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O GTPI
• 2001: REBRIP – rede de movimentos sociais, 

sindicatos e organizações não-

governamentais que atua no impacto das 

regras internacionais de comércio na 

implementação de políticas públicas nacionais 

garantidoras de direitos

• 2003: GTPI – regras comerciais – patentes –

que impactam políticas pública de saúde –

acesso a medicamentos essenciais e inovação 

em saúde. Comércio ou DH?

• Critério de ingresso

www.deolhonaspatentes.org



Quem é a indústria

farmacêutica?



O que é uma patente?

• Troca entre público e privado

• 20 anos de monopólio

• Uma patente para cada

medicamento?

• Sempre houve patentes? E no 

Brasil, desde quando?

• 1996: o ano chave



PATENTE

Revela a invenção

Concede monópolio temporário 
de exploração



E o que acontece com os

preços?

Alerta! Patentes estão ameaçando a 
sustentabilidade das políticas de acesso

universal



Extensão dos monopólios

• Estudo IE/UFRJ (2016) sobre 

Art. 40 da LPI

- prejuízo econômico causado ao SUS 

devido à compra com exclusividade 

• Resultados preliminares:

– 9 medicamentos (HIV/Aids, 

hepatite C, câncer, etc.)

R$ 1,5 bilhão a mais devido à 

extensão da patente





Ah!, sem patentes não há

novos medicamentos!

• Será?



Será que patente tem  mesmo

que ver com inovação?



O caso de 4 ARVs



Como a indústria 

farmacêutica opera?

• Prática de altos preços

• “Requentando” patentes

• Atacando leis que protegem 

pacientes e sistemas de saúde



O que a sociedade civil 

tem feito?
• Mobilização

para defender 
medidas de 
interesse
público, que
permitem lidar
com altos 
preços e 
abusos das 
farmacêuticas.



Nossas ações

• Processo de reforma da lei de 
patentes

• Oposições a patentes

• Defesa de leis que protegem
direitos

• Acompanhamento de casos no 
judiciário

• Oficinas de primeiros passos em
patentes e acesso

• Mobilização



A Anuência Prévia da ANVISA

Definição: 

Participação da autoridade de saúde no processo
de exame das patentes da área farmacêutica

Motivo:

“O trabalho conjunto entre o escritório de patentes

e a ANVISA é uma forma de garantir o melhor

padrão técnico, no processo de decisão sobre
patentes farmacêuticas.”



Resultados – Anuência

Prévia da Anvisa

Anvisa rejeitou mais de 400 pedidos de patente

40% dos pedidos aprovados, tiveram redução do 
escopo.



Anvisa’s prior consent: 

attacks
ANVISA’S

MECHANISM
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Misleading 
interpretation of the law

Dismantlement of 
the law



Anuência Prévia atacada!



Diretrizes de 

patenteabilidade na

Argentina
• 2015

• CAEME – Associacão de 

farmacêuticas transnacionais

• Caso judicial questionando a 

validade das diretrizes



Outras ameaças

Tratados de livre comércio

• TPP

• TISA

• TLC Mercosul-UE

• TTIP

Cláusula investidos estado, 
privatizações, entrada capital 

privado, etc.



Assine a petição!

www.deolhonaspatentes.org



Junte-se a essa luta!

Assine e compartilhe essa petição

redlam.org

or

www.deolhonaspatentes.org
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