hipótese de que o posicionamento brasileiro relativo ao tópico 

possa ter influenciado essa decisão, tendo em vista sua divergência de visão com a dos países 

desenvolvidos, mas também que a sua disputa com os EUA acerca das patentes, ainda em 

desenvolvimento no âmbito da OMC, possa ter contribuído para sua exclusão inicial do 

evento. 

Enquanto persistia o contencioso entre Brasil e Estados Unidos na OMC, o tema do 

acesso a medicamentos antirretrovirais auferia notoriedade, atingindo, inclusive, foros não 

esperados. No dia 15 de março de 2001, no âmbito do Comitê de Programação Finanças e 

Administração (PFA) da Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência especializada 

da ONU, Assane Diop, Diretor-Executivo para Proteção Social, mencionou o então recente 

programa sobre HIV/AIDS no trabalho, debatendo os problemas tocantes ao acesso a 

medicamentos por trabalhadores, o que gerou manifestações contrárias.
82

 Representantes do 

Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos, Suíça, Canadá, Japão e EUA alegaram que aquele 

não era o foro adequado para discussão dessa natureza. O embaixador Celso Amorim, chefe 

da delegação brasileira, afirmou que seria sim pertinente tal debate, visto que a dificuldade de 

acesso a medicamentos para o tratamento de AIDS teria consequências sobre a saúde e a 

produtividade dos trabalhadores. Os representantes da Namíbia e de Barbados imediatamente 

apoiaram a posição do Brasil e, no dia seguinte, Argélia e África do Sul também 

manifestaram seu apoio. 

A cisão de interesses fica evidente, estando expressa nas comunicações diplomáticas, 

em que a Missão Permanente do Brasil junto à ONU e Demais Organismos Internacionais em 

Genebra menciona, em relação ao episódio, que “há clara tentativa de alguns países 

desenvolvidos em restringir o debate aos foros tradicionalmente afeitos aos temas de saúde ou 

propriedade intelectual”.
83

 

A dimensão do debate sobre o acesso a medicamentos mostrava-se, dessa maneira, 

visivelmente ampliada, assim como a atuação brasileira nessa matéria. Em visita ao Brasil em 
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junho de 2001, o Dr. Roberto Castelo, Diretor-Geral Adjunto da OMPI, elogiou a política de 

distribuição de medicamentos do Ministério da Saúde e “manifestou solidariedade com o 

Governo brasileiro no que diz respeito ao contencioso com os Estados Unidos, no âmbito da 

OMC, sobre patentes farmacêuticas”.
84

 Ainda que o comentário tivesse natureza “estritamente 

pessoal”, não podendo ser imputado à agência especializada da ONU, o episódio exemplifica, 

mais uma vez, que a disputa entre Brasil e EUA, na esfera da OMC, havia superado a 

dimensão puramente técnica ou legal. 

Uma importante habilidade dos diplomatas brasileiros foi a de encontrar contradições 

nas leis de propriedade intelectual do país que se opunha ao Brasil no contencioso. Segundo 

Amorim (2017), a diplomacia brasileira, trabalhando no tema da propriedade intelectual e 

acesso a medicamentos, teve a iniciativa de examinar e denunciar os problemas da legislação 

de patentes norte-americana, em contraposição à ação do governo estadunidense contra o 

Brasil. De acordo com o ex-Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, o atual Diretor-

Geral da OMC, o diplomata Roberto Azevêdo, teria identificado, na época, que as normas de 

patentes dos Estados Unidos feriam não só o Acordo TRIPS, argumento utilizado para que 

este governo solicitasse consultas no âmbito da OMC, mas também o Acordo TRIMS (Trade 

Related Investment Measures), de 1994. Amorim (2017) afirma que é difícil determinar se 

essa ameaça foi decisiva para os EUA desistirem de prosseguir com o contencioso, 

privilegiando a dimensão política como principal fator nesse sentido. 

Embora, realmente, não seja possível estimar o efeito que essa ação gerou, o pedido 

norte-americano de que o governo brasileiro se comprometesse a não solicitar consultas 

baseadas na legislação interna de patentes dos Estados Unidos, durante as negociações 

relativas ao contencioso, indicam que, possivelmente, essa foi uma variável importante para a 

decisão de encerrar a disputa.  

A desistência da continuidade da ação pelos EUA, em julho de 2001, representou uma 

grande vitória para a diplomacia brasileira. A perda da disputa pela nação sul-americana 

geraria uma restrição das hipóteses de uso de licença compulsória, um dispositivo permitido 

pelo Acordo TRIPS, o que poderia ameaçar o programa brasileiro de combate à AIDS.  

Assim como no caso do processo entre o governo sul-africano e as indústrias 

farmacêuticas, em que as últimas decidiram pela retirada da ação judicial (abril de 2001), em 

razão da importância da opinião pública contrária os interesses das indústrias, a conquista 

brasileira refutaria a posição dos laboratórios. Outros países em desenvolvimento teriam o 
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acesso a medicamentos, em particular os antirretrovirais genéricos, dificultado, por isso 

ambos os casos representaram uma vitória para os países em desenvolvimento. Nesse cenário, 

a mobilização das ONGs e ativistas de saúde, da mídia social, de outros governos, além de 

organizações internacionais, amplificou as discussões ligadas ao tema e favoreceu a conquista 

brasileira. 

O desfecho do contencioso entre EUA e Brasil indica uma interrupção de um processo 

que poderia gerar danos em relação ao acesso a medicamentos antirretrovirais no Brasil. Além 

disso, representou o expressivo fortalecimento da posição que defendia a saúde acima do tema 

de propriedade intelectual. Havia, desse modo, pressão para que se reiterasse essa ideia e para 

que fossem garantidas plenamente as flexibilidades do Acordo TRIPS, que, malgrado 

estivessem aprovadas desde 1994, não eram cumpridas pelos países desenvolvidos. Não por 

acaso, no mesmo ano em que foi possível um resultado a favor da garantia do acesso a 

medicamentos na disputa entre EUA e Brasil, também foi celebrada a Declaração Doha sobre 

o TRIPS e a Saúde Pública. Esse documento representaria a maior expressão da perspectiva 

de que o Acordo TRIPS não poderia obstar a saúde e, por isso, validaria, posteriormente, o 

uso das flexibilidades pelos países em desenvolvimento.  
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Capítulo 3 – A Declaração de Doha e o acesso a medicamentos antirretrovirais 

 

 

3.1 A Declaração de Doha 

 

Em 2001, verificava-se, progressivamente, a pressão de diversos setores, no mundo, 

em defesa do ideal de acesso universal aos antirretrovirais, e a necessidade de flexibilização 

da interpretação do Acordo TRIPS. Para o Brasil, esse tema detinha uma importância 

singular. Segundo Maurice Cassier e Marilena Correa (2007), após a Lei nº 9.313 de 1996, o 

governo brasileiro não se limitou à atividade de distribuição de medicamentos, mas tornou-se 

um “empreendedor da saúde”.
85

 Fomentou-se a produção de antirretrovirais por meio de 

laboratórios públicos, entre eles o Instituto de Tecnologia em Fármacos Oswaldo Cruz 

(Farmanguinhos), que podiam copiar os medicamentos e gerar conhecimento nesse processo 

(CASSIER, CORREA, 2007). Deve-se recordar, no entanto, que, após a promulgação da Lei 

de Propriedade Industrial, os produtos farmacêuticos passaram a compreender o conjunto de 

bens protegidos por patente, logo o acesso a medicamentos produzidos por indústrias 

transnacionais que solicitaram patente no país restringiu-se, com a vigência da nova lei. Em 

função dessa situação, no ano 2001, o governo brasileiro utilizava 12 medicamentos para o 

tratamento da AIDS, dos quais sete eram genéricos produzidos por empresas brasileiras e 

cinco eram medicamentos protegidos por patente, produzidos por empresas farmacêuticas 

transnacionais. 

Como mencionado no capítulo anterior, o governo brasileiro contornou a diretriz 

internacional, defendida pelo Banco Mundial e outras agências, que encorajava a estratégia de 

prevenção, em países em desenvolvimento, no lugar do tratamento, considerado 

excessivamente custoso para o governo (NUNN et al., 2009). Se essa opção implicou uma 

grande conquista em saúde, com repercussão mundial, também gerou maior risco, 

especialmente com a  necessidade de adequação ao acordo TRIPS. Tornou-se essencial a 

manutenção de preços de medicamentos sustentáveis para a continuidade da distribuição. 

Nesse sentido, a promulgação da lei n º10.196, em fevereiro de 2001, demonstra um esforço 

de controle sobre a concessão das garantias de propriedade intelectual (CHAVES et al, 
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2007).
86

 A norma subordinava, por meio de seu art. 229-C, a concessão de patentes de 

produtos e processos farmacêuticos à prévia aprovação pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

A postura brasileira não ignorava os direitos associados à propriedade intelectual 

reconhecidos pela OMC, mas ressaltava que se deveria garantir, paralelamente, o direito à 

saúde, considerado mais relevante, e a capacidade de os governos regularem o mercado de 

medicamentos. Segundo Marta Gómez (2016), o governo deveria reconhecer a necessidade de 

se manter, como regra geral, a proteção da propriedade intelectual concomitantemente com o 

direito de acesso a medicamentos, no entanto ela argumenta que o acesso a medicamentos está 

em “uma esfera jurídica superior ao direito de patente, já que o bem jurídico protegido é um 

bem superior (a vida, a saúde) ao direito de propriedade (...)” (GÓMEZ, 2016, p.30, tradução 

nossa). Dessa forma, considerada a tensão entre a ideia do medicamento como mercadoria 

comum oposta à noção do medicamento como um direito dos cidadãos, o discurso do governo 

brasileiro associou-se à segunda acepção, ainda que sem ter o viés contrário à patente 

defendido por ativistas de saúde. 

De forma geral, os países desenvolvidos e os em desenvolvimento opunham-se no que 

concerne à propriedade intelectual. Enquanto estes, aliados a organizações como MSF e 

Oxfam, buscavam uma leitura mais flexível das normas, aqueles tencionavam restringir as 

possibilidades de uso da licença compulsória. A vertente dos países em desenvolvimento 

sairia vitoriosa no ano de 2001, com a aprovação da Declaração de Doha sobre TRIPS e 

Saúde Pública por representantes de 142 governos no âmbito da IV Conferência Ministerial 

da OMC, em novembro. Consoante Amorim (2017), a Declaração de Doha sobre TRIPS e 

Saúde Pública foi o instrumento por meio do qual “as „ambiguidades‟ de TRIPS (...) se 

transformaram em „flexibilidades‟”. Durante as negociações, a delegação brasileira 

impulsionou a articulação de um bloco do sul, que propôs o esboço de uma declaração 

reiterando a primazia da saúde sobre questões de propriedade intelectual (BIEHL, 2007).  

O papel do governo brasileiro na defesa internacional desse posicionamento foi 

possibilitado por uma ação do Ministério das Relações Exteriores associada ao apoio do 

Ministério da Saúde, que apresentava, no período, tanto atuação de destaque no âmbito 

interno quanto engajamento no externo. Um telegrama enviado pela Missão Permanente do 
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Brasil junto à ONU e Demais Organismos Internacionais em Genebra, informando a respeito 

da participação do Brasil no âmbito do Conselho Executivo da OMS, em janeiro de 2001, 

reitera a ideia de concertação entre os dois órgãos. Em seu texto, menciona-se a aprovação de 

duas resoluções das três que a delegação brasileira havia proposto. O projeto de resolução 

acerca do estabelecimento de um banco global de dados sobre preços de medicamentos, que 

facilitaria a comparação de preços, foi retirado, uma vez que foi firmado compromisso de 

discussão posteriormente. O tema deveria, desse modo, ser tratado na 54
a 
Assembleia Mundial 

da Saúde (AMS), a ser realizada em maio daquele ano, compreendido no tópico de “Revisão 

da Estratégia sobre Medicamentos”. Na mesma correspondência, é sublinhada a relevância da 

presença do Ministro da Saúde em Genebra entre os dias 13 e 16 de janeiro, onde manteve 

contatos com diversos representantes, paralelamente ao Conselho Executivo, além de 

afirmado “o alto nível e a elevada competência da delegação do Ministério da Saúde, cuja 

participação nos trabalhos e discussões técnicas deixou a melhor impressão”.
87

 Ademais, o 

discurso do Ministro da Saúde brasileiro na AMS, em maio daquele ano, contemplou direta e 

vigorosamente a temática das patentes e do acesso universal a medicamentos. Na ocasião, 

asseverou que considerava o tema do acesso a medicamentos a um preço justo o assunto mais 

importante para a saúde pública mundial, mencionando o contexto da pandemia da AIDS e a 

consequente necessidade de se tomarem medidas efetivas.
88

  

Ainda em relação a esse ponto, no ano anterior, o Ministério da Saúde teria solicitado 

a apresentação de um projeto de resolução, no contexto da 53
a
AMS, no ano 2000, 

concernente ao tópico da “Estratégia Revisada de Medicamentos”, o que reitera a centralidade 

da questão para o governo. Com relação a esse projeto, reconhecia-se, simultaneamente, sua 

convergência com o discurso adotado pelo governo, mas também a potencial resistência que 

algumas de suas disposições poderiam suscitar. São indicados, especificamente, o uso do 

conceito “equitable access”, sem condicionamento restrito somente a medicamentos 

essenciais; a organização de uma base de dados global referente aos preços de medicamentos 

essenciais, considerados imprescindíveis para responder às necessidades de um sistema de 

saúde, e a formação de um mecanismo permanente para monitorar as consequências dos 

tratados internacionais na esfera farmacêutica e de saúde pública.
89

 Poucos anos depois, em 
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2003, o Brasil manteria posição similar, já que a Missão Permanente do Brasil na ONU 

informaria que, tendo em vista a atualização da Estratégia para Medicamentos, para o período 

2004-2007, “dadas as relações que o tema guarda com a questão de TRIPS e saúde pública na 

OMC, assim como a ativa política brasileira na área de acesso a medicamentos”, seria 

proveitoso apresentar rapidamente as considerações brasileiras em relação ao esboço da 

estratégia, a fim de otimizar a participação em sua elaboração.
90

 Essas propostas foram 

possíveis pela existência de uma atuação articulada entre o Ministério da Saúde e o das 

Relações Exteriores, com especial dedicação ao tema de acesso a medicamentos 

antirretrovirais. 

As notícias divulgadas pela imprensa nacional no período sugerem a atuação conjunta 

entre os dois órgãos governamentais, o que facilitou a ação brasileira durante as negociações 

em torno da interpretação mais flexível do acordo TRIPS. Em setembro de 2001, no âmbito 

do Conselho de TRIPS, o governo brasileiro auferiu o respaldo de mais de 50 nações “para 

incluir na pauta da reunião de Cúpula da Organização mundial do Comércio (OMC) a 

discussão sobre patentes de medicamentos e a democratização do acesso à saúde”.
91

 Em 

entrevista, o então Ministro da Saúde José Serra afirmou, no que concerne às discussões que 

teriam lugar em Doha, durante a reunião ministerial da OMC, que o Brasil não cederia em 

relação à defesa de uma interpretação mais flexível do TRIPS e que a opinião pública em 

escala mundial respaldava o posicionamento brasileiro.
92

  

Para Serra, o assunto detinha importância também sob uma perspectiva pessoal, uma 

vez que o Ministro buscava ascensão política para uma futura candidatura ao cargo de 

presidente da República. Esse objetivo foi finalmente conseguido durante a disputa de 2002, 

em que Serra foi apoiado pelo PSDB, partido que estava no poder na época. 

As circunstâncias nas quais se realizou a IV Conferência Ministerial encorajavam um 

compromisso efetivo dos países desenvolvidos, inclusive na área da saúde, de modo a superar 

o fracasso da III Conferência Ministerial, realizada em Seattle (1999). Para além de não se ter 

alcançado êxito no decorrer das negociações da Conferência de Seattle, houve grande 

mobilização, com protestos de manifestantes anti-globalização de diferentes partes do mundo, 
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incluindo grupos como o Citizen´s Trade Campaign, dos EUA, e o Peoples´ Global Action. 

Grande parte das manifestações criticava a OMC por considerá-la uma instituição não 

democrática, dominada por países poderosos e guiada por interesses de corporações, em 

detrimento dos países mais pobres. 

A imagem da organização também havia sido abalada pela publicação de uma carta 

aberta por seis ONGs, lideradas pela Oxfam, na qual se asseverava que a forma como a OMC 

funcionava impedia os países em desenvolvimento de participarem igualmente da tomada de 

decisões.
93

 A carta, divulgada em outubro de 2001, pouco antes da IV Conferência 

Ministerial, ressaltava a crise de transparência e legitimidade pela qual passava a organização. 

O problema da assimetria foi reconhecido pelo próprio Diretor-Geral da OMC, Mike Moore, 

que afirmou, antes do início da Conferência de Doha, “quando países em desenvolvimento 

dizem que não receberam todos os benefícios esperados da Rodada Uruguai e que a OMC 

deveria melhorar em relação a eles, eu concordo” (Tradução nossa).
94 

 Essa conjuntura não se traduziu, no entanto, em uma mudança de postura imediata 

dos países desenvolvidos em relação ao TRIPS e as suas garantias. Em outubro de 2001, um 

grupo composto por Austrália, Canadá, Japão, Suíça e Estados Unidos fez circular um texto 

apresentado por esses países no âmbito do Conselho de TRIPS, no mês anterior. Na 

mensagem, admite-se que o acesso a medicamentos representava um dos maiores desafios 

enfrentados pelas nações, mas o teor do documento destaca ações de prevenção, além de 

fatores, que não o preço, associados a esse acesso, como a infraestrutura eficiente, a educação 

e a necessidade de pesquisa no setor. Reconhece-se que “uma forte, efetiva e balanceada 

proteção para a propriedade intelectual é um necessário incentivo para pesquisa e 

desenvolvimento de medicamentos que salvam vidas” (Tradução nossa) e reitera-se que a 

propriedade intelectual está diretamente relacionada com a promoção dos objetivos de saúde 

pública.
95
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Serra esteve presente em Doha, a fim de defender a inclusão de uma declaração que 

expressasse a superioridade da saúde pública sobre questões de patentes.
96

A atuação da 

diplomacia brasileira durante as negociações do texto foi resultado da articulação com os 

funcionários do Ministério da Saúde. Segundo o então Ministro das Relações Exteriores Celso 

Lafer, no encontro de Doha, o Brasil teria atuado como um “player” expressivo durante as 

discussões.
97

 Ainda, de acordo Amorim (2017), a redação final da declaração sobre o TRIPS 

havia permanecido bem próxima à versão inicial defendida pelo Brasil. 

Durante a reunião ministerial, o impasse relativo às divergências sobre as patentes “foi 

quebrado por um grupo de nove países, representando os dois blocos que se enfrentavam há 

meses – um liderado pelo Brasil, e outro pelos EUA – que elaborou um rascunho de uma 

declaração política”.
98

 O rascunho previa a principal ideia presente na futura Declaração de 

Doha, a noção de que o Acordo TRIPS não deveria impedir a proteção da saúde pública.
99

 

Segundo o Ministro da Saúde José Serra, a declaração política representava uma vitória da 

posição brasileira.
100

 Em entrevista posterior à aprovação da Declaração, ao jornal O Globo, 

Serra atribuiu a conquista a fatores como “a boa articulação feita pelo Brasil, o apoio das 

ONGs internacionais e uma flexibilização, no último momento, da posição americana.”
101

Já 

em entrevista concedida ao mesmo jornal por Celso Lafer, o Ministro das Relações Exteriores 

ressaltou a importância da opinião pública na mudança de posicionamento dos países opostos 

ao texto da Declaração.
102

 

Os dispositivos componentes da Declaração justificam o grau de importância que os 

diplomatas e funcionários do setor de saúde do governo brasileiro acreditavam que o 

documento teria para a saúde global. Em seu parágrafo 4, o documento assevera que o Acordo 

TRIPS deve ser interpretado e utilizado de forma a garantir a proteção à saúde pública e a 

promover o acesso a medicamentos por todos. Em seu parágrafo 5, são detalhadas as 

flexibilidades ao Acordo, compreendendo o direito ao uso de licenças compulsórias, incluindo 

a liberdade dos governos para determinação das condições que garantiriam o uso dessas 

licenças Ademais, o documento garante uma extensão do prazo para adequação ao Acordo 
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TRIPS aos países com menor desenvolvimento relativo. O período adicional anteriormente 

garantido teria fim em 2005, mas foi prorrogado até 2016.
103 

 

Um assunto que seria problemático seria a previsão exposta no parágrafo 6 da 

Declaração, em que somente se reconhece a dificuldade que países com capacidades limitadas 

de produção no setor farmacêutico teriam para implementar as licenças compulsórias, sendo, 

no entanto, postergada sua solução. No texto, ficou estabelecido que o Conselho de TRIPS 

seria responsável por encontrar uma resposta para esse problema.
104

 Em sua redação original, 

o acordo TRIPS determinava que a produção de medicamentos sob o mecanismo da licença 

compulsória deveria ser direcionada para o mercado interno, por isso, no caso de países com 

capacidade limitada de produção de medicamentos, esse uso seria obstado. Essa determinação 

foi considerada por muitos ativistas como um retrocesso, porque, na prática, não autorizava 

imediatamente o uso da flexibilidade prevista no acordo. Poucos países em desenvolvimento, 

com Brasil e Índia, podiam ter a capacidade de produzir domesticamente medicamentos 

genéricos. 

Após duras negociações, foi conferido tratamento a esse obstáculo, cujo resultado se 

concretizou sob a forma de uma emenda ao Acordo TRIPS, a primeira emenda a um acordo 

da OMC desde sua criação. 

Nesse sentido, o Conselho Geral da OMC emitiu decisão, em 2003, para a 

implementação do parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, 

permitindo a exportação de medicamentos genéricos para países considerados como 

“membros importadores elegíveis”.
105

 Carlos Correa (2005) assevera que essa decisão só foi 

possível, porquanto os EUA decidiram ceder, haja vista que o governo norte-americano 

tentou, inicialmente, restringir a solução exigida no parágrafo 6 da Declaração de Doha a três 

doenças (AIDS, malária e tuberculose). 

Por certo, o debate anterior à decisão que se propôs a solucionar o problema na 

implementação do mecanismo de licença compulsória, apontado no parágrafo 6 da 

Declaração de Doha, revelou-se assaz complexo. Em julho de 2002, foi apresentado, pelo 
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Secretariado, o conjunto das propostas acerca do tema, como determinado na reunião do 

Conselho do TRIPS no final de junho do mesmo ano. Cinco propostas foram indicadas, a do 

Grupo Africano, a das Comunidades Europeias e seus Estados-membros, a dos Emirados 

Árabes Unidos, a do Grupo de Países em Desenvolvimento (submissão pelo Brasil em nome 

das delegações de Bolívia, Brasil, Cuba, China, República Dominicana, Equador, Índia, 

Indonésia, Paquistão, Peru, Sri Lanka, Tailândia e Venezuela) e a dos Estados Unidos. 

O documento apresentou uma análise das propostas de acordo com três categorias 

principais: medidas para facilitar exportações para membros com capacidade de produção 

insuficiente, medidas para facilitar a produção sob licenciamento compulsório em países com 

capacidade de produção insuficiente e outras propostas.
106

 Esses países eram, em sua grande 

maioria, da África subsaariana, do Caribe e da América Latina. Uma análise mais detalhada 

dos pontos dissonantes nas diferentes propostas, guiada por essa divisão, permite a 

compreensão da divergência de posicionamentos entre seus propositores, com a busca de um 

compromisso mais abrangente pelos países em desenvolvimento.
107

 

Na primeira categoria, medidas para facilitar exportações, são incluídas as questões de 

escopo e abrangência, condições e mecanismos legais. Em relação ao bem coberto, a proposta 

do grupo de países em desenvolvimento defendia a exportação de produtos patenteados 

associados à saúde, com a ressalva estabelecida por Brasil e Argentina de que esses produtos 

não deveriam restringir-se às doenças específicas AIDS, tuberculose e malária. O governo 

estadunidense almejava, no entanto, uma interpretação mais restritiva, limitando o escopo a 

produtos farmacêuticos necessários no enfrentamento de um problema de saúde pública, 

principalmente aqueles resultantes de AIDS, malária, tuberculose e outas epidemias. Essa 

oposição também é inferida nos posicionamentos em separado dos governos de Noruega e 

Japão. Enquanto o primeiro declarou que qualquer tipo de medicamento patenteado deveria 

estar suscetível às medidas vinculadas ao parágrafo 6, o último afirmou que o mecanismo 

deveria ater-se às doenças expressamente mencionadas na Declaração. 

Com relação aos beneficiários da hipótese de importação do produto, também se 

estabelece grande dissonância. Tanto o Grupo Africano quanto o Grupo dos países em 
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desenvolvimento buscaram não restringir o acesso somente a países menos desenvolvidos, 

apesar de reconhecerem que esses seriam os casos mais importantes. A proposta do Grupo 

Africano admitia a exportação a qualquer país que precisasse de auxílio para lidar com 

problemas de saúde pública, enquanto a do Grupo de países em desenvolvimento defendia 

que não deveria haver uma categorização de países para o uso dessa previsão. De modo 

contrário, a proposta europeia asseverava que a importação do medicamento deveria ser 

realizada só por países em desenvolvimento sem capacidade de produção do produto. 

Segundo a perspectiva norte-americana, por sua vez, não só essa condição deveria ser 

satisfeita, mas também especificava-se que o país em questão deveria estar sofrendo um 

problema de saúde pública, especialmente aqueles decorrentes de HIV/AIDS, malária, 

tuberculose e outras epidemias. 

No que concerne especificamente à capacidade de produção, também estavam 

presentes diferenças entre as propostas. Por um lado, a proposta estadunidense sustentava que 

deveria ser estabelecido um procedimento para se determinar quais países em 

desenvolvimento poderiam ser classificados como não detentores de capacidade de produção; 

por outro, o Grupo dos países em desenvolvimento afirmava que o próprio país-membro da 

OMC deveria classificar sua situação quanto à capacidade produtiva no setor farmacêutico. 

Importa notar que a representação brasileira, separadamente, defendeu que essa avaliação 

deveria ser feita caso a caso, de acordo com o produto.  

De fato, o país não se enquadraria entre aqueles incapacitados de realizar uma 

produção doméstica. Ao contrário, o Brasil se destacava pela produção de medicamentos 

genéricos e pela qualidade desse processo. Essa conjuntura não significa, no entanto, que se 

detinha a tecnologia ou os meios necessários para se produzir todo medicamento patenteado 

considerado estratégico pelo Ministério da Saúde. A possibilidade de recurso a uma forma 

adicional de acesso a medicamentos seria favorável, portanto, ao Brasil. O posicionamento em 

separado da Noruega, com relação a esse quesito, convergiu com essa ideia, já que defendeu 

que a avaliação vinculada à capacidade de produção deveria referir-se ao medicamento 

específico, porquanto não se sabe se mesmo o país com capacidade de produção geral seria 

capaz de fabricar o produto em tempo suficiente e se teria financiamento para tal.  

Quanto ao lado do país exportador, novamente o posição dos EUA diferiu 

diametralmente da do Grupo dos países em desenvolvimento. Se o primeiro buscava limitar o 

fornecedor somente a países em desenvolvimento com capacidade de produção de 
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medicamentos, o segundo tencionava ampliar as opções de países exportadores, de modo a 

incluir países desenvolvidos, a fim de aumentar a oferta. 

Um ponto de controvérsia interessante refere-se às condições de aplicabilidade dos 

artigos 30 e 31 do Acordo TRIPS. O artigo 30 do acordo aborda as exceções ao direito 

conferido, de modo a flexibilizar a regra geral, e o artigo 31 trata de outro uso sem 

autorização do titular da patente, permitindo o mecanismo de licença compulsória. O artigo 

31, em contrapartida, expõe uma série de condições para o uso dessa hipótese, entre as quais, 

a prévia tentativa de autorização e o uso não transferível. Nesse contexto, o item f do artigo 31 

gerava sério entrave para se obter a solução quanto ao impasse apontado no parágrafo 6 da 

Declaração de Doha. Esse dispositivo prevê a autorização com vistas a suprir o mercado 

interno, ocasionando, portanto, a impossibilidade, como regra geral, da exportação do bem 

fabricado sob licença compulsória. Nesse sentido, para o acesso de países desprovidos da 

capacidade de produzir medicamentos, importava significativamente a modificação do texto. 

O Grupo Africano propôs algumas opções de emendas, destacando-se  a proposta de  não 

aplicação do artigo 31(f) em casos associados à proteção da saúde pública.
108

 

O Grupo dos países em desenvolvimento também elaborou sugestões concernentes ao 

tema. A opção apresentada como mais efetiva para a solucionar o problema seria o uso de 

uma interpretação autorizada do artigo 30, segundo a qual os membros da OMC autorizariam 

terceiros a exportar bens associados à saúde pública sem o consentimento do detentor da 

patente. O grupo ressaltou, ainda, que arranjos temporários, como uma moratória, não 

engendraria uma solução sustentável, e essa foi justamente a proposta do governo 

estadunidense.
109

 

A segunda categoria que foi apontada no documento abordou medidas para facilitar a 

produção sob licença compulsória em países com capacidade de produção insuficiente. A 

transferência de tecnologia representou um tópico importante no debate, uma vez que somente 

por meio desta medida, no longo prazo, seria garantido o acesso a medicamentos nos países 
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em desenvolvimento mais pobres. Nesse sentido, ainda que a permissão de exportação de 

medicamentos produzidos sob o mecanismo da licença compulsória fosse importante para 

garantir o fornecimento a países com insuficiente capacidade de produção no setor, essa 

iniciativa seria mais importante no curto e no médio prazo. Diferentemente, a transferência de 

tecnologia permitiria, gradualmente, que, no futuro, não fosse mais necessário recorrer a esse 

dispositivo.  

Visando a assegurar, dessa maneira, uma solução definitiva, tanto o Grupo africano 

quanto o Grupo dos países em desenvolvimento defenderam a essencialidade da promoção da 

transferência de tecnologia pelos países desenvolvidos produtores de medicamentos para 

países com capacidade de produção reduzida. A declaração norte-americana, no entanto, 

condicionava a facilitação desse processo à restrição dos países exportadores somente a países 

em desenvolvimento. Segundo esse posicionamento, na hipótese de países desenvolvidos 

exercerem essa função, não haveria estímulo para a transferência de tecnologia. 

Finalmente, a última categoria, classificada como “outras propostas”, expõe sugestões 

não compreendidas nas duas classificações anteriores. O Grupo africano sugeriu que o 

Conselho do TRIPS aumentasse o prazo, adicionalmente ao previsto no Acordo TRIPS, a 

países em desenvolvimento com insuficiente capacidade de produção no setor farmacêutico. 

O tom de idealismo da sugestão é dado pelo grupo, ao defender que o período de transição 

deveria ser compatível com o tempo necessário para que o referido membro da organização 

desenvolvesse um nível socioeconômico adequado para a garantia sustentável da produção da 

saúde pública calcada na capacidade doméstica. Outro ponto essencial defendido pelo Grupo 

foi de que se evitasse a fragmentação do regime multilateral de propriedade intelectual 

garantido pelo Acordo TRIPS, considerada a tendência de realização de acordos bilaterais e 

plurilaterais nos quais países em desenvolvimento cediam o direito às flexibilidades 

asseguradas pelo próprio TRIPS.  

Tal posicionamento converge com a ideia de que em relacionamentos bilaterais, 

facilita-se a utilização do hard power, já que a assimetria de forças torna-se mais clara. No 

âmbito multilateral, ao contrário, é possível a existência de maior equilíbrio, se formada 

coalizão de países detentores de menos poder no cenário internacional com vistas à defesa de 

um determinado posicionamento, como o acesso a medicamentos. Essa tendência verificou-se 

inclusive no caso do Acordo TRIPS de 1994. Pode-se argumentar que os sistemas de saúde 

pública dos países em desenvolvimento saíram derrotados com a inclusão do tema de 

propriedade intelectual de medicamentos no regime multilateral do comércio. Em 
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contrapartida, conquistas como o tempo de transição diferenciado para o ajuste da legislação 

nacional ou a previsão de flexibilidades que permitem o acesso a mecanismos como a licença 

compulsória foram importantes para a redução de danos no campo da saúde pública. A 

garantia plena dessas disposições seria dificilmente conseguida em uma negociação bilateral 

assimétrica. 

