
O ACESSO A MEDICAMENTOS EM PERIGO
AO REDOR DO MUNDO: que pontos
observar nos  tratados de livre comércio
com os Estados Unidos
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Após terem sido pressionados a ceder no
campo das negociações multilaterais, os
Estados Unidos voltaram sua atenção para
acordos regionais e bilaterais de livre
comércio, que vão afetar todas as regiões do
mundo. Estes acordos regionais e bilaterais
estão atraindo pouca atenção pública, são
quase sempre altamente técnicos, pela sua

própria natureza, e estão sendo negociados
em segredo, apesar dos vários pedidos da
sociedade civil organizada para que haja
transparência e abertura destas negociações
ao debate público.

O objetivo dos Estados Unidos nestas
negociações reflete os interesses do grupo de
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Um a um, os países estão negociando a saúde de suas populações em
tratados de “livre comércio” com os Estados Unidos. Estes países estão
sendo pressionados a aceitar disposições extremamente restritivas sobre
propriedade intelectual que poderiam por fim à concorrência entre
produtores de medicamentos genéricos e à capacidade dos países de
utilizar as flexibilidades (conhecidas como salvaguardas) existentes para
impedir os abusos gerados por patentes. 

Ao restringir deliberadamente a disponibilidade de medicamentos a preço
acessível, estes acordos terão um impacto direto sobre a saúde das
pessoas dos países em desenvolvimento. 

O objetivo deste documento é destacar os pontos com os quais se deve
tomar cuidado nestes acordos de livre comércio, explicar o que os Estados
Unidos estão buscando e mostrar qual será o impacto destes acordos.
Médicos Sem Fronteiras espera contribuir para que os países não
concordem com nenhuma medida dos acordos comerciais que restrinja o
acesso das populações a medicamentos essenciais. Assuntos de
propriedade intelectual deveriam ficar fora destes acordos.  

Os objetivos de negociação dos EUA



representantes da indústria que aconselha o
Representante de Comércio dos EUA. Segundo ele, “a
negociação de cada Acordo de Livre Comércio (ALC) dá
a oportunidade de lidar com preocupações específicas
de propriedade intelectual que a indústria norte-
americana pode ter com cada um dos parceiros
negociadores. Nossa meta na negociação de um ALC é
estabelecer um novo precedente para todos os futuros
ALCs.”[1]

Os Estados Unidos pretendem assegurar, ou já
asseguraram, a inclusão de diversas disposições sobre
propriedade intelectual especialmente prejudiciais em
seus ALCs bilaterais e regionais. Estas incluem:

■ Regras que tornam as Agências de Regulação de 
Medicamentos (ARMs) “fiscais” de patentes de 
medicamentos;

■ Novas barreiras relacionadas aos dados de 
ensaios farmacêuticos, que têm como efeito o 
atraso de registro de medicamentos genéricos 
(exclusividade de dados);

■ Extensão da vigência de patentes, atrasando 
ainda mais a concorrência dos genéricos;

■ Medidas que permitem que substâncias 
conhecidas sejam patenteadas novamente para 
cada “novo uso”; e

■ Restrições que limitam a capacidade dos países 
de emitir licenças compulsórias como instrumento 
legal para assegurar o acesso a medicamentos a 
preços que possam ser pagos pelas suas 
populações ou governos. 

Algumas ou mesmo todas estas disposições aparecem
em acordos já concluídos tais como o Acordo de Livre
Comércio da América Central[2] (ALCAC), o Acordo de
Livre Comércio entre EUA e Cingapura, o Acordo de Livre
Comércio entre EUA e Chile, o Acordo de Livre Comércio
entre EUA e Marrocos e outros acordos também já
assinados[3] As disposições detalhadas abaixo vão
provavelmente reaparecer em acordos de comércio em
negociação com a Tailândia, o Panamá, os países
andinos (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru) e os países
da União Aduaneira da região da África do Sul[4] (SACU). 
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Patentes e registro de medicamentos: transformando as ARMs em fiscais de
patente

Os Estados Unidos inventaram um novo papel para as
ARMs através da negociação de disposições que as
fazem agir como “agentes fiscalizadores” do
patenteamento de medicamentos. Elas estariam
impedidas de registrar qualquer versão genérica de um
medicamento sob patente a menos que o detentor da
patente desse o seu consentimento – mesmo se o
genérico tivesse qualidade, segurança e eficácia
reconhecidas. Vincular o registro de um medicamento
(também conhecido como “autorização para
comercialização”) ao status da sua patente é uma
maneira dissimulada de impedir a concorrência com
genéricos.  

■ Atualmente: O status da patente de um
medicamento e o registro de um medicamento são duas
coisas distintas. Em princípio, dois organismos distintos

tratam de duas diferentes áreas de competência: os
escritórios de patente avaliam se um medicamento é
inovador e se constitui novidade suficiente para ser
patenteado, e as ARMs avaliam se um medicamento
tem qualidade, segurança e eficácia suficientes para ser
usado pela população pela qual são responsáveis. 

Quando avalia se um medicamento genérico deve ser
registrado, a ARM não verifica se uma patente está ou
não sendo infringida, já que este não é seu trabalho –
assim como não é trabalho do escritório de patente
avaliar a qualidade, a segurança e a eficácia de um
medicamento. É da competência do detentor da
patente processar o seu infrator – uma prática que
assegura que a validade da patente possa ser
questionada publicamente e analisada detalhadamente
antes de ser imposta. 
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TRIPS e saúde pública: descarrilando a Declaração de Doha

O direito dos países de proteger a saúde pública está contemplado no Acordo sobre Aspectos de Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ou Acordo TRIPS) da Organização Mundial do Comércio, e foi
reforçado na 4ª Conferência Ministerial em Doha, Catar, em novembro de 2001, numa declaração histórica – a
Declaração Ministerial sobre TRIPS e Saúde Pública – que se tornou conhecida como Declaração de Doha. 

A Declaração de Doha colocou a proteção da saúde pública acima da proteção dos interesses comerciais privados
e, em particular, confirmou o direito dos países de usarem as salvaguardas, tais como a licença compulsória, para
superar as patentes quando fosse necessário proteger a saúde pública e promover o acesso a medicamentos para
todos. 

No entanto, as indústrias farmacêuticas dos países desenvolvidos se recusam a aceitar a primazia da saúde sobre
os interesses comerciais, como foi reafirmada pela Declaração de Doha. Sob pressão da indústria, os países
desenvolvidos, os Estados Unidos em particular, vêm usando os acordos bilaterais e regionais de comércio para
negociar cláusulas que vão além do Acordo TRIPS da OMC (TRIPS plus), as quais enfraquecem a Declaração de
Doha e restringem, se não eliminam, as flexibilidades e as salvaguardas garantidas.

■ O que querem os EUA: Os Estados Unidos estão
buscando disposições que impeçam as ARMs de
registrar uma versão genérica de um medicamento que
esteja sob patente. Nessas condições, o registro não
seria concedido para um produtor de genérico antes de
uma patente expirar. Se um medicamento não é
registrado, ele não pode ser usado legalmente num
país. 

■ Impacto provável: Estas disposições significam uma
clara proibição das versões genéricas de medicamentos
patenteados, ao impedir que elas sejam registradas se
houver uma patente em vigor. A ARM torna-se assim um
organismo encarregado de fazer valer os direitos
particulares de uma empresa sobre patentes. Isto
significa uma vantagem considerável para o detentor da
patente. Ao invés da empresa ter de processar o infrator
da patente, este trabalho é feito nos bastidores e sem
divulgação pública pela ARM. 

É também mais provável que patentes que tenham sido
concedidas inapropriadamente entrem em vigor de
forma equivocada. AARM será obrigada a fazer valer um
monopólio de patente, mesmo sem ter a competência
técnica legal de julgar se uma patente foi ou não
concedida apropriadamente.[5] [6]

Além disso, a associação entre o status da patente e o
registro do medicamento poderia minar a possibilidade
de uso de licença compulsória. Uma empresa com
autoridade de produzir um medicamento genérico sob
licença compulsória (i.e. sem o consentimento do
detentor da patente) ainda assim precisa registrar este
medicamento na ARM. Mas, se não for permitido que a
ARM registre medicamentos genéricos até a expiração
da patente, a licença compulsória torna-se
completamente inútil. 

■ Exemplo: A ARM de um país africano, onde MSF
trabalha, impediu a empresa indiana de medicamentos
genéricos Ranbaxy de registrar sua versão genérica do

fluconazol, um importante medicamento usado para
tratar infecções oportunistas associadas ao HIV.     

MSF descobriu que a razão deste impedimento foi a
ARM ter sido informada pela empresa do medicamento
original de que este possuía uma patente no país. A
ARM não tinha nenhuma obrigação legal de recusar o
registro sob tais fundamentos, mas o fez pressionada
pela empresa farmacêutica. 

Sob investigação posterior, descobriu-se que a
reclamação feita pela empresa do medicamento original
era falsa e que a patente havia expirado mais de um
ano antes. A ARM voltou atrás em sua decisão e
permitiu o registro da versão genérica a preço acessível
do medicamento da Ranbaxy. 

Sob as condições pretendidas pelos Estados Unidos,
estas situações de bloqueio por parte das ARMs de
registro de medicamentos genéricos baseado em falsas
alegações se tornariam lugar comum. 

■ A compatibilidade com o TRIPS: Em nenhum lugar do
Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio da OMC (ou
Acordo TRIPS) há qualquer referência à obrigação de
associar a proteção patentária com o registro de
medicamentos. Ao contrário, o preâmbulo reconhece
que os direitos de propriedade intelectual são “direitos
particulares” – o que significa que é o detentor da
patente que deve fazer valer os seus direitos, e não as
ARMs. 

■ Trecho do Acordo de Livre Comércio entre EUA e
Chile, Art. 17.10.2(c):

Com respeito aos produtos farmacêuticos sujeitos a
patente, cada parte deverá: 
(c) negar a terceiros a autorização de comercialização
antes da expiração da patente, a menos que haja o
consentimento ou aquiescência do detentor da
patente.[7]



Mesmo quando um medicamento não está sob patente
num determinado país, a exclusividade de dados cria um
novo monopólio, parecido com o da patente, bloqueando
o registro de medicamentos genéricos naquele mesmo
país. A exclusividade de dados impede que uma ARM
utilize dados fornecidos por uma empresa de
medicamento original para autorizar o uso de uma versão
genérica equivalente do mesmo medicamento,
proporcionando desta forma um monopólio de facto ao
produtor original.

■ Atualmente: para registrar um medicamento numa
ARM, o solicitante deve demonstrar que este é
seguro, eficaz e de qualidade. É o primeiro solicitante
quem deve mostrar dados de ensaios clínicos que
provem e eficácia e segurança do mesmo.

Quando fabricantes de genéricos solicitam o registro (ou
“autorização para comercialização”) de versões genéricas
de um mesmo medicamento, eles têm apenas que
demonstrar que os medicamentos são de qualidade e
com equivalência terapêutica à versão original – em
outras palavras, que eles funcionam da mesma maneira
que o medicamento original. A empresa de genérico não
tem que apresentar novos dados de segurança e eficácia. 

A ARM pode fazer uso dos dados de segurança e eficácia
que foram apresentados pelo produtor original para
registrar o medicamento genérico. Nessas condições, a
introdução de genéricos no mercado é mais rápida e fácil. 