A análise geral dos posicionamentos expressos nas diferentes propostas encaminhadas 

para a solução do problema assinalado no parágrafo 6 da Declaração de Doha de 2001 

permite, portanto, a reiteração da ideia central deste capítulo. Os países em desenvolvimento 

buscavam uma resposta ampla e sustentável para a questão, de modo a facilitar o acesso a 

medicamentos para seus sistemas de saúde pública. A argumentação favorável à não restrição 

dos potenciais países exportadores e a defesa da transferência de tecnologia para nações mais 

pobres, com capacidade de produção limitada no setor farmacêutico, corroboram essa 

premissa. Outro grupo de países, por sua vez, em especial os EUA e alguns países europeus, 

visavam ao alcance de uma solução o mais restrita possível e, na prática, dificultavam a 

transferência de tecnologia e a reprodução do modelo de tratamento e de controle de AIDS de 

países como o Brasil. Esse posicionamento é, de fato, coerente com a contínua atuação a favor 

da garantia irrestrita dos direitos de propriedade intelectual e contrária aos produtores de 

medicamentos genéricos, estabelecida, desde meados da década de 1980, pelo governo norte-

americano.
 
 

Somente se chegou à decisão sobre a implementação do parágrafo 6 da Declaração de 

Doha em setembro de 2003, e o compromisso, que teria vigência até a aprovação de uma 

emenda ao Acordo TRIPS, em 2005, representou um equilíbrio de posições.
110

 Em relação ao 

bem discutido, acordou-se que incluiria qualquer produto farmacêutico patenteado necessário 

para o enfrentamento de problemas de saúde pública, como estabelecido no parágrafo 1 da 

Declaração de Doha. Nesse sentido, ainda que o documento estabeleça referência à 

Declaração, não limita o acesso a medicamentos a determinadas doenças, de forma expressa. 

Com relação às condições para qualificação como um país importador, determinou-se 

que essa classificação compreenderia todo país menos desenvolvido e, como regra geral, 

qualquer outro membro da organização que notificasse ao Conselho do TRIPS sua intenção de 

fazer uso do sistema. As exceções nesse tópico referem-se aos países proibidos de serem 

reconhecidos como membros importadores e àqueles países que declararam o potencial uso da 
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medida somente em caso de emergência nacional ou em outros casos de extrema urgência 

concernentes à saúde da população.
111

 

No que concerne ao país exportador, segundo o documento, não se restringiu a 

definição a países em desenvolvimento com capacidade de produção. Ademais, o impasse 

causado pelo art. 31 (f) foi contornado não por meio de sua supressão, mas por sua dispensa 

em relação ao membro que exporta o produto com o fito de garantir o direito amparado pela 

declaração.  

Cabe salientar que o acordo que regulamentava a hipótese de importação de 

medicamentos foi alvo de críticas de várias ONGs e de manifestações populares organizadas 

por ativistas contrárias a essa regulamentação. A organização MSF criticou a complexidade 

do acordo que, no lugar de facilitar o acesso a medicamentos genéricos, criaria impedimentos 

excessivamente burocráticos para a realização desse processo.
112

 A mobilização em torno 

desse tema mostrava-se bastante significativa, levando, inclusive, à invasão do centro de 

imprensa da V Conferência Ministerial da OMC, realizada em Cancun, México, em setembro 

de 2003, sob os brados de “medicamento para todas as nações”.
113

 

De fato, a exportação estava condicionada a diversos e complexos requisitos. A 

notificação do membro que desejasse importar o produto farmacêutico deveria incluir a 

confirmação de que o país não detinha capacidade de produção daquele bem do setor 

farmacêutico,  a licença compulsória conferida ao país exportador garantiria somente a 

quantidade necessária ao país importador, e os bens produzidos sob esse sistema deveriam ser 

diferenciados dos demais por meio de processos específicos. Ademais, se a licença 

compulsória fosse concedida ao país exportador, esse deveria se responsabilizar pela 

adequada remuneração do detentor da patente, conforme a redação do art. 31(h). A dispensa a 

essa exigência só estava prevista quando a licença compulsória se referisse ao país 

importador.  

Segundo o governo brasileiro, em que pesem essas críticas, existiu um significativo 

avanço concernente à questão, se considerado todo o processo de desenvolvimento da disputa 

entre países desenvolvidos que privilegiavam uma defesa rígida das patentes e os países em 
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desenvolvimento que defendiam a prioridade do acesso a medicamentos. É digno de nota, 

além disso, que a decisão de implementação do parágrafo 6 da Declaração de Doha de 2003 

reconheceu a necessidade de fomento da transferência de tecnologia de países produtores de 

medicamentos, para se garantir a capacidade de produção no setor farmacêutico em países em 

desenvolvimento no longo prazo. 

O parágrafo 11 da decisão determinava que a flexibilidade garantida pelo documento 

deveria tornar-se permanente com a adoção de uma emenda ao Acordo TRIPS, cuja 

preparação estava prevista para ter início no final de 2003, com previsão de adoção no 

período de 6 meses. Nesse contexto, o Conselho do TRIPS ficou incumbido de revisar 

anualmente o funcionamento do sistema estabelecido por meio da decisão. No relatório 

referente à primeira revisão, em dezembro de 2004, justificou-se o atraso na aprovação da 

emenda em função da permanência de “diferenças significativas” entre as delegações quanto 

ao conteúdo e à forma do dispositivo em negociação.
114

 O protocolo de emenda ao Acordo 

Trips foi submetido apenas em dezembro de 2005, com sua vigência condicionada à 

ratificação por dois terços dos membros da OMC, o que somente ocorreria em janeiro de 

2017.
115 

Em resumo, as mudanças no Acordo TRIPS relativas à solução do impasse 

mencionado no parágrafo 6 da Declaração de Doha não foram imediatamente implementadas. 

Somente quatro anos após a decisão de 2003, o mecanismo foi acionado pela primeira 

vez. Em julho de 2007, a delegação de Ruanda notificou o Conselho acerca de sua intenção de 

importar medicamentos relativos ao tratamento da AIDS sob o sistema estabelecido.
116

 Em 

outubro do mesmo ano, a delegação do Canadá fez uma notificação, autorizando a produção e 

                                                             
114 WTO - IP/C/33, 8 December 2004. ANNUAL REVIEW OF THE DECISION ON THE 

IMPLEMENTATION OF PARAGRAPH 6 OF THE DOHA DECLARATION ON THE TRIPS AGREEMENT 

AND PUBLIC HEALTH. Disponível em: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=5

&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True. Acesso em 

março de 2019. 
115 WTO - IP/C/42, 2 November 2006. ANNUAL REVIEW OF THE DECISION ON 

THE IMPLEMENTATION OF PARAGRAPH 6 OF THE DOHA DECLARATION ON THE TRIPS 
AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH. Disponível em: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=3

&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True. Acesso em 

março de 2019. 
116 WTO - IP/N/9/RWA/1, 19 July 2007. NOTIFICATION UNDER PARAGRAPH 2(A) OF THE DECISION 

OF 30 AUGUST 2003 ON THE IMPLEMENTATION OF PARAGRAPH 6 OF THE DOHA DECLARATION 

ON THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH. Disponível em: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-

DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=67527&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=. Acesso em 

março de 2019. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-Html.aspx?Id=51903&BoxNumber=3&DocumentPartNumber=1&Language=E&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True&Window=L&PreviewContext=DP&FullTextHash=371857150
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=5&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=3&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=3&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=71324,69644,64809,55280,52777,51903&CurrentCatalogueIdIndex=3&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=67527&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=67527&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=


74 
 

a exportação do produto para atender ao pedido do governo de Ruanda.
117

 Nesse contexto, foi 

concedida licença compulsória para a companhia canadense Apotex, por dois anos, para 

produzir a quantidade solicitada. Parte da entrega foi realizada em setembro de 2008 e o 

restante, no segundo semestre do ano seguinte. A demora reitera o funcionamento inadequado 

do sistema para garantir o acesso a medicamentos genéricos por países em desenvolvimento. 

O debate e o adiamento do assunto continuaram por alguns anos. Em março de 2009, 

no âmbito da reunião do Conselho do TRIPS, a delegação da Índia introduziu o tema da 

efetiva operação do sistema, considerando que ele havia sido usado apenas uma vez em todo 

seu tempo de vigência.
118

 O assunto entrou na agenda da organização, de modo que, em 2010, 

ocorreram relevantes discussões sobre o tema no âmbito da organização. Houve interesse em 

relação ao debate referente ao uso do sistema e, em especial, ao caso de exportação, sob esse 

modelo, do Canadá para Ruanda. 

O representante do Canadá lembrou que, em 2005, seu governo implementara o 

Regime de Acesso a Medicamentos (Access to Medicines Regime – CAMR) com o objetivo 

de facilitar a exportação de medicamentos genéricos a um peço acessível para países em 

desenvolvimentos. É importante salientar que esse processo possibilitou o primeiro, e único, 

caso de exportação sob o sistema estabelecido pela decisão de implementação do parágrafo 6 

da Declaração de Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública de 2001. Consoante a delegação 

canadense, essa conjuntura indicava que tanto o regime canadense quanto o sistema eram 

eficientes e efetivos. Essa conclusão otimista não era, no entanto, unânime.
119
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O representante da Índia ressaltou alguns problemas do sistema. Segundo seu 

representante, em 2007, três solicitações visando à concessão de licença compulsória para a 

produção e a exportação de medicamentos para um país de menor desenvolvimento relativo 

asiático haviam sido recebidas. Houve, contudo, desistência após iniciado o processo. De 

acordo com o representante, entre as causas para esse resultado, estavam as excessivas 

obrigações impostas pela decisão de 2003, incluindo os requisitos da notificação e as medidas 

para se evitarem os desvios. Argumentou-se, ademais, que as exigências para diferenciação do 

produto vinculado ao sistema eram custosas, tornavam o procedimento moroso e 

desencorajavam produtores de genéricos. Outro exemplo foi exposto, reiterando esse 

posicionamento, pois argumentou-se que a organização MSF  havia tentado, em 2004, fazer 

um pedido à empresa canadense Apotex, mas, em função do complexo processo, após dois 

anos, optou pela compra de medicamentos de duas empresas de genéricos indianas.
120

 

O governo canadense forneceu informações mais detalhadas sobre o caso de uso do 

sistema, ao responder as indagações da delegação brasileira. Conforme o representante do 

Canadá, somente algumas empresas indianas produtoras de genéricos concorreram com a 

Apotex, tendo sido o preço ofertado um fator essencial para a decisão. A redução do preço à 

metade do incialmente planejado permitiu a vitória da Apotex, mas, com base em declarações 

da própria empresa, a venda nessas condições geraria prejuízo. A delegação do Brasil 

argumentou, nesse contexto, que seria fundamental confirmar se teria, de fato, ocorrido 

prejuízo nessa transação, com a redução do preço, porquanto essa situação geraria dúvidas 

concernentes à viabilidade do sistema. Afinal, com o fim do período de transição para 

implementação do Acordo TRIPS, em 2005, em relação a países em desenvolvimento – não 

incluídos os países com menor desenvolvimento relativo -, a compra de medicamentos 

genéricos a preços acessíveis por fornecedores como a Índia ficou progressivamente mais 

difícil.
121
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A delegação brasileira ainda abordou outro prisma do sistema estabelecido pela 

decisão de 2003, o tema da transferência de tecnologia. Nesse sentido, compartilhou-se a 

experiência da iniciativa de cooperação com o governo de Moçambique para o 

estabelecimento de uma unidade de produção de antirretrovirais no país africano.
122

 

Adicionalmente, importa mencionar que a delegação do Brasil, em conjunto Venezuela, 

Equador, Argentina, Peru, Chile, Egito e China apoiaram a recomendação indiana relativa à 

realização de um workshop com uma participação mais ampla, incluindo companhias 

farmacêuticas e organizações da sociedade civil. 

O relatório de 2011 concernente à revisão anual da decisão de 2003 revela a 

persistência de divergência quanto ao funcionamento do sistema estabelecido. O 

posicionamento do governo da Índia indicou que, apesar do reconhecimento da importância 

do Canadá na implementação do sistema, o caso da exportação para Ruanda demonstra 

problemas quanto à viabilidade desse processo. Fatores como a demora de quase três anos 

para a entrega dos medicamentos corroborariam esse argumento. A delegação canadense 

asseverou, no entanto, que tanto a ação do governo quanto a concessão da licença 

compulsória haviam sido rápidas e que o atraso ocorrera por outros motivos.
123

  

Se a decisão sobre a implementação do parágrafo 6 da declaração Doha representou 

uma vitória formal no âmbito das flexibilidades presentes no Acordo TRIPS, o funcionamento 

do sistema mostra que os interesses das empresas farmacêuticas multinacionais contrárias à 

produção de genéricos prevaleceu. Em primeiro lugar, a demora na aprovação da emenda que 

efetivava formalmente a decisão demonstra a permanência de um impasse. Em segundo lugar, 

a dificuldade enfrentada para utilização do sistema traduz-se em um aproveitamento muito 

abaixo do ideal da garantia por ele estabelecida. Ademais, cabe ressaltar que o governo dos 

EUA promoveu acordos bilaterais com países em desenvolvimento conhecidos como “TRIPS 

plus” que ignoravam as flexibilidades da Declaração de Doha, forneciam proteção a patentes 
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https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=232894,135720,128857,121043,120345,89306,92486,97688,97687,77339&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=232894,135720,128857,121043,120345,89306,92486,97688,97687,77339&CurrentCatalogueIdIndex=6&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
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por períodos superiores a vinte anos e criavam restrições para o uso de licenças compulsórias 

e produção local de genéricos. Apesar disso, progressivamente, fortalecia-se a perspectiva de 

prioridade da saúde em relação à propriedade intelectual. 

 

3.2 Aplicação da garantia de licença compulsória 

 

Em 2003, durante a 56
a
 Assembleia Mundial de Saúde, ponto de especial controvérsia 

vinculou-se à proposta brasileira que conseguiu apoio de diversos países em desenvolvimento. 

A questão foi solucionada com a aprovação da Resolução sobre Direitos de Propriedade 

Intelectual, Inovação e Saúde Pública, por consenso, que resultou, posteriormente, na criação 

da Comissão sobre Direitos de Propriedade Intelectual, Inovação e Saúde Pública 

(BERMUDEZ, OLIVEIRA, CHAVES, 2004).
124

 No mesmo ano, por iniciativa do Brasil, 

também foi adotada, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Resolução 58/179, 

sobre o acesso a medicamentos no contexto de pandemias como HIV/AIDS, tuberculose e 

malária, que reconhece o acesso nesses casos como “um elemento fundamental para o 

alcance, progressivamente, da completa consecução do direito de todos de usufruir do maior 

padrão possível de saúde física e mental”.
125

 Segundo o embaixador brasileiro Ronaldo 

Sardenberg, a resolução, aprovada por 167 votos favoráveis com apenas um contrário (dos 

Estados Unidos), corroborou o posicionamento brasileiro quanto à sua política de acesso 

universal a medicamentos.
126

  

Resta analisar como, concretamente, o Brasil fez uso de uma importante flexibilidade 

prevista no Acordo TRIPS, reiterada pela Declaração de Doha de 2001, e garantida pela 

legislação brasileira, o licenciamento compulsório.  

O início do governo Lula, em janeiro de 2003, concretizou a chegada do Partido dos 

Trabalhadores (PT) ao poder. Em política externa, essa circunstância gerou relevantes 

mudanças em seu direcionamento, apesar da manutenção das principais diretrizes na esfera da 

                                                             
124 WHO - WHA 56.27, 28 May 2003. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, INNOVATION AND 

PUBLIC HEALTH. Disponível em: http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA56/ea56r27.pdf. Acesso em 
março de 2019. 
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58/179, 17 March 2004. ACCESS TO MEDICATION IN THE CONTEXT OF PANDEMICS SUCH AS 

HIV/AIDS, TUBERCULOSIS AND MALÁRIA. Resolution adopted by the General Assembly on 22 December 

2003. Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/509354. Acesso em março de 2019. 
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 SARDENBERG, Ronaldo. Contribuição brasileira. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 

2003. 
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diplomacia, reconhecida como política de Estado. De fato, permaneceram as orientações 

fundamentais, mas houve alguma variação tanto de estratégias quanto de parcerias, em um 

processo de “autonomia pela diversificação” (VIGEVANI, CEPALUNI, 2007). Ainda nesse 

contexto, Paulo Roberto de Almeida (2004), ao comparar as diferenças e semelhanças, em 

diversos setores, entre a política externa do governo Fernando Henrique Cardoso e do 

governo Luiz Inácio Lula da Silva, argumenta que prevalece a continuidade no lugar da 

ruptura. 