■ O que querem os EUA:: Os Estados Unidos
pretendem estabelecer e expandir os direitos de
exclusividade sobre os dados dos testes farmacêuticos
proporcionados pelas empresas de marcas originais, a

fim de impedir que uma ARM utilize estes dados para
registrar uma versão genérica com equivalência
terapêutica. A exclusividade duraria um certo período de
tempo a partir do momento que o medicamento original
fosse registrado pela primeira vez no país (os EUA
normalmente pedem um período de cinco anos). Durante
este período, se uma outra empresa quiser registrar a sua
versão genérica deste medicamento, ela deverá gerar e
submeter os seus próprios dados de ensaios clínicos. 

Além disso, os Estados Unidos ainda pretendem com
alguns acordos o que poderia ser descrito como uma
exclusividade de dados plus: se o produtor original não
tiver registrado o medicamento num determinado país
que assinou o acordo, então o período da exclusividade
de dados plus começaria a valer a partir da data de
aprovação em outro país também signatário do acordo
(isto é, normalmente nos Estados Unidos).

Se isto for aceito, as disposições sobre a exclusividade
de dados seriam aplicadas independentemente de um
medicamento estar patenteado ou não em cada país
signatário do acordo.

■ Impacto provável: Estas disposições farão com que as
versões genéricas dos medicamentos que já foram
registrados não possam ser introduzidas num
determinado país durante o período de exclusividade de
dados (isto é, cinco anos). A exigência para que uma
empresa gere seus próprios dados desestimulará os
produtores de genéricos a registrar os seus
medicamentos. Pode até mesmo tornar isso impossível,
especialmente para as empresas nacionais de países em
desenvolvimento, dados o custo elevado dos ensaios
clínicos e as margens de lucro reduzidas provenientes da

Exclusividade de dados: bloqueio da concorrência de medicamentos não
patenteados
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“Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero vê-lo
indo à escola. Eu quero vê-lo na sua primeira
comunhão, dançar com ele quando ele fizer 18

anos. Essas crianças não sabem que são
portadoras do HIV/aids, elas têm o direito de

permanecer vivas, elas querem viver. Eu quero os
melhores remédios, mas os anti-retrovirais não

estão ao meu alcance”. 

Verônica, 30 anos de idade. Paciente de MSF em
Lima, Peru, cujo marido e filho estão vivendo com
HIV/aids. Peru está atualmente negociando uma
área de livre comércio juntamente com outros

países andinos com os Estados Unidos.

comercialização de medicamentos genéricos. 

Esta disposição afetará principalmente os medicamentos
que não estão sob patente, uma vez que os produtores
de genéricos não poderão utilizar os dados de ensaios
clínicos dos produtores originais para a obtenção de
seus registros. Nestes casos, a exclusividade de dados
atua como uma patente de facto, impedindo a
concorrência.   

Este impacto é ainda maior se a exclusividade de dados
se aplicar a partir da data da aprovação nos EUA –
porque significa que um medicamento de uma empresa
inovadora não precisa sequer estar registrado (e
portanto disponível) no país para que concorrentes
genéricos sejam impedidos de entrar. Isto poderia levar
a uma completa falta de medicamentos essenciais (tanto
de genéricos quanto de versões originais) se as
empresas originais decidirem, por qualquer razão, não
comercializar um medicamento num determinado país.  

A exigência de refazer os ensaios clínicos para provar a
segurança e eficácia de um medicamento já aprovado
não é ética do ponto de vista médico, porque obriga um
número de pacientes a participar de ensaios clínicos
desnecessários, e requer que alguns tomem placebos a
fim de comparar os resultados com o medicamento real
e, portanto, não se beneficiem de um tratamento já
aprovado. Isto também aumentará o custo do
medicamento genérico.  

Além disso, a exclusividade de dados pode bloquear
completamente o uso de licenças compulsórias. Ainda
que uma empresa tenha sido autorizada legalmente a
produzir um medicamento genérico a partir de uma
licença compulsória, ela ainda precisa registrar o
medicamento junto à ARM. A exclusividade de dados
pode impedir este registro durante o período que estiver
em vigor, e, portanto, impedir o uso de uma licença
compulsória durante este tempo. 