A ampliação da projeção internacional do Brasil, já esboçada ao longo da década de 

1990, assumiria contornos mais evidentes. Um dos marcos do período foi a abertura de 

expressiva quantidade de representações diplomáticas em várias nações, com especial atenção 

para os países em desenvolvimento. Emergiu, no discurso oficial, a promoção da 

solidariedade internacional e o aprofundamento da lógica de “não indiferença” (AMORIM, 

2010). Na área de acesso a medicamentos, o reconhecimento internacional do país também se 

ampliava, como indica a premiação do Programa brasileiro de AIDS pela Fundação Bill & 

Melinda Gates com o Prêmio Gates de Saúde Global de 2003, no valor de um milhão de 

dólares. O Programa de AIDS foi considerado um modelo de resposta ao HIV/AIDS em 

países em desenvolvimento, porque combinava o acesso gratuito ao tratamento antirretroviral 

com agressivas campanhas de prevenção. 

Um componente dessa forma de política externa foi a cooperação Sul-Sul, que 

idealizava a articulação entre países em desenvolvimento e a existência de relações 

horizontais entre governos, com prioridade na formação de recursos humanos e na 

transferência de tecnologia durante a cooperação. O protagonismo da política exterior 

brasileira permitiu a participação do governo no G20 comercial e a atuação por meio de 

grupos como o Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) e o BRICS, composto 

por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Promoveu-se, ademais, o aumento das 

atividades de cooperação técnica, em diferentes áreas, privilegiando iniciativas com países 

emergentes. Deve-se ressaltar, no entanto, que não houve um processo de substituição de 

parcerias, uma vez que relacionamentos tradicionais com países desenvolvidos também foram 

reafirmados. A política externa exercida no período procurou, dessa forma, coadunar a 

dimensão horizontal com a vertical, caracterizando uma atuação por meio de “eixos 

combinados” (PECEQUILO, 2008). 

As políticas oficiais de saúde pública e, especialmente, o Programa governamental de 

AIDS ganharam, crescentemente, importância na política externa brasileira. O início do 
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século XXI foi marcado por crescente relevância da dimensão internacional em algumas das 

estratégias do Ministério da Saúde, de modo que essa conjuntura facilitou a convergência em 

relação à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Nesse contexto, em 2006, O 

Ministério da Saúde, a OPAS e a Fiocruz assinaram o Termo de Cooperação n◦ 41 (TC-41) 

relativo à cooperação técnica Sul-Sul (PIRES-ALVES, PAIVA, SANTANA, 2012). De 

acordo com Paulo Buss (2018, p.1884), “os mais importantes programas de cooperação em 

saúde do país foram implementados com o apoio do TC 41”. 

Em meio a esse contexto, desdobrou-se a efetiva utilização do mecanismo de licença 

compulsória. Cabe mencionar que a primeira vantagem para o governo, vinculada a esse 

instituto, consiste no fato de que a mera existência dessa previsão revelou-se extremamente 

útil para a negociação de preços com a indústria farmacêutica. O mecanismo foi utilizado 

como forma de pressão do governo nessas negociações. De forma geral, os laboratórios 

prefeririam a redução de preços, por meio da negociação, do que a perda da patente. Os 

ativistas, em contrapartida, defendiam a adoção da licença compulsória no lugar desse sistema 

de negociações, pois consideravam que a produção de medicamentos genéricos reduziria 

ainda mais os preços desses produtos.  

Exemplo dessas negociações ocorreu em fevereiro de 2001, quando o Ministro da 

Saúde José Serra, baseado na argumentação de abuso de poder econômico, autorizou a quebra 

de patentes dos medicamentos nelfinavir e efavirenz, produzidos pelos laboratórios Roche e 

Merck, respectivamente. 
127

 Alcançou-se um resultado profícuo vinculado ao efavirenz, uma 

vez que um acordo, em março, possibilitou a redução do preço em 59% . Permanecia, no 

entanto, o embate com a Roche.
128

 

É necessário recordar que, em abril daquele ano, um evento fundamental tomou as 

páginas dos jornais. A desistência do processo judicial movido por mais de trinta empresas 

farmacêuticas contra o governo da África do Sul, visando a impedir a importação e a 

produção de genéricos para o tratamento da AIDS, fortaleceu o posicionamento brasileiro.
129

 

Em relação ao tema, o coordenador do Programa Nacional de Aids, Paulo Teixeira, 

argumentou que esse episódio teria repercussão mundial, afirmando que “ O que aconteceu na 

África do Sul prova que o cenário mundial mudou e isso vai facilitar as negociações 

                                                             
127 CARNEIRO, S. Serra quebra patentes de dois remédios contra Aids. Jornal do Brasil, 16 de fevereiro de 

2001. 
128 Remédios mais baratos em maio. Jornal do Brasil. Sexta-feira, 30 de março de 2001 
129 África do Sul abre precedente global. Jornal do Brasil. Sexta-feira, 20 de abril de 2001. 
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globais”.
130

 Teixeira fazia referência ao embate entre o laboratório Roche e o governo 

brasileiro, nas negociações relativas ao nelfinavir. 

Ademais, a decisão do governo norte-americano de entrar em acordo, no que se refere 

ao contencioso envolvendo a lei brasileira relativa ao tema de propriedade intelectual, 

garantiu maior margem de manobra nas negociações com a Roche.
131

 O laboratório havia 

ofertado uma redução de 13% no preço, todavia o Ministério da Saúde almejava uma queda 

condizente com o valor estimado caso estabelecida a produção nacional via Farmanguinhos, 

cerca de 40-50% mais baixo em relação ao preço original. Em agosto, noticiava-se como certa 

a decisão do Ministério de quebrar a patente, com o apoio do presidente Fernando Henrique 

Cardoso.
132

 Alguns dias após o ministro José Serra iniciar um processo para a quebra de 

patente, no entanto, a Roche concedeu a redução de 40% no preço do Nelfinavir, de modo a 

encerrar o conflito entre as partes, e anunciou que começaria a fabricação do medicamento no 

Brasil a partir do ano seguinte.
133

 Considerando as reduções anteriores, a queda do preço foi 

estimada em 87,6%, em quatro anos.
134

 Importa mencionar que a Roche chegou a sugerir que 

a ameaça de licenciamento compulsório desrespeitaria o compromisso firmado com os 

Estados Unidos de aviso anterior à decisão desse tipo, acordado durante o contencioso entre 

os dois países na OMC. O governo brasileiro respondeu a essa acusação, argumentando que 

esse acordo se referia à hipótese de licenciamento prevista na ausência de produção local, 

após três anos de concessão da patente. O fundamento para o potencial licenciamento, nesse 

caso, não estava associado a esse tipo de situação, mas à previsão referente ao interesse 

público ou à existência de emergência.
135

 

Em 2003, sob novo governo, com o presidente Lula, a prática foi repetida. Segundo o 

Ministro da Saúde Humberto Costa, o governo de Cardoso havia aprovado, em 1996, uma lei 

de patentes “generosa”, mais rigorosa do que o necessário, ao contrário de países como Índia 

e China, que aproveitaram até o último momento o prazo dado pela OMC para que se 

adequassem ao TRIPS. Ele considerava que essa opção prejudicara a política de tratamento de 

                                                             
130 NOGUEIRA, D. Implicações no Brasil. Jornal do Brasil. Sexta-feira, 20 de abril de 2001. 
131 SILVEIRA, V. Decisão dos EUA leva Roche a baixar preço. Jornal do Brasil . 27 de junho de 2001. 
132 BOAVENTURA, H. Serra vai quebrar patente anti-Aids. . Jornal do Brasil. 23 de agosto de 2001. 
133 Roche baixa o preço de droga anti-Aids. Jornal do Brasil. 1 de Setembro de 2001 
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 José Serra anuncia acordo com a Roche. Jornal do Commercio, 01 de setembro de 2001. 
135 OLIVEIRA, E; ALMEIDA, C. Preço do remédio da Roche anti-Aids cai 40%. O Globo, 1 de setembro de 

2001. 
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AIDS, porque o país poderia estar produzindo todos os remédios para responder à doença 

gastando muito menos do que o exigido com a importação desses bens. 
136

 

Costa anunciou, no final de agosto, que se pretendia autorizar a importação dos 

medicamentos lopinavir, efavirenz e nelfinavir, protegidos por patentes.  O gasto com esses 

medicamentos antirretrovirais correspondia, no período, a mais de 60% do gasto anual do 

Ministério da Saúde na compra de medicamentos voltados para a AIDS.
137

 O contexto 

favorecia a posição do governo brasileiro, já que a negligência dos países desenvolvidos 

concernente a uma abordagem mais efetiva em relação à AIDS era criticada pelas Nações 

Unidas e pela OMS, além de outras organizações. Acerca do tema, Stephen Lewis, enviado 

especial da ONU para a Aids na África, condenou a falta de acesso a medicamentos em 

função do preço e indagou “Como isso pode estar acontecendo em 2003, quando nós 

podemos gastar US$ 200 bilhões para travar uma guerra contra o terrorismo e não 

encontramos dinheiro para livrar essas crianças de viver nesse terror?”.
138

 A relevância da 

opinião pública, por sua vez, é reiterada por meio de exemplos como a comunicação do 

laboratório Roche em jornais brasileiros, informando que oferecera, para 2004, uma redução 

adicional de preço no Brasil, totalizando 72%.
139

 

Em dezembro de 2003, o ministro Humberto Costa afirmou que as negociações 

haviam atingido um limite e que, portanto, o governo utilizaria o licenciamento compulsório, 

declaração que foi celebrada pelas ONGs brasileiras e por ativistas internacionais de saúde. 

Esse movimento foi apoiado por Jong Wook-Lee, Diretor-geral da OMS eleito em 2003, 

mostrando uma atitude de respaldo mais decidida em comparação a Gro Harlem Brundtland, a 

antecessora de Lee no cargo. O Diretor-Geral da OMS participava do Seminário Internacional 

de Saúde, em Brasília, e lembrou que o mecanismo de licença compulsória era compatível 

com as normas da OMC e com o entendimento presente na Declaração de Doha sobre o 

TRIPS e a Saúde Pública.
140

 Seu apoio foi importante, uma vez que Lee, em conjunto com 

Peter Piot, Diretor Executivo do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 

(UNAIDS), lançaram naquele ano uma iniciativa global para fornecer drogas antirretrovirais a 

três milhões de portadores do vírus HIV nos países mais pobres até 2005. Não foi necessário, 

                                                             
136 Brasil tem lei de patentes “generosa”, diz ministro. BBC Brasil. 2003. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/ciencia/story/2003/09/printable/030905_costadenizemp.shtml. Acesso em abril 

de 2019. 
137 Governo libera a importação de genéricos. Jornal do Brasil, 5 de setembro de 2003. 
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no entanto, recorrer ao mecanismo de licença compulsória, pois, finalmente, em janeiro de 

2004, foi noticiada a realização de um acordo entre o Ministério da Saúde e cinco laboratórios 

para a redução do preço de antirretrovirais, entre eles o nelfinavir, gerando uma economia de 

cerca de 37% do valor total.
141

  

Em 2005, novamente, o governo ameaçou valer-se do licenciamento compulsório para 

conseguir a negociação de um preço justo na compra do medicamento kaletra, produzido pelo 

laboratório Abbott. Em junho, foi tomado primeiro passo nesse sentido, com a divulgação de 

portaria que declarava o medicamento como de interesse público.
142

 Nesse contexto, a OMS, 

ainda sob a direção do sul-coreano Jong-Wook Lee, apoiou a iniciativa brasileira de utilizar o 

mecanismo de licença compulsória, asseverando que o Brasil estaria agindo de acordo com as 

normas internacionais.
143

 Apesar disso, em um movimento inesperado para muitos ativistas de 

saúde e, inclusive, para funcionários do Ministério, em julho de 2005, o governo negociou um 

acordo com a Abbott, que foi severamente criticado pelas ONGs do país e, também, no 

contexto internacional. Havia a expectativa de que o licenciamento compulsório pelo Brasil 

beneficiaria outros países que encontravam, igualmente, dificuldades com os gastos 

vinculados ao medicamento, porém não só se desistiu do licenciamento, mas também se 

considerou o acordo bastante desfavorável para o governo. A Abbott, no lugar de reduzir o 

preço, apenas se comprometeu a mantê-lo constante e, quanto à transferência de tecnologia, o 

benefício só seria concretizado no prazo próximo ao fim do direito de patente.
144

 

Nesse contexto, aumentava a pressão referente ao acesso a medicamentos. Uma 

matéria divulgada em agosto de 2005 apontava que, em conjunto, os medicamentos kaletra, 

efavirenz e tenofovir geravam gastos anuais de R$1,1 bilhão ao Ministério da Saúde, o que 

representava em torno de 80% do orçamento para o Programa de DST/AIDS do governo 

federal.
145

 Pedro Chequer, coordenador do Programa Nacional de DST/AIDS do Ministério da 

Saúde, garantiu que governo teria a capacidade de produzir os três antirretrovirais.
146

 A 

mudança no Ministério da Saúde, agora tendo à frente o Ministro José Saraiva Felipe, que 

exerceu cargo entre julho de 2005 e março de 2006, veio acompanhada de uma revisão do 

acordo celebrado com a Abbott. Em outubro de 2005, estabeleceram-se novos termos, 

incluindo a redução expressiva do preço do medicamento e o acesso a sua nova versão.
147 
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Em 2007, finalmente, em relação ao efavirenz, seria colocado em prática o 

licenciamento compulsório não só como instrumento de pressão, mas sua utilização concreta, 

depois do fracasso das negociações entre o governo e a indústria farmacêutica multinacional 

Merck, sediada nos EUA. Importa ressaltar que o efavirenz foi um medicamento protegido 

por patente no Brasil apesar de o primeiro depósito ter sido feito em outros países em 1992, o 

que só foi possível por que o Brasil previu as patentes pipelines em sua lei de 1996, 

explicadas no primeiro capítulo. O Ministério da Saúde, à época sob a chefia do Ministro José 

Gomes Temporão, classificou formalmente o medicamento efavirenz como um bem de 

interesse público, concluindo a primeira etapa para iniciar o processo de licenciamento 

compulsório. A indústria Merck recusava-se a adotar o preço do medicamento, na venda para 

o Brasil, praticado para a Tailândia, menor do que o valor na época pago pelo governo 

brasileiro, gerando gastos estimados em cerca de US$ 90 milhões anuais. Na hipótese de 

licenciamento, o Brasil poderia recorrer à importação da Índia, o que possibilitaria a economia 

de cerca de US$ 30 milhões por ano.
148

 Em maio de 2007, o Decreto 6.108 concederia o 

“licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao efavirenz, para 

fins de uso público não comercial”.
149

 Dois anos depois de utilizar medicamentos genéricos 

da Índia, em 2009, a produção do efavirenz no Brasil foi iniciada pelo laboratório público 

Farmanguinhos. A ação foi um esforço importante do governo brasileiro em resistir às 

diversas pressões, em nome do pleno acesso a medicamentos antirretrovirais pelas pessoas 

que precisem do medicamento e da defesa da saúde pública. Ativistas e ONGs brasileiras 

apoiaram a medida, visto que a iniciativa auxiliaria a sustentabilidade financeira associada à 

distribuição universal de antirretrovirais. 