■ Exemplo: Suponha que um medicamento essencial
seja patenteado e registrado nos EUA, mas, por
qualquer razão, não seja patenteado em Honduras. Não
há, portanto, nenhuma barreira patentária  e qualquer
produtor genérico teria a liberdade de solicitar o
registro do medicamento neste país. No entanto, se a
empresa original registrar o medicamento em Honduras
em 2004, a ARM não poderia utilizar os dados dos
ensaios como base para o registro – e não seria então
capaz de permitir que uma versão genérica entrasse no
mercado – antes de 2009. 

Além disso, no caso da exclusividade de dados plus,
mesmo se a empresa original não estivesse interessada
em registrar o produto em Honduras, os produtores
genéricos estariam igualmente impedidos de entrar no
mercado hondurenho por cinco anos a partir da data de
registro do medicamento nos EUA. Nesta situação, os
pacientes em Honduras não teriam nenhum acesso ao
medicamento – nem em sua versão genérica, nem na
original.

■ Compatibilidade com o TRIPS: Em nenhum lugar o
TRIPS diz que os países devem proporcionar direitos
exclusivos às empresas farmacêuticas originais durante
algum período de tempo determinado. O TRIPS
simplesmente faz referência à necessidade de proteger
“dados de provas ou outros não divulgados” contra o
“uso comercial desleal” e “divulgação” (Artigo 39.3),
sem responder a questão sobre como proceder com tal
proteção. O TRIPS deixa claro que os países podem
determinar o que constitui “desleal” e que podem
utilizar múltiplos enfoques para satisfazer este mandato.
De fato, durante as negociações sobre o Acordo TRIPS,
anteriormente a 1994, os negociadores rejeitaram a
opção de incluir disposições mais restritas sobre
exclusividade de dados no Acordo TRIPS, como
originalmente proposto pelos Estados Unidos.   

■ Trecho do Acordo de Livre Comércio entre USA e
Cingapura, Art. 16.8:
1. Quando uma Parte [ARM] exige a apresentação de
informações relativas à segurança e eficácia de um
produto farmacêutico... antes de permitir a
comercialização de tal produto, a Parte [ARM] não
permitirá que terceiros [empresas de genéricos], que
não tenham o consentimento da parte que
proporciona a informação [empresas inovadoras],
comercializem esse produto ou um produto similar
com base na aprovação outorgada à parte que
proporciona essa informação por um período de ao
menos cinco anos, a partir da data de aprovação do
produto farmacêutico...

2. Quando uma Parte [ARM] dispõe de meios de
conceder a aprovação para comercializar um produto
especificado no parágrafo 1, baseada na concessão
de uma aprovação para comercialização do mesmo
produto ou produto similar em outro país [e.g.
registro nos Estados Unidos], a Parte [ARM] deferirá a
data desta aprovação a terceiros que não tenham o
consentimento da Parte que proporciona a
informação [empresas inovadoras] em outro país
durante pelo menos cinco anos a partir da data de
aprovação do produto farmacêutico... no território da
Parte [e.g. Estados Unidos] ou em outro país, se esta
for posterior.
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Não há forma mais direta de se ampliar o monopólio de
uma empresa sobre um medicamento do que estender
a validade de sua patente – entretanto o impacto desta
extensão no acesso a este medicamento por parte dos
pacientes pode ser desastroso.

■ Atualmente: Na maioria dos países, as patentes de
medicamentos têm validade de 20 anos a partir da data
de registro. A indústria de marca original costuma
solicitar a patente quando o medicamento ainda está no
estágio inicial da pesquisa, bem antes de a indústria
fazer o registro do medicamento. O processo de registro
de medicamento normalmente leva de dois a três anos.
O processo de concessão de patente também pode levar
de dois a três anos. 

■ O que querem os EUA: Os Estados Unidos estão
querendo “compensar” as indústrias farmacêuticas por
qualquer prazo “não razoável” que as ARMs possam
levar para examinar o pedido de registro, ou que o
escritório de patente possa levar para examinar a
solicitação. A validade de uma patente seria estendida
por esse período de tempo considerado “não razoável”
que as autoridades podem levar para aprovar o tal
pedido.