A decisão foi apoiada, novamente, pela OMS, e, na ocasião da assinatura do decreto, o 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou “Não importa se a firma é americana, 

alemã, brasileira, francesa ou argentina. Hoje é o efavirenz. Amanhã pode ser qualquer outro 

comprimido” e emendou a fala com a lógica da Declaração de Doha de 2001 “Entre o nosso 

comércio e nossa saúde, vamos cuidar da nossa saúde”.
150

 Importa mencionar que a legalidade 

da medida foi corroborada pelo consultor de desenvolvimento tecnológico da OPAS/OMS, 

James Fitzgerald, que ressaltou que o decreto determinando o licenciamento compulsório 
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estava em conformidade com os acordos internacionais.
151

 A justificativa do governo 

brasileiro, ademais, reforçou, externamente, a necessidade da medida e o direito à sua adoção. 

Alguns dias após o decreto que determinava o licenciamento compulsório, o então Ministro 

das Relações Exteriores Celso Amorim, em discurso no âmbito da 60
a
 Assembleia Mundial da 

Saúde, afirmou que “Além de ser integralmente consistente com as regras internacionais de 

propriedade intelectual, a medida adotada pelo Governo brasileiro foi tomada com total 

transparência e respeito para com o detentor da patente”.
152

 

Duas empresas indianas foram selecionadas para a compra do medicamento genérico, 

tendo o primeiro lote chegado no país no início de julho de 2007 (RODRIGUES, SOLER, 

2009). A opção pelo licenciamento compulsório favoreceu o fortalecimento o posicionamento 

brasileiro nas negociações com laboratórios internacionais. No mesmo ano, por exemplo, 

chegou-se a um acordo com a Abbott, que previa a redução em 29,5% do medicamento 

kaletra.
153

 Após as ações do Brasil e do governo tailandês, que utilizou o mecanismo do 

licenciamento compulsório também em 2007, o laboratório optou pela redução de preços de 

medicamentos em países emergentes e países com menor desenvolvimento relativo (NUNN et 

al., 2009), temendo a utilização da medida. Estima-se que a política de negociações em 

relação aos antirretrovirais, entre 2001 e 2005, tenha gerado uma economia de cerca de um 

bilhão e duzentos milhões de dólares.
154

 A decisão de licenciamento do efavirenz, por sua vez, 

representou não só um êxito na busca de preços acessíveis de medicamentos, mas também um 

marco com repercussões internacionais, conferindo maior poder de negociação ao governo 

brasileiro. 

No mesmo ano da determinação do licenciamento compulsório do efavirenz, pelo 

governo brasileiro, os Ministros das Relações Exteriores de Brasil, França, Indonésia, 

Noruega, Senegal, África do Sul e Tailândia afirmaram que o domínio da saúde, ainda que 

essencial em relação à política externa, permanece relativamente negligenciado.
155

 

O uso do mecanismo de licenciamento compulsório encerrou um processo de 

resistência ao posicionamento de privilégio da defesa da patente sobre questões de saúde 

pública, protagonizado pelo governo tanto em sua atuação externa quanto em sua interna, por 
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meio de uma forte articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações 

Exteriores. Embora a conquista brasileira tenha sido de grande importância, foi interpretada, 

nos anos seguintes, como um sucesso em um contexto de crescente retrocesso da ideia do 

acesso universal aos antirretrovirais. Depois da licença compulsória de 2007, o governo 

voltaria ao padrão de negociações com a indústria farmacêutica, as políticas de prevenção 

enfraqueceriam gradualmente, a reação conservadora contra as políticas concernentes à AIDS, 

na sociedade brasileira, aumentaria, e a parceria do governo com a sociedade civil também se 

deterioraria progressivamente. 
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Considerações finais 

 

O tema analisado neste trabalho relaciona-se com o campo da História do Tempo 

Presente, e o estudo desse assunto implica desafios vinculados à inexistência do 

distanciamento temporal em relação ao objeto pesquisado. Arthur Ávila (2015) lembra, no 

entanto, que o passado “disciplinado”, isto é, absolutamente separado do presente, de acordo 

com uma perspectiva científica e neutra da história, representa apenas um dos modos de 

abordar o passado. Diferentemente, é possível a adoção de uma visão prática do passado, de 

modo a relacioná-lo com o presente, para a compreensão de questões contemporâneas. Além 

disso, a relação entre objetividade e subjetividade é debatida por Sabina Loriga (2012), ao 

analisar a relação do historiador com o passado. A autora apresenta, nesse contexto, as 

possibilidades entre objetivismo puro e o subjetivismo radical, analisando as formas de 

superação dessas duas alternativas restritivas (LORIGA, 2012).  

Esta pesquisa baseia-se, essencialmente, no estudo e na subsequente apresentação 

analítica das informações presentes nas fontes, no entanto visa ao exame de uma questão 

contemporânea fundamental em saúde global. O estudo da história da AIDS e, 

particularmente, dos desafios e debates associados ao acesso a medicamentos antirretrovirais 

detém importância, também, dessa forma, sob uma perspectiva prática. Nesse sentido, o 

melhor entendimento dos eventos associados ao debate referente a uma visão predominante 

defensora da propriedade intelectual, de forma irrestrita, e outra que privilegia o acesso a 

medicamentos tem, igualmente, relevância por auxiliar na compreensão de um problema do 

presente. 

Pode-se dividir o recorte temporal analisado neste trabalho em três momentos 

distintos. Entre meados da década de 1980 até 1996, prevaleceu certa hegemonia do prisma de 

rígida defesa do direito vinculado à propriedade intelectual. Entre 1996 e 2001, estabeleceu-se 

um período de forte reação de funcionários governamentais, sanitaristas, ativistas de saúde e 

ONGs internacionais, e, finalmente, a partir de 2001 até 2007, o Brasil procurou inverter a 

lógica inicial do período 1980-1996. 

No primeiro período, reconhece-se, internacionalmente, a pressão para uma adequação 

relativa a regras mais rígidas de propriedade intelectual e o compromisso com a OMC, 

enquanto, internamente, delineia-se um debate e um posicionamento conflitante. A 

contradição fica evidente, ao se considerar o posicionamento da diplomacia brasileira 

contrário à discussão do tema no âmbito do GATT, mas a defesa, pelos governos de Collor, 
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Franco e Cardoso da atualização da lei de patentes de acordo com a hegemonia das políticas 

neoliberais, justificada pelo objetivo de superação do atraso e promoção de uma forma 

renovada de inserção no mercado internacional no início da década de 1990. A promulgação 

da Lei de Propriedade Industrial, em 1996, garantindo concessões que extrapolavam as 

determinações do Acordo TRIPS reiteram a prevalência da defesa rígida da propriedade 

intelectual nesse momento, que iria de encontro à ideia dos ativistas de direito aos 

medicamentos antirretrovirais, interpretados como bens públicos essenciais. 

O período de reação inicia-se no mesmo ano, com o fortalecimento das manifestações 

de ONGs e dos meios de comunicação favoráveis ao acesso universal a medicamentos. Tem-

se, na esfera interna, em 1996, a garantia de fornecimento de forma gratuita, pelo SUS, de 

medicamentos para o tratamento da AIDS, em 1999, a Lei dos Genéricos, e, no ano 2000, a 

apresentação dos resultados da CPI dos medicamentos, que questionaria as práticas 

monopolistas e os altos preços praticados pelas indústrias farmacêuticas transnacionais. No 

campo externo, ocorre o contencioso entre Brasil e Estados Unidos, cujo resultado, favorável 

para o primeiro país, em 2001, reitera a perspectiva de maior relevância, para o país e para 

diversas organizações internacionais, como ONU e OMS, da saúde pública sobre questões 

comerciais e lucro. 

Em 2001, a Declaração de Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública marca o início de 

um período em que esse pensamento torna-se mais robusto, invertendo a lógica do período em 

que foi negociado e aprovado o TRIPS. No Brasil, a Declaração conferiu maior legitimidade 

às negociações internacionais do governo com as indústrias farmacêuticas para a redução dos 

preços dos antirretrovirais. 

O complexo processo de desenvolvimento da questão do acesso a medicamentos nas 

dimensões nacional e internacional, compreendendo os três períodos acima mencionados, foi 

permeado tanto por avanços quanto por recuos. Nessa conjuntura, o governo do Brasil 

mostrou-se um ator fundamental no esforço para contornar a inegável assimetria internacional 

de poder existente, logrando uma solução vantajosa no contencioso com os Estados Unidos. A 

aliança do governo brasileiro com ativistas de saúde, ONGs e sanitaristas seria importante 

para ampliar o poder de ação do governo e para a reafirmação da primazia da saúde sobre as 

visões das indústrias farmacêuticas transnacionais que privilegiavam as patentes e o lucro. Os 

representantes do governo respeitavam o argumento da necessidade das patentes para a 

manutenção do incentivo ligado à pesquisa de medicamentos e os compromissos 

internacionais estabelecidos acerca do comércio internacional, mas agiram de acordo com as 
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previsões legais internacionais, ao defender a redução dos preços dos medicamentos. Além 

disso, fizeram uso da dimensão política do tema, consoante o entendimento de que era preciso 

fazer parcerias com organizações mundiais e ONGs internacionais para defender a proteção 

das pessoas vivendo com HIV e AIDS e a defesa dos direitos humanos.  

Tanto a solução do impasse entre os países em desenvolvimento e os Estados Unidos 

quanto a flexibilização do Acordo TRIPS, consubstanciado na Declaração de Doha, 

manifestaram a imprescindibilidade do apoio de jornais e da participação da sociedade civil 

para o desdobramento de matérias fundamentais no domínio internacional. Fonseca (1998) 

argumenta que, de forma geral, o interesse da sociedade brasileira nos “processos 

diplomáticos” é baixo, sendo o país, sob essa concepção, “introvertido”. O autor considera 

que, em decorrência da magnitude dos problemas de natureza interna, as discussões referentes 

à diplomacia não ocupam, suficientemente, espaço nos meios de comunicação ou no 

Parlamento. Os eventos analisados neste estudo sugerem que, nesse caso, delineia-se, ao 

contrário, uma tendência a maior engajamento de organizações da sociedade civil, em função 

de os acontecimentos e decisões em organismos internacionais terem consequências diretas 

sobre o acesso a medicamentos, tendo sido discutidos em jornais do país. 

Os episódios estudados nesta dissertação contribuem para a ideia de que a saúde 

pública brasileira, nas décadas finais do século XX e no início do XXI, não se desenvolveu de 

modo independente, em um processo vinculado somente à política nacional, mas de uma 

forma global, com a participação de diferentes agências e atores. Prova dessa afirmação é o 

grau de influência que um acordo negociado no âmbito de uma organização internacional 

especializada em comércio internacional, a OMC, exerceu sobre o programa brasileiro em 

saúde. O Acordo TRIPS, de 1994, fundamentou o contencioso iniciado pelos Estados Unidos, 

que questionavam a legislação interna brasileira referente a patentes, ameaçando as hipóteses 

de licenciamento compulsório e a possibilidade de o país produzir medicamentos genéricos. 

No sentido inverso, a Declaração Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública de 2001 foi 

apresentada pelo governo brasileiro como uma vitória, que facilitou, para cidadãos brasileiros 

afetados pela AIDS ou por outras doenças, o acesso a medicamentos. Compreender a 

influência recíproca entre o ambiente internacional e o nacional é fundamental para o 

entendimento da história da AIDS no período anterior à aprovação do TRIPS até a aprovação 

da Declaração de Doha (2001). 

A mobilização da opinião pública pelos meios de comunicação de massa, no Brasil e 

no mundo, foi essencial para se conseguir a prevalência do interesse público. No país, o 
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intenso debate promovido pelos meios de comunicação, primeiramente acerca da CPI dos 

medicamentos e, posteriormente, envolvendo o contencioso entre Brasil e Estados Unidos e as 

discussões internacionais vinculadas ao acesso a medicamentos legitimaram o discurso da 

diplomacia brasileira em relação ao tema e sua parceria com ativistas e sanitaristas. O apoio 

da sociedade civil ocorreu, pois havia uma relação com um assunto de saúde pública que afeta 

o dia a dia de muitos brasileiros, o problema dos elevados preços dos medicamentos. Dessa 

maneira, a alteração da relativa passividade em política externa, apresentada por Fonseca 

(2005), foi um fator essencial para a concretização dos objetivos do governo brasileiro e 

justificou o argumento de muitos diplomatas de que suas ações estavam intrinsecamente 

ligadas aos interesses da própria população. 

Outro ponto relevante verificado nesta análise refere-se ao papel importante da 

articulação entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Saúde no tema de 

acesso a medicamentos, indicando, nesse contexto, a convergência entre a política interna e a 

política externa brasileira. Essa atuação sinérgica permitiu o alcance de metas, visibilidade e 

prestígio tanto no âmbito nacional quanto no internacional. Nesse sentido, é importante 

salientar que a vinda da Doutora Brundtland ao Brasil para discursar perante os parlamentares 

brasileiros, por ocasião da CPI de Medicamentos, sugere o reconhecimento, pelo Ministério 

da Saúde, da importância do respaldo internacional. O forte posicionamento da diplomacia 

brasileira tanto em relação ao contencioso entre Brasil e EUA quanto ao debate em torno da 

flexibilização do TRIPS foi auxiliado pelo especial apoio do Ministério da Saúde.  

Há de se mencionar, além disso, que essa atuação conjunta, entre sanitaristas e 

diplomatas brasileiros, esteve presente em mais de um governo, o que viabilizou conquistas 

progressivas na redução de preços de medicamentos e na produção de genéricos. Se, por um 

lado, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o Ministro da Saúde José Serra 

defendeu a produção de genéricos, a redução dos preços dos medicamentos antirretrovirais 

pelas indústrias farmacêuticas transnacionais e apoiou o posicionamento da diplomacia 

brasileira em relação ao contencioso das patentes; por outro, ao longo do governo Luiz Inácio 

Lula da Silva, mantiveram-se essas políticas e promoveu-se a defesa da saúde pública, com 

especial atenção para a cooperação com os países da América Latina, com os países membros 

da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), além de outros países em 

desenvolvimento. Além disso, durante o governo Lula, houve uma ruptura no processo de 

negociação de preços de antirretrovirais iniciado com Serra e a procura de uma maior 

aproximação com ativistas de saúde. Em maio de 2007, pela primeira vez, o governo 
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brasileiro não aceitou a redução oferecida pelas indústrias como demandaram anteriormente 

os ativistas. A atuação do então Ministro da Saúde José Gomes Temporão foi fundamental 

para o licenciamento compulsório do efavirenz para uso público não comercial, concretizando 

o primeiro uso prático, pelo Brasil, do mecanismo previsto na legislação internacional e na 

brasileira. 

Esse protagonismo no tema de acesso a medicamentos antirretrovirais foi possível em 

razão de uma tendência progressiva dos sucessivos governos, com a democratização, que 

permitiu maior participação de ONGs e ativistas de saúde, ao exercício de uma política 

externa declaradamente mais engajada com a agenda e os foros internacionais, inclusive em 

relação à saúde global. Durante o governo Luís Inácio Lula da Silva não só houve o 

aprofundamento dessa atuação mais dinâmica da diplomacia em saúde, mas também a 

alteração do padrão de inserção internacional, caracterizada pela "autonomia pela 

diversificação" (VIGEVANI & CEPALUNI, 2007). Segundo Amorim
 
(2010), nesse período, 

o governo brasileiro atuaria internacionalmente também alicerçado, fundamentalmente, no 

princípio da "não-indiferença". Nesse contexto, insere-se a ideia de cooperação Sul Sul e 

compreende-se uma atuação que articulou os campos da saúde pública brasileira, da 

diplomacia e da saúde global. O Brasil foi proativo em instituições multilaterais e também 

atuou por meio da chamada "cooperação estruturante em saúde", que se diferencia do padrão 

anterior ao privilegiar a formação de recursos humanos e evitar a transferência passiva de 

tecnologia (ALMEIDA et al., 2010). 

A dicotomia decorrente da divergência entre a defesa da propriedade intelectual e a 

oferta de medicamentos antirretrovirais a um preço viável continuaria gerando alguns 

impasses e desafios, tendo relação com discussões mais profundas que questionam se o 

medicamento consiste em uma mercadoria comum ou se o acesso a esse bem público 

essencial é um direito humano. Com a emergência de um cenário multipolar posteriormente à 

Guerra Fria, houve maior abertura para a defesa efetiva de opiniões discordantes em relação 

ao tema e o protagonismo de países de renda média como o Brasil foi mais notório, ainda que 

existisse inegável assimetria de poder entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento. 