■ IImmppaaccttoo  pprroovváávveell:: Os anos adicionais conferidos à
patente são anos extras durante os quais o detentor da
patente poderá manter a posição de monopólio e
continuar a cobrar preços artificialmente altos pelo
medicamento, livre da concorrência dos genéricos. Há
questionamentos consideráveis sobre o que seria
“razoável”, especialmente se considerarmos que as

ARMs e os escritórios de concessão de patentes
trabalham com recursos muito limitados nos países em
desenvolvimento.

■ Compatibilidade com o TRIPS: Em lugar nenhum no
Acordo TRIPS existe alguma referência à obrigação de se
estender a validade de uma patente para “compensar”
atrasos “não razoáveis” em aprovar o registro ou a
patente de um medicamento. De fato, países rejeitaram
propostas como esta quando originalmente negociaram
o acordo TRIPS.

■ Trecho do Acordo de Livre Comércio da América
Central, Art.15.9:

6. Cada país quando requisitado pelo detentor da
patente, deve ajustar o termo da patente para
compensar por atrasos não razoáveis que possam
ocorrer na concessão da mesma. Pelo propósito deste
parágrafo, um atraso não razoável deve ao menos incluir
um atraso na concessão da patente de mais de cinco
anos a partir da data de solicitação do registro naquele
país, ou três anos após ter sido feito o pedido para a
avaliação do pedido de registro, seja qual for o último.

Acordo de Livre Comércio da América Central, Art. 15.10:

2. Em respeito a qualquer produto farmacêutico que
esteja sujeito a patente, cada país deverá viabilizar uma
renovação dos termos de patente para compensar o
detentor da mesma por reduções não razoáveis da
vigência da patente em exercício como resultado do
processo de registro para comercialização.[9]

Estendendo a validade das patentes: monopólios ainda mais longos
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“Novo uso”: novas formas de restringir o acesso a medicamentos

“A situação do acesso a medicamentos na
Guatemala é horrível. Em relação ao HIV/aids
existem cerca de 1500 pessoas recebendo o

tratamento com anti-retrovirais na Guatemala, no
momento. MSF está tratando quase um terço deles.
Compramos genéricos de qualidade. Se a compra
desses genéricos ficar comprometida, então será

quase impossível tratar pacientes com HIV/aids na
Guatemala. Caso apenas os medicamentos de marca

estejam disponíveis para tratar o HIV/aids,
praticamente nenhum paciente irá receber

tratamento”. 

Luis Villa, Coordenador Geral de MSF na Guatemala,
país que assinou o Acordo de Livre Comércio da

América Central com os Estados Unidos em
dezembro de 2003. 

As patentes acabam perdendo a validade – mas não se
as indústrias têm a oportunidade de renovar
indefinidamente o seu monopólio. Uma forma de se fazer
isso é por meio das patentes de “novo uso” – segundo
as quais, substâncias conhecidas podem ser
patenteadas novamente. 

■ Atualmente: Segundo o Acordo TRIPS, os países têm
a obrigação de conceder patentes para produtos e
processos farmacêuticos. Mas eles não são obrigados a
conceder patentes para o novo uso de substâncias
conhecidas. Alguns países (como os países andinos)
excluíram o novo uso das suas leis de patente. Outros
rejeitam esta classe de patente porque não a consideram
uma “novidade” – é o mesmo produto que apenas
conhecemos melhor agora.

■ O que querem os EUA: Os Estados Unidos querem
negociar cláusulas que possam permitir às indústrias
solicitar uma nova patente para cada demonstração do
“novo uso” do produto. Isto permitiria uma ampliação
importante da proteção por patente – para cada novo
uso terapêutico de uma substância conhecida, a
indústria seria contemplada com mais 20 anos de
monopólio. 