Nesse contexto, a ativa participação brasileira nas negociações multilaterais contribuiu para 

diluir as diferenças de poder, ao menos por alguns anos, na OMS, na ONU e, inclusive, na 

OMC, em relação ao debate sobre o acesso a medicamentos. Nesse contexto, exemplo de 

relevante resultado da atuação dos países em desenvolvimento, como o Brasil, foi o alcance 

da Declaração de Doha sobre o TRIPS e a Saúde Pública.  
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A opção do governo brasileiro não foi unicamente sustentada pela defesa de valores 

como os direitos humanos, repetida nos discursos oficiais; tampouco se pode assumir que foi 

norteada pelo objetivo final de se auferir poder no cenário internacional. Essa atuação teve 

maior complexidade, apresentando traços não excludentes de ambas as hipóteses. Essa 

situação aconteceu em razão de tanto o pragmatismo quanto o idealismo terem motivado as 

políticas da diplomacia em saúde e as parcerias dos diplomatas com ativistas, em relações que 

apresentaram, no entanto, contradições e tensões. Uma das relevantes divergências ocorreu 

em relação à parceria com ativistas que, em geral, tinham um posicionamento mais radical do 

que o governo. Dessa forma, esse setor criticava, por exemplo, acordos com as indústrias 

farmacêuticas, os quais eram considerados insuficientes no esforço de redução dos preços de 

antirretrovirais, e defendia a utilização de licenciamentos compulsórios. 

Flynn (2013) defende uma interpretação não dicotômica da ação do governo brasileiro 

na virada do século XXI, ao entender a diplomacia brasileira em relação às farmacêuticas 

transnacionais como uma diplomacia que buscou utilizar um discurso que dava importância a 

valores de direitos humanos que se tornaram verdadeiramente estratégicos, considerado o 

interesse do governo em defender o programa brasileiro de combate à AIDS, particularmente 

o acesso ao tratamento. Gómez e Lee (2011) apresentam, igualmente, uma perspectiva menos 

rígida, visto que fundamentam os resultados positivos tanto no "hard power", representado 

pelo poder econômico do país no período, quanto pelo "soft power", exercido pela diplomacia 

brasileira. De acordo com essa noção, o país combinou características de ambos os conceitos. 

No contexto sob análise, o discurso favorável à defesa da saúde teve apoio dos jornais 

e da opinião pública, respaldando as ações em política externa. Além disso, o posicionamento 

da diplomacia brasileira, mantendo certo grau de autonomia, foi essencial para a consecução 

dessas importantes conquistas relativas ao acesso a medicamentos e à promoção da indústria 

de genéricos antirretrovirais. A posição do governo perante as indústrias farmacêuticas 

multinacionais, as parcerias com sanitaristas brasileiros e ativistas de saúde nacionais e 

internacionais, além do debate acerca da propriedade intelectual vinculado aos medicamentos 

favoreceu a ascensão do país, por alguns anos, no cenário internacional referente ao domínio 

da saúde global. 
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Anexos – Telegramas e Despachos Telegráficos (Missão Permanente do Brasil junto à 

Organização das Nações Unidas e Demais Organismos Internacionais em Genebra – 

DELBRASGEN) 

 

 

1.[ Despacho-telegráfico Nr.132] 18 fev. 2000. SERE [para] DELBRASGEN 

 
 

 _____________________________________________________________  

 

Da SERE Para  

DELBRASGEN  

Em 18/02/2000  

 

CARAT=Ostensivo  

PRIOR=Urgentíssimo  

DISTR=DTS  

DESCR=STES-WHO  

CATEG=MG  

 

// Temas Sociais. Carta do  

Ministro da Saúde à Diretora-  

Geral da OMS. Sondagem para  

exposição na CPI dos medicamentos.  

//  

 

Nota da DCA: Substituição para alteração de caráter em  

21/10/2016  

de Secreto para Ostensivo  

 

Nr. 00132  

 

 

 

Foi recebido ofício confidencial pelo qual o Chefe  

do Gabinete do Ministro da Saúde solicitou providências  

no sentido de que seja sondado pessoalmente por Vossa  

Excelência, em caráter estritamente confidencial, o  

Gabinete da Diretora-Geral da Organização Mundial da  

Saúde acerca da possibilidade de a Doutora Gro Bruntland  

aceitar eventual convite, que seria formulado pela  

Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  

sobre Medicamentos, para expor `a referida Comissão a  

experiência da OMS na matéria. Na ocasião, Vossa  

Excelência poderá fazer entrega de carta dirigida pelo  

Ministro José Serra à Doutora Gro Brundtland, acompanhada  

de tradução para o inglês, a qual transcrevo a seguir:  

 

"Brasília, 16 de fevereiro de 2000  

 

A Sua Excelência a Senhora  

Doutora Gro Harlem Brundtland  
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Diretora-Geral da Organização Mundial da Saúde  

Via Appia, 1211 – Genebra 

 

Senhora Diretora-Geral, 

 

Gostaria de consultá-la sobre a possibilidade e sua  

disponibilidade de vir ao Brasil para fazer uma exposição  

perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito do  

Congresso Nacional brasileiro que ora analisa a delicada  

questão do custo dos medicamentos no Brasil e questões 

correlatas. 

O objetivo da vinda de Vossa Excelência seria o de  

expor aos parlamentares membros dessa Comissão os  

Programas desenvolvidos pela Organização Mundial da Saúde  

(OMS) referentes à Tecnologia da Saúde e Farmacêuticos  

(Health and Technology and Pharmaceuticals). Nesses  

Programas, entendo, a OMS desenvolve pesquisas e estudos  

sobre Medicamentos Essenciais; sobre Políticas e  

Gerenciamento de Medicamentos e sobre Imunizações e  

Vacinas e Tecnologias da Saúde. A importância da  

participação da OMS nos trabalhos que estão sendo  

desenvolvidos pela CPI seria a de demostrar a  

experiência, nos países membros desse Organismo, no que  

concerne à política de medicamentos genéricos,  

organização da distribuição de medicamentos, acesso de 

medicamentos às camadas mais carentes da população,  

redução do custo e preço geral de medicamentos e  

participação do Estado no processo de fabricação e/ou 

distribuição de medicamentos para a população.  

A Vossa participação em muito auxiliaria os  

legisladores brasileiros a compreenderem o contexto  

mundial no qual se inserem esses importantes temas de  

saúde pública ora debatidos pelo Congresso brasileiro.  

Creio, do mesmo modo, que a exposição de Vossa Excelência  

perante aquele seleto grupo de formuladores de Políticas  

de Saúde Pública daria grande relevo ao papel de destaque  

que Vossa Excelência conquistou à frente da OMS,  

caracterizado pelo bem apropriado slogan "Making a  

difference".  

Informo que os trabalhos da Comissão deverão  

prolongar-se por, aproximadamente, mais trinta dias. Caso  

Vossa Excelência decida aceitar vir ao Brasil - o que  

certamente seria uma honra para todos nós -, o convite  

oficial a ser preparado pelo Deputado Federal Presidente  

da Comissão poderia ser encaminhado por meio do  

Representante Residente no Brasil da OMS/OPAS, Doutor  

Jacobo Finkelman. Por outro lado, caso Vossa agenda de 

compromissos não permita a vinda ao Brasil, permito-me  
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sugerir que aceite receber a mesa Diretora da Comissão 

Parlamentar de Inquérito do Congresso Nacional, que se  

deslocaria para a sede da Organização em Genebra para  

encontrar-se com Vossa Excelência e colaboradores. 

 
Atenciosamente,  

 

José Serra  

Ministro da Saúde"  

 

3. Pela próxima mala segue o original da carta, o qual  

peço seja encaminhado oportunamente.  

 

EXTERIORES  

 

ABF  

 
____________________________________________________________ 

 

 

 

Fonte: [Despacho-telegráfico Nr.132] 18 fev. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. Temas 

Sociais. Carta do Ministro da Saúde à Diretora-geral da OMS. Sondagem para exposição na 

CPI dos medicamentos. 
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2. [Despacho-telegráfico Nr.395] 27 abr. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. 

 
 

_____________________________________________________________ 

Da SERE Para 

DELBRASGEN 

Em 27/04/2000 

 

CARAT=Ostensivo 

PRIOR=Normal 

DISTR=DTS 

DESCR=PEMU-WHO 

RTM=OEABRMS 

REF/ADIT=TEL 342,FAX 171 

CATEG=MG 

 

// 

OMS. Visita da DG da OMS ao 

Brasil. Relato. 

// 

 

Nr. 00395 

 

 

 

 

RETRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA DELBRASUPA 

 

Nos últimos dias 3 e 4, cumpriu agenda em 

Brasília a Doutora Gro Brundtland, Diretora-Geral da 

Organização Mundial da Saúde. Foi sua primeira visita à 

América Latina desde que assumiu a direção da OMS. 

 

2. A Doutora Bruntland foi recebida pelo Senhor ME 

interino, Embaixador Seixas Corrêa, em visita de cortesia 

durante a qual foram comentados, entre outros assuntos, o 

orçamento da OMS e as contribuições do Governo 

brasileiro. Opinou a Doutora Bruntland que o orçamento da 

OMS é relativamento modesto, se considerado o volume de 

atividades da Organização por ele financiados em todo o 

mundo. A respeito das contribuições brasileiras ao 

orçamento da organização, a Doutora Bruntland reconheceu 

os esforços do Ministério da Saúde no sentido de 

regularizar as contribuições pendentes, com o pagamento, 

em 1999, de US$7,5 milhões, referentes a 1997 e 1998. 

 

3. No encontro seguinte, a Diretora-Geral da OMS foi 

recebida pelo Senhor Vice-Presidente da República, o 

qual, inicialmente, teceu comentários a respeito das 

ações empreendidas pelo Governo Federal no campo da 
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saúde. Disse que a política nacional tem passado, nos 

últimos anos, por processo de reformulação, baseado na 

descentralização do atendimento médico, na ênfase à 

prevenção e na garantia de recursos para o setor. Nesse 

sentido, mencionou as políticas voltadas para reduzir as 

taxas de mortalidade infantil, para reforçar a atuação de 

agentes de saúde e para garantir a devida atenção à 

terceira idade (aspecto novo de nossa política de saúde, 

dado o relativamente recente aumento da expectativa de 

vida do brasileiro). 

 

4. No caso específico do tratamento da AIDS, afirmou que 

o Governo Federal tem trabalhado no sentido de garantir a 

universalização do atendimento e a distribuição gratuita 

do coquetel de medicamentos para os portadores do vírus 

HIV. A presença no Brasil, em 1999, do Diretor-Executivo 

do Programa UNAIDS, para lançamento de Campanha Mundial 

de Luta contra a AIDS, está a demonstrar o reconhecimento 

da comunidade internacional pelo esforço brasileiro. 

 

5. De sua parte, a Diretora-Geral agradeceu as palavras 

do Senhor Vice-Presidente e comentou a respeito das 

iniciativas da OMS de combate ao tabaco, as quais vem 

recebendo apoio do Ministro José Serra. À luz dos grandes 

interesses econômicos envolvidos, afirmou que não 

vislumbra uma fácil negociação para a adoção de 

Convenção-Quadro para Controle do Uso do Tabaco. O Senhor 

Vice-Presidente asseverou que a legislação brasileira tem 

sido progressivamente aperfeiçoada no sentido de impor 

restrições ao consumo. É seu entendimento pessoal que o 

consumo interno de tabaco venha caindo, fato que seria 

explicado pela menor atração da juventude pelo cigarro. 

 

6. Na manhã do dia 4, realizou-se, no escritório da 

OPAS/OMS em Brasília, solenidade comemorativa do Dia 

Mundial da Saúde, cujo tema é "Sangue Seguro Salva 

Vidas", com presença dos Senhores Vice-Presidente da 

República e Ministro da Saúde. Em seu discurso, a Doutora 

Brundtland elogiou os resultados obtidos nos serviços de 

transfusão sangüínea no Brasil, que, segundo ela, são um 

"exemplo para outros países". 

 

7. Mais tarde, a DG da OMS compareceu à Comissão 

Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos, onde discursou 

sobre o tema "Acesso a Medicamentos Essenciais e Vacinas" 

e respondeu a diversas perguntas dos parlamentares. A 

Doutora Brundtland mencionou o êxito da Política Nacional 

de Medicamentos, lançada pelo Governo em 1998, cujo 

resumo foi publicado pela OMS em três idiomas como "bom 

exemplo para países nesta região e em todo o mundo". 

Foram também citados por ela os medicamentos genéricos, 

cuja disseminação constituiria instrumento de redução de 

preços e ampliação de acesso. No tocante aos interesses 
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da indústria farmacêutica, a visitante frisou que a OMS é 

favorável à proteção dos direitos de propriedade 

intelectual, mas que é preciso descobrir um modo de 

conciliar viabilidade comercial e direito ao acesso, 

solução que as companhias farmacêuticas teriam a 

"obrigação moral" de ajudar a encontrar. Em seguida, 

apresentou o conceito de equity-pricing, segundo o qual 

os mais pobres não teriam que pagar o mesmo que as 

parcelas da população com maior poder aquisitivo por 

medicamentos vitais. 

 

8. Em resposta às perguntas dos deputados, que quiseram 

debater com mais detalhes temas como genéricos e 

patentes, a Doutora Brundtland sublinhou a importância 

das ações da autoridade pública, "como este Parlamento", 

que pode e deve estabelecer diretrizes e as margens 

dentro das quais o setor privado pode atuar. Segundo ela, 

uma setor cuja atividade tem repercussões sociais tão 

profundas não pode funcionar unicamente ao sabor das 

forças do mercado. "A produção estatal de medicamentos 

pode ser parte da solução para o problema de acesso a 

drogas essenciais". 

 

9. A entrevista coletiva no escritório da OPAS/OMS, 

último compromisso da Doutora Brundtland no Brasil, teve 

curta duração, em função do horário de partida da 

visitante e da presença de numerosos repórteres à CPI dos 

Medicamentos, mais cedo, onde puderam apurar suficientes 

informações. 

 

10. Seguem, por GMD, cópias dos discursos feitos pela 

Doutora Brundland em seus compromissos no Brasil. 

 

EXTERIORES 

 

JMSPL 

___________________________________________________________ 

 

 

Fonte: [Despacho-telegráfico Nr.395] 27 abr. 2000. SERE [para] DELBRASGEN. OMS. 

Visita da DG da OMS ao Brasil. Relato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

3. [Telegrama Nr. 236] 14 fev. 2001. DELBRASGEN [para] SERE. 

 
 

De DELBRASGEN para Exteriores em 14/02/2001 (MLS) 

 

CARAT=Ostensivo 

PRIOR=Normal 

DISTR=DTS/DPC/ACS/DAF I/DAF II 

DESCR=PEMU 

RTM=ONUBRMS 

CATEG=MG 

 

// 

OMS. HIV/AIDS. Acesso a medi- 

camentos. Imprensa. Artigo da 

DG no ''Herald Tribune''. 

// 

 

Nr. 00236 

 

 

 

RESUMO: Comenta artigo da DG da OMS no "Herald 

Tribune" a respeito do acesso a medicamentos anti- 

retrovirais por países em desenvolvimento. 

 

 

RETRANSMISSÃO AUTIOMÁTICA PARA DELBRASONU 

 

 

O "Herald Tribune" de hoje, 12/02/2001, traz 

artigo assinado pela Doutora Gro Brundtland, intitulado 

"Cheaper Drugs Offer Hope in the War against AIDS", no qual a 

Diretora-Geral da OMS analisa as perspectivas do combate à 

epidemia de HIV/AIDS à luz das negociações em curso para 

ampliação do acesso a medicamenos anti-retrovirais pelos 

países em desenvolvimento. 

2. O artigo louva os esforços empreendidos por 

governos, ONGs, organizações internacionais e o setor privado 

que vêm permitindo sensível redução nos preços dos 

medicamentos anti-retrovirais (o chamado "coquetel"), os 

quais caíram de patamares ente US$ 10 a 15 mil por ano por 

paciente, há cerca de um ano, para US$ 600 por ano por 

paciente, consoante a mais recente oferta, semana passada, da 
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indústria farmacêutica a países africanos. A DG previne, 

porém, que esses níveis estão ainda além do alcance da 

maioria dos sistemas de saúde africanos. 

3. A tônica prevalecente é positiva, procurando 

ressaltar as perspectivas de tratamento que se abrem com a 

ampliação do acesso aos medicamentos, sem deixar de persuadir 

da necessidade de continuada atenção ao aspecto da prevenção. 

A Doutora Brundtland lembra ainda que apesar de algumas 

iniciativas exitosas (como o caso do Brasil, único país que 

recebe menção específica no texto) a solução global para o 

problema do HIV/AIDS contempla necessariamente o aumento dos 

fundos internacionais, mediante iniciativas como ajuda ao 

desenvolvimento e redução da dívida. 

4. O ponto mais surpreendente, contudo, está na 

defesa, pela DG, de preços diferenciados de acordo com o 

"poder aquisitivo" dos diversos países, acoplado a sistema de 

controle para evitar a re-exportação de medicamentos. Ao 

procurar convencer os leitores da legitimidade das 

preocupações da indústria farmacêutica com o fato de que 

reduções de preços acordadas a certos governos não exerçam 

influência nas negociações com outros que "facilmente podem 

pagar mais", a Doutora Brundtland adota linha de raciocínio 

perigosamente contrária aos interesses sanitários pelos quais 

deveria precipuamente zelar. Vale lembrar, a propósito, que 

segundo dados da UNAIDS, alguns medicamentos continuam a ser 

vendidos em países de menor desenvolvimento a preços 

superiores aos praticados nos Estados Unidos e na Europa. 

 

CELSO AMORIM, Embaixador 

 

FCS 

_____________________________________________________________ 

 

 

Fonte: [Telegrama Nr. 236] 14 fev. 2001. DELBRASGEN [para] SERE. OMS. HIV/AIDS. 

Acesso a medicamentos. Imprensa. Artigo da DG no “Herald Tribune”. 
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4. [Despacho-telegráfico Nr.527] 04 jun. 2001. SERE [para] DELBRASGEN. OMPI. 

Visita do Diretor-Geral Adjunto ao Brasil. Relato. 

 

_____________________________________________________________ 

Da SERE Para 

DELBRASGEN 

Em 04/06/2001 

 

CARAT=Ostensivo 

PRIOR=Normal 

DISTR=DCTEC/DPC/DAF II 

DESCR=ETEM-OMPI 

REF/ADIT=TEL 691,DET 337,DET 412 

CATEG=MG 

 

// 

OMPI. Visita do Diretor-Geral 

Adjunto ao Brasil. Relato. 

// 

 

Nr. 00527 

 

RESUMO= 

Transmite relato dos encontros de trabalho mantidos 

pelo Diretor-Geral Adjunto da OMPI, Dr. Roberto 

Castelo, durante sua visita realizada ao Brasil, nos 

dias 3 e 4 de maio. 

 

 

 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o Diretor-Geral 

Adjunto da OMPI, Dr. Roberto Castelo, cumpriu programa de 

contatos 

em Brasília, nos dias 3 e 4 de maio, que incluiu visita à  

SERE, ao 

Ministro da Ciência e Tecnologia, Embaixador Ronaldo  

Sardenberg, e 

ao Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, Dr. Barjas  

Negri, 

além das entrevistas agendadas pela DCTEC/DCT no MAA, no MDIC  
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e no 

Ministério da Defesa, a que o DGA compareceu individualmente. 

 

2.Na tarde do dia 4, recebi o Dr. Castelo, que assinalou os 

motivos de sua viagem ao Brasil. Dentre eles, a preparação da 

visita que o Diretor-Geral da OMPI, Dr. Kamil Idris, pretende 

realizar ao País, por ocasião do "Seminário Internacional  

sobre 

Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual na Economia 

Globalizada". O referido seminário, organizado conjuntamente  

pelo 

MCT e pela OMPI, será realizado no período de 26 a 28 de  

junho 

próximo, e terá por foco a proteção da inovação na área de  

C&T, 

com especial atenção ao setor aeronáutico. 

 

3.Segundo explicou Castelo, uma vez no Brasil, o DG da OMPI 

pretenderia cumprir programa de contatos em Brasília, 

oportunidade 

em que desejaria ser recebido pelo Senhor Presidente da  

República 

e Ministros setoriais. Diante da impossibilidade de recebê-lo  

na 

data solicitada, sugeri fosse agendado encontro de trabalho  

para o 

dia 18 de junho, em Genebra, durante minha estada nessa  

cidade. 

 

4.O DG Adjunto da OMPI ressaltou a importância da próxima 

Assembléia-Geral para os países de língua portuguesa, ao 

mencionar 

que o português tornou-se idioma oficial na Organização.  

Aludiu 

para a possibilidade de a Assembléia ser a primeira a ser 

dirigida 

no idioma, caso Portugal ocupe sua Presidência. Comentou,  
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também, 

o interesse manifestado pela Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP) em acompanhar as atividades desenvolvidas  

pela 

OMPI, o que poderia ser feito mediante a concessão do status  

de 

observador à Comunidade. Segundo Castelo, os documentos  

relativos 

à participação da CPLP na mencionada Assembléia já teriam  

sido 

enviados à Secretária-Executiva, Dra. Dulce Pereira, tendo 

havido, 

inclusive, alguns contatos iniciais com os assessores da 

dirigente 

brasileira. 

 

5.Em seguida, o Dr. Castelo resumiu seus encontros nos 

Ministérios 

da Ciência e Tecnologia e da Saúde, destacando sua impressão 

quanto à sensibilidade, para aqueles Ministérios, do tema da 

promoção e proteção da propriedade intelectual no que se  

refere 

aos produtos e pesquisas elaborados com base em recursos 

genéticos 

amazônicos, em especial os da Amazônia brasileira. 

 

6.O DGA indicou haver manifestado a seus interlocutores em 

Brasília preocupação com o hiato crescente que separa o  

Brasil, 

membro fundador do Tratado de Cooperação em Matéria de  

Patentes 

("PCT"), dos demais cinco países em desenvolvimento que têm 

apresentado maior número de pedidos de patenteamento no  

âmbito do 

Tratado, salientando os efeitos negativos da falta de uma  

cultura 

nacional de proteção da inovação para a competitividade 

brasileira 

no mercado externo. Segundo seus dados, a Coréia do Sul  
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estaria 

solicitando dez vezes mais patentes do que o Brasil; a China 

quatro vezes mais; a África do Sul, número duas vezes maior;  

e 

Singapura, 50% a mais do que o Brasil. A Índia já nos teria 

ultrapassado. O índice de crescimento nas solicitações 

brasileiras 

de patentes seria, ademais, muito inferior àquele apresentado 

pelos demais países mencionados, o que indica uma perspectiva  

de 

que o Brasil fique cada vez mais para trás em relação aos  

mesmos. 

 

7.Em seguida, o DGA mencionou que a OMPI tem procurado  

proteger o 

conhecimento tradicional por meio da compilação em base de  

dados 

de medicamentos tradicionais utilizados em alguns países. A 

referida base estaria sendo divulgada na página eletrônica da 

Organização. O projeto, que conta hoje somente com a  

participação 

indiana, deverá ser estendido a outros países interessados, 

inclusive o Brasil. Concordei com a relevância de tal tipo de 

ação 

no âmbito da OMPI, como uma primeira iniciativa com vistas a 

diminuir e, talvez até mesmo, evitar a chamada  

"biopirataria". 

 

8.Por fim, o Dr. Castelo referiu-se à importância da  

continuação 

dos debates no Mercosul sobre a harmonização de leis, 

regulamentos 

e práticas em matéria de propriedade intelectual, bem como 

solicitou o apoio do Governo brasileiro à proposta de  

extensão do 

mandato de alguns dos diretores adjuntos da OMPI até novembro  

de 

2003 (proposta que deverá incluir a extensão do mandato de 

Castelo), a ser apresentada pelo Dr. Idris, durante a reunião  
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do 

Comitê de Coordenação da OMPI, no final de maio. 

 

9.Em sua audiência com o Ministro da Ciência e Tecnologia, 

Embaixador Ronaldo Sardenberg, na tarde do dia 3, estiveram 

presentes a Assessora do Ministro, Senhora Simone Scholtze, e  

o 

Chefe, substituto, da DCTEC. Na ocasião, Castelo confirmou a 

aceitação, pelo DG da OMPI, Kamil Idris, do convite que lhe 

estendeu o Ministro Sardenberg para participar do Seminário 

Internacional sobre Tecnologia, Inovação e Propriedade 

Intelectual 

na Economia Globalizada, a realizar-se em São José dos  

Campos, nos 

dias 26 a 28 de junho próximo. Projeto preliminar de programa  

do 

seminário foi entregue ao representante da OMPI (cópia 

transmitida 

a Vossa Excelência por fax), com a informação de que o  

Ministro do 

Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, Alcides  

Tápias, 

será convidado para acompanhar o Ministro Sardenberg na  

abertura 

do seminário (o nome do Ministro Tápias ainda não consta do 

projeto de programa). 

 

10.Castelo, a propósito da temática do seminário, mencionou  

que um 

dos principais produtos de exportação do Brasil, os aviões 

produzidos pela Embraer, não estaria adequadamente protegido  

por 

patentes. E indicou que nesse, como em outros setores  

específicos 

de relevância para o desenvolvimento do conteúdo tecnológico  

da 

indústria brasileira, a OMPI poderia prestar importante 

colaboração, mediante um esforço conjunto com o Governo 

brasileiro 
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de disseminação dos mecanismos disponíveis internacionalmente 

para 

a proteção da inovação tecnológica nacional. 

 

11.Sendo Diretor responsável pela cooperação para o 

desenvolvimento, Castelo manifestou boa disposição de  

articular 

com o MCT eventuais novas atividades conjuntas. Do lado do  

MCT, 

ficou claro haver interesse em fazer uso da OMPI como fonte  

de 

informação tecnológica para a pesquisa e desenvolvimento 

brasileiros. O enfoque do MCT, vale ressaltar, não teria  

relação 

com a negociação de padrões de proteção da propriedade 

intelectual 

(a agenda negociadora de fundo jurídico-comercial, de que se 

ocupam prioritariamente o INPI/MDIC e a área de política 

comercial 

da SERE, em que o Brasil tende a enfrentar demandas quase 

sistêmicas dos países desenvolvidos pela elevação dos padrões  

de 

proteção dos DPIs); mas se reportaria ao desenvolvimento de  

uma 

agenda reversa, positiva, de cooperação, na qual a OMPI  

poderia 

atuar como repositório de informações de patentes e como  

corpo 

auxiliar para promover no Brasil uma cultura mais voltada  

para a 

inovação e o patenteamento, valores historicamente pouco 

representados nas sociedades latino-americanas, e que são  

muito 

importantes para uma política de desenvolvimento científico e 

tecnológico economicamente relevante. 

 

12.O Ministro Sardenberg indicou que se poderia verificar a 

possibilidade de incluir algum mecanismo de apoio à inovação  
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e ao 

patenteamento no contexto do Fundo Verde-Amarelo (apoio à 

integração da pesquisa universidade-indústria). Tomou nota, 

também, da sugestão de Castelo no sentido de introduzir o  

tema da 

proteção da inovação por ocasião da próxima reunião anual da 

SBPC. 

O Ministro da Ciência e Tecnologia, ao comentar a evolução do 

panorama da C&T no Brasil no Governo atual, mencionou sua 

intenção 

de realizar gestões junto ao Congresso, com vistas à  

tramitação de 

uma nova Lei Nacional de Inovação Tecnológica, por cujo 

intermédio 

seria revista a relação dos vínculos trabalhistas entre o 

pesquisador e o meio acadêmico ao qual pertence, de modo a 

facilitar sua eventual (desejável) transposição para a  

atividade 

empresarial. 

 

13.Mencionando, finalmente, sua impressão de que os  

mecanismos 

tradicionais de cooperação internacional em C&T ter-se-iam 

esgotado, comparativamente às necessidades atuais de  

modernização 

e desenvolvimento brasileiros, o Ministro Sardenberg  

antecipou sua 

intenção de realizar, a título pessoal, um diálogo informal  

com 

brasileiros que ocupam altos cargos em Organismos  

internacionais, 

como, por exemplo, os de Genebra (UNCTAD; OMPI; OMS, entre 

outros), com o objetivo de colher idéias e sugestões que 

contribuam para um exercício de reflexão sobre novos métodos  

e 

mecanismos de cooperação mais proveitosos para as necessidades  

e 

realidade do Brasil. 
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14.Castelo, a seu turno, convidou o Ministro a tomar parte de 

painel de debate, no próximo dia 15, de que participará 

autoridade 

do Madagascar, relativo ao exame da contribuição da OMPI para  

a 

vindoura Conferência da ONU/UNCTAD sobre PMDRs. O convite  

ficou de 

ser examinado. 

 

15.Na audiência com o Secretário Executivo do Ministério da 

Saúde, 

Dr. Barjas Negri, na manhã do dia 4, presentes o Assessor 

Internacional daquele Ministério, Secretário José Marcos  

Viana, a 

Diretora do Departamento de Ciência, Tecnologia e Saúde, Dra. 

Beatriz Tess, e diplomata da DCTEC, Castelo, dizendo falar a 

titulo estritamente pessoal, sublinhou a importância do  

trabalho 

desenvolvido pelo MS na distribuição de medicamentos de  

combate ao 

HIV/AIDS, e manifestou sua solidariedade com o Governo  

brasileiro 

no que diz respeito ao contencioso com os Estados Unidos, no 

âmbito da OMC, sobre patentes farmacêuticas. 

 

16.Após tais comentários, o Dr. Castelo discorreu sobre a  

OMPI e o 

enfoque da atual diretoria da Organização de privilegiar a 

propriedade intelectual como instrumento de desenvolvimento 

econômico, social e científico. Nesse sentido, informou sobre  

o 

programa de cooperação da OMPI, que oferece cursos de  

treinamento 

para funcionários governamentais de países em  

desenvolvimento. 

 

17.A esse respeito, o Dr. Barjas Negri manifestou interesse  

em 

organizar cursos semelhantes para funcionários e  
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pesquisadores do 

MS, mas que também poderiam ter, como público alvo, o  

universo 

brasileiro de pesquisadores na área da saúde. 

 

18.Tendo em vista o interesse manifestado pelo MS, e o  

programado 

Seminário sobre Inovação, a ser organizado pelo MCT/OMPI, em 

junho 

próximo, Castelo informou ao representante da DCTEC que  

aquela 

Organização estaria em condições de, em parceria com o  

Ministério 

das Relações Exteriores, promover cursos e seminários  

bastante 

amplos visando atingir parlamentares, funcionários 

governamentais, 

o meio acadêmico, o setor privado e representantes de 

instituições 

públicas e privadas. 

 

19.Ao encerrar sua audiência no MS, Castelo informou ainda  

sobre o 

papel recentemente adquirido pela OMPI na resolução de  

conflitos 

em torno de nomes de domínio na Internet. A OMPI já estaria 

agindo 

preventivamente e conscientizando os provedores de acesso à 

Internet sobre a possibilidade de indivíduos ou empresas 

registrarem domínios com nomes de medicamentos genéricos.  

Nessa 

eventualidade, e caso este registro não seja contestado no 

mecanismo de arbitragem e de solução de controvérsias da  

OMPI, o 

detentor de tal domínio ficaria com o direito exclusivo de 

utilização do nome do medicamento genérico registrado para,  

por 

exemplo, vendê-lo via comércio eletrônico. 
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20.O DGA da OMPI agradeceu o apoio recebido do Itamaraty na 

organização do seu programa de contatos em Brasília, o qual 

permitiu não só dar andamento à participação da OMPI, e de  

seu 

Diretor-Geral, no vindouro seminário em São José dos Campos,  

como 

também reforçou uma nova frente de colaboração da referida 

Organização com o Governo brasileiro: seja mediante o uso  

mais 

eficaz dos mecanismos de proteção de DPIs e das informações 

tecnológicas disponíveis no sistema de patenteamento; seja  

por 

intermédio da promoção de uma cultura brasileira de inovação 

tecnológica e da sua exploração em prol do desenvolvimento 

econômico e social do país. 

 

EXTERIORES 

 

E/G/P 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Fonte: [Despacho-telegráfico Nr.527] 04 jun. 2001. SERE [para] DELBRASGEN. OMPI. 

Visita do Diretor-Geral Adjunto ao Brasil. Relato. 
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5. [Telegrama Nr. 492] 19 mar. 2001. DELBRASGEN [para] SERE. OIT. 280°CA. 

Comitê PFA. Debate sobre acesso a medicamentos anti-retrovirais. 

 

De DELBRASGEN para Exteriores em 19/03/2001 (LMNO) 

 

CARAT=Ostensivo 

PRIOR=Normal 

DISTR=DTS/DNU/DPC/DDH 

DESCR=PEMU 

RTM=ONUBRMS,CEEBRMS,USABREM,INABREM,FRABREM 

CATEG=MG 

 

// 

OIT. 280º CA. COMITÊ PFA. 

DEBATE SOBRE ACESSO A 

MEDICAMENTOS ANTI-RETROVIRAIS. 

// 

 

Nr. 00492 

 

RESUMO= 

A despeito da resistência de alguns países, a questão do 

acesso a medicamentos anti-retrovirais parece ganhar 

amplitude e espraiar-se a outros foros não diretamente 

voltados para temas de saúde ou propriedade intelectual. 

Prova disso foi a discussão que aflorou sobre o tema em meio 

à Sessão do Comitê PFA do Conselho de Administração da OIT. 

 

 

RETRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA DELBRASONU, BRASEUROPA 

E BRASEMBS WASHINGTON, NOVA DÉLHI E PARIS. 

 

Aditel 407. Na última quinta-feira, dia 15, 

ocorreu inesperado debate, no Comitê PFA do 280o CA 

da OIT, sobre a questão do acesso a medicamentos 

anti-retrovirais. Em sua intervenção em resposta aos 

comentários formulados sobre a Parte III (relativa à 

proteção social) do orçamento 2002-2003, o Senhor 

Assane Diop, Diretor-Executivo para Proteção Social, 

aludiu ao recém-lançado programa sobre HIV/AIDS no 

trabalho, ocasião em que fez algumas observações 

sobre as dificuldades de acesso aos medicamentos dos 

trabalhadores soropositivos. Foi o suficiente para 

desencadear uma seqüência de intervenções de 

representantes governamentais de países desenvolvidos 
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- Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos, Suíça, 

Canadá, Japão e EUA - todos eles alegando que o tema 

não devia ser debatido na OIT, dado que a questão do 

acesso a medicamentos já fazia objeto de atenção da 

UNAIDS, OMS, OMC e UNGASS, considerados os foros 

"adequados" para o tratamento do assunto. 

2.Tirando o "chapéu" de Presidente do Conselho para 

falar enquanto chefe da delegação brasileira, assinalei que, 

para o Brasil, não fazia sentido impedira discussão do tema 

na OIT, dada as claras implicações da questão do acesso aos 

medicamentos sobre a saúde e a produtividade dos 

trabalhadores soropositivos. A enorme gravidade do problema 

não permitia tentativas artificiais de compartimentalizar seu 

tratamento. Fui apoiado pelo delegado da Namíbia, que 

acrescentou que, em sua opinião, a OIT poderia agregar valor 

ao debate ao chamar a atenção para a dimensão laboral do 

problema. O representante dos trabalhadores de Barbados 

interveio, em tom eloqüente, para criticar o que qualificou 

de "lucro desmedido" dos laboratórios e afirmar que a OIT não 

podia ficar alheia a problema que implicava "a vida ou a 

morte" de trabalhadores de países em desenvolvimento. No dia 

seguinte, os delegados da Argélia e da África do Sul 

expressaram igualmente seu apoio à posição brasileira. 

3.Do episódio podem-se tirar algumas conclusões. Em 

primeiro lugar, há clara tentativa de alguns países 

desenvolvidos em restringir o debate aos foros 

tradicionalmente afeitos aos temas de saúde ou propriedade 

intelectual, além da própria UNGASS. Não obstante, a questão 

do acesso a medicamentos anti-retrovirais parece ganhar 

amplitude e espraiar-se gradualmente a outros organismos na 

medida em que se aceleram a dimensão e o alcance da própria 

pandemia de HIV/AIDS. Finalmente, não deixa de ser 

ilustrativo observar que alguns países desenvolvidos 

presentes ao Comitê PFA, como França e Itália, preferiram 

silenciar no debate. Sugiro retransmissão aos Ministérios do 

Trabalho e Saúde. 

 

 

CELSO AMORIM, Embaixador 

 

FCS 

 

Fonte: [Telegrama Nr. 492] 19 mar. 2001. DELBRASGEN [para] SERE. OIT. 280°CA. 

Comitê PFA. Debate sobre acesso a medicamentos anti-retrovirais. 
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6. [Telegrama Nr. 119] 29 jan. 2001. DELBRASGEN [para] SERE. 

 

_____________________________________________________________ 

De DELBRASGEN para Exteriores em 29/01/2001 (LMNO) 

 

CARAT=Ostensivo 

PRIOR=Normal 

DISTR=DTS/DPC/DOP/DE I 

DESCR=PEMU 

RTM=OEABRMS,ONUBRMS,JORBREM,JUGBREM 

CATEG=MG 

 

// 

OMS. 107'CE. RELATÓRIO. 

PRESENÇA DO MINISTRO JOSÉ 

SERRA EM GENEBRA. 

// 

 

Nr. 00119 

 

RESUMO= 

Relata os trabalhos do 107'Conselho Executivo (CE) da OMS e a 

participação da delegação brasileira. Foram aprovadas as 

resoluções sobre a avaliação dos sistema de saúde ("World 

Healt Report 2000")e lactância infan til, esta a ser 

submetida à 54a.AMS.Registro,igualmen te,a importante 

presença do Ministro José Serra em Genebra e os contatos que 

manteve em paralelo aos trabalhos do Conselho. 

 

RETRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA DELBRASUPA, DELBRASONU 

E BRASEMBS AMAN E BELGRADO 

 

Aditel 50. Realizou-se, entre os dias 15 e 

23 de janeiro corrente o 107o Conselho Executivo (CE) 

da OMS. A delegação brasileira, chefiada pelo Dr. 

João Yunes e integrada por técnicos do Ministério da 

Saúde e por diplomatas desta Missão e da Assessoria 

Internacional daquele Ministério, teve atuação 

destacada nos trabalhos, logrando aprovar duas das 

três resoluções que propôs. 

2.A questão que suscitou os maiores debates no CE foi, 

sem dúvida, a das inconsistências existentes na metodologia e 

na coleta de dados para a avaliação dos sistemas de saúde 

("World Health Report 2000" - WHA 2000), assunto que fora 

inicialmente levantado pelo Ministro José Serra tanto na OPAS 
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quanto na OMS. Em que pese às medidas anunciadas pela DG no 

primeiro dia dos trabalhos, foi criado, por proposta conjunta 

do Brasil e de outros países, comitê de redação encarregado 

de redigir resolução sobre o assunto. Após intensas 

negociações no âmbito do comitê, foi acordado texto (segue 

por fax) de resolução do Conselho - RES EB107/8 - que, 

partindo das medidas anunciadas pela Doutora Gro Brundtland, 

define o marco para a realização do processo de revisão 

metodológica. O ponto pendente que exigiu análise do CE era o 

do item 2(6), que ordenava que a DG fizesse "chegar às 

autoridades sanitárias nacionais os futuros relatórios com 

pelo menos 15 dias de antecedência em relação à data 

estipulada para sua publicação". Alguns países, liderados 

pela França, opuseram-se a esta cláusula por considerarem que 

subtraía demasiada autoridade ao Secretariado e impunha 

gravame desnecessário para a DG. Dada a intransigência 

francesa (que descartou os dois textos propostos 

respectivamente pela Suíça e pela Bélgica), foi o item posto 

em votação, saindo vitoriosa a posição brasileira de 

manutenção do parágrafo por 15 votos a favor, 07 contra e 10 

abstenções. 

3.Nos termos da Resolução aprovada, o processo de 

revisão englobará a parte metodológica, conceitual 

("framework") e de coleta de dados e será realizado em duas 

etapas. A primeira consiste em uma revisão científica, a ser 

elaborada por peritos de renome internacional. Em seguida, as 

recomendações dos peritos serão submetidas à aprovação dos 

Estados-membros. Com base na premissa, amplamente aceita, de 

que o exercício de avaliação só se justifica caso traga 

benefícios práticos para os sistemas de saúde examinados, 

previu-se igualmente a criação de um mecanismo de 

monitoramento do impacto dos futuros relatórios nas políticas 

e práticas de saúde dos países. Ressalto que a Resolução do 

CE, tal como aprovada, ademais de contemplar plenamente as 

reivindicações brasileiras, permitiu, por outro lado, 

encerrar a polêmica suscitada pelo Relatório sobre a Saúde no 

Mundo dentro do Conselho, evitando que o tratamento do 

assunto fosse transferido para a próxima (54a)Assembléia 

Mundial. 

4.Além da Resolução cumpre destacar a bem-sucedida 

exposição que fizeram os técnicos do MS, durante o encontro 

técnico sobre o WHR 2000. Por meio de "data show" explanaram 

as deficiências estatísticas e as inconsistências 

metodológicas do Relatório, com exemplos simples e diretos, o 

que muito contribuiu para o esforço de convencimento e de 

articulação política empreendidos pela delegação brasileira. 
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A apresentação suscitou tanto interesse que a delegação 

decidiu solicitar fossem as cópias escritas da mesma 

circuladas como documentos oficiais do Conselho (seguem por 

fax). 

5.No que tange à lactância infantil, não obstante as 

resistências norte-americanas, foi possível aprovar por 

consenso Projeto de Resolução a ser submetido à 54a AMS. Os 

EUA emitiram, ao final dos trabalhos, declaração considerando 

desnecessária a menção à "meios eletrônicos de comunicação" 

na parte preambular. O Brasil já havia concordado com a 

supressão de igual expressão na parte operativa, mas julgava 

relevante sua manutenção no preâmbulo, tal como prevaleceu 

(texto segue por fax). Conforme acordo prévio quando da 

criação do comitê de redação para a matéria, a recomendação 

quanto ao número de meses de lactância foi deixada entre 

conchetes, à espera das conclusões do painel de peritos que 

se reúnirá em março vindouro para discutir esse ponto. 

6.O terceiro projeto de resolução brasileiro, sobre o 

desenvolvimento de um banco de dados sobre preços de 

medicamentos, fora apresentado dentro do item "Reforço dos 

Sistemas de Saúde: parcerias com organizações não- 

governamentais", uma vez que não havia ponto sobre a questão 

na agenda do 107o CE. Nessas circunstâncias, foi alcançado o 

objetivo esperado - que era o de inserir o assunto nas 

discussões da 54a AMS - mediante acordo pelo qual o Brasil 

retirou seu projeto de resolução após a votação da agenda da 

próxima Assembléia, que traz em seu item 13.8 do Comitê A, 

tópico intitulado "Revisão da Estratégia sobre Medicamentos". 

 

7.Destaco, com relação aos demais assuntos tratados 

pelo Consellho, a aprovação do orçamento para 2002-2003, bem 

como de Projetos de Resoluções para a 54a AMS sobre 

profissionais de enfermagem (co-patrocinado pelo Brasil) e 

sobre classificação internacional para invalidez e 

deficiência ("impairment, disabilities and handicaps" - 

ICIDH2). Este segundo projeto de resolução, que endossava a 

parte do WRH 2000 que tratava de invalidez e deficiência, foi 

objeto de emenda da delegação brasileira com o intuito de 

ressalvar que tal endosso ocorria nos termos "da Resolução EB 

107/8", anteriormente aprovada. 

8.Por proposta dos países árabes integrantes do CE 

(Jordânia e Qatar), foi introduzido na agenda da 54a AMS item 

relativo à contaminação com urânio empobrecido ("depleted 

uranium"), tanto no caso da Iugoslávia quanto no do Iraque 

(cuja ordem de emissões seria 30 vezes superior). 

9.Registro, enfim, a importante presença do Ministro 
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José Serra, entre os dias 13 e 16, em Genebra. Os contatos 

que manteve em paralelo ao 107o CE (com os chefes das 

delegações dos EUA e Suécia, na presidencia da UE, assim como 

com o Diretor da OPAS, Sir George Alleyne, e com o Presidente 

do Conselho, Senhor Jorge Jimenez, acompanhado do 

Representante Permanente do Chile) afiguraram-se 

fundamentais para o êxito da posição brasileira em relação ao 

WHR 2000. 

10.Gostaria de salientar o alto nível e a elevada 

competência da delegação do Ministério da Saúde, cuja 

participação nos trabalhos e discussões técnicas deixou a 

melhor impressão - segundo os comentários correntes que tenho 

ouvido de outras Missões em Genebra - assim como a ótima 

coordenação alcançada com o setor de temas sociais desta 

Missão. 

 

CELSO AMORIM, Embaixador 

 

FCS 

 

 

Fonte: [Telegrama Nr. 119] 29 jan. 2001. DELBRASGEN [para] SERE. OMS. 107 CE. 

Relatório. Presença do Ministro José Serra em Genebra. 
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7. [Telegrama Nr. 368] 28 de fev. de 2001. DELBRASGEN [para] SERE. 

 

_____________________________________________________________ 

De DELBRASGEN para Exteriores em 28/02/2001 (MLS) 

 

CARAT=Ostensivo 

PRIOR=Urgente 

DISTR=DTS/DPC 

DESCR=PEMU-OMC 

RTM=ONUBRMS,NORBREM,USABREM 

CATEG=MG 

 

// 

OMS-OMC. Acesso a medicamen- 

tos. Seminário sobre preços 

diferenciados. Participação 

brasileira. 

// 

 

Nota da DCA: Substituição para alteração de caráter em  

29/08/2016 

de Reservado para Ostensivo 

 

Nr. 00368 

 

 

 

 

Resumo: Informa sobre a realização de seminário 

conjunto OMS-OMC sobre preços diferenciados de 

medicamentos e de gestões deste posto para assegurar 

participação brasileira no evento. 

 

 

RETRANSMISSÃO AUTOMÁTICA PARA DELBRASONU E BRASEMBS OSLO E 

WASHINGTON 

 

 

Reftel 328. A pedido do Ministério da Saúde, 

esta Missão pôde confirmar que a OMS e a OMC estarão 

patrocinando a realização de seminário sobre preços 

diferenciados de medicamentos. O evento, previsto 

inicialmente para ocorrer nos EUA em março, em McLean, 

Virgínia, foi transferido para Oslo para o período de 08 a 11 
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de abril próximo. Menção ao seminário é feita no artigo do 

Senhor Mike Moore, DG da OMC, no Herald Tribune, o qual foi 

transmitido pelo expediente de referência. 

2. Segundo a Missão pôde apurar, apesar do sigilo 

em torno da lista de participantes, na escolha dos cerca de 

55 convidados não fora contemplada a presença de especialista 

brasileiro. Soube-se junto a outras Missões que teriam sido 

convidados para o evento representantes da indústria 

farmacêutica norte-americana, dois acadêmicos dos EUA e, de 

países em desenvolvimento, peritos da Índia e Tailândia, além 

de diplomata sul-africano lotado em Genebra. 

3. Tendo em vista a reconhecida importância do 

programa brasileiro de medicamentos e os aspectos políticos 

que cercam o tema, transmiti ao Senhor Mike Moore, Diretor- 

Geral da OMC, o interesse brasileiro em ver convidado técnico 

ou acadêmico ligado ao Ministério da Saúde. Manifestei, na 

conversa, minha surpresa pela inexplicável ausência de 

brasileiros no seminário. Estando a Doutora Gro Brundtland, 

Diretora-Geral da OMS, ausente de Genebra, iguais comentários 

foram transmitidos ao Senhor Dennis Atkins, do Gabinete da 

OMS. 

4. Ao final da tarde de hoje, fui informado por 

funcionários da OMS e da OMC que o Doutor Paulo Teixeira, 

Coordenador Nacional para DST/AIDS, estará sendo convidado 

para o evento. Muito agradeceria transmitir o que precede ao 

Ministério da Saúde. 

 

CELSO AMORIM, Embaixador 

 

 

FCS 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Fonte: [Telegrama Nr. 368] 28 de fev. de 2001. DELBRASGEN [para] SERE. OMS-OMC. 

Acesso a medicamentos. Seminário sobre preços diferenciados. Participação brasileira. 

 

 