■ Impacto provável: “Novo uso” é uma forma de
prolongar o monopólio de que as indústrias desfrutam
por meio das suas patentes de medicamentos. O novo
uso de um produto conhecido para uma doença fatal
pode ser descoberto e monopolizado. Isto significa que
as indústrias poderão cobrar preços artificialmente altos
pelo dobro (ou mais) do tempo em que o monopólio do
produto já está garantido.  

De fato, esta prática pode contribuir para a estratégia
deliberada das indústrias farmacêuticas, tão bem
conhecida nos países em desenvolvimento, de prolongar
(ou “manter”) os seus monopólios. Os detentores de
patente podem também utilizar patentes de “novo uso”
para ameaçar os concorrentes argumentando que há
violação das patentes.

Patentes de “novo uso” não podem ser consideradas de
forma alguma um prêmio pela nova invenção, já que
nada novo foi de fato inventado. Não é incomum para os
cientistas e médicos descobrirem que um tratamento
existente pode ser usado para diferentes doenças. Por
exemplo, o AZT foi inventado nos anos 60 como um
medicamento para combater o câncer, e nos anos 80, foi
descoberto que o AZT poderia também ser utilizado no
combate ao HIV/aids.

■ Exemplo: A patente de 20 anos do AZT (como um
anti-retroviral) vai expirar em 2005. Suponhamos que
cientistas descubram que o AZT pode ser usado contra
outra doença fatal. Se os países andinos concordarem
com a patente de “novo uso” nas negociações da sua
área de livre comércio com os Estados Unidos, eles terão
que modificar suas legislações e abandonar suas
políticas de saúde em prol de sua população. Como
resultado, eles não poderão se beneficiar dos preços do
genérico do AZT para esta nova doença e terão que
esperar mais 20 anos.

■ Compatibilidade com o TRIPS: O Acordo TRIPS não
oferece uma orientação sobre as patentes de “novo uso”
já que apenas solicita aos membros da OMC que
concedam patente para produtos e processos, deixando
assim os seus membros livres para fazer sua própria
interpretação. Embora o TRIPS não especifique qualquer
exceção para o novo uso de substâncias conhecidas, o
TRIPS tampouco exige a concessão deste tipo de
patentes.  Como regra geral para os países em
desenvolvimento, quanto menos patentes forem
concedidas para medicamentos, melhor, para que as
versões genéricas possam ser usadas rapidamente.

■ Trecho do Acordo de Livre Comércio entre os EUA e
Marrocos, Art. 15.9.2:

Além disso, os países confirmam que as patentes devem
ser disponibilizadas para qualquer novo uso ou método
de uso de um produto conhecido, incluindo novos usos
de produtos conhecidos para o tratamento de humanos
e animais. 
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“A Tailândia está aumentando o número de
pessoas vivendo com HIV/aids em tratamento com
anti-retrovirais, e tem uma indústria de genéricos
forte, capaz de produzir esses medicamentos. Mas
o que eu temo, se este país assinar o acordo com

os Estados Unidos e se as patentes forem
fortalecidas, é que a Tailândia não tenha mais
condições de produzir medicamentos a preços

mais acessíveis. Se isto acontecer, será um
desastre para os tailandeses vivendo com HIV/aids,

talvez não imediatamente, mas certamente no
futuro”. 

Paul Cawthorne, Coordenador Geral de MSF na
Tailândia, que iniciará em breve negociações para

um acordo de livre comércio com os Estados
Unidos.  



“Tem sido uma longa batalha reduzir os preços,
para produzir os anti-retrovirais localmente aqui e
para convencer o governo sobre a importância de
iniciar o tratamento com anti-retrovirais. Isto só
foi alcançado por causa da disponibilidade de
medicamentos genéricos. Com este acordo de
livre comércio, temos medo de que voltemos à

estaca zero, de que todos os esforços possam ser
destruídos se as portas se fecharem para a

competição dos genéricos”. 

Eric Goemaere, Coordenador Geral de MSF na
África do Sul, que é parte da União dos Países

Sul-Africanos, atualmente em negociação com os
Estados Unidos de um acordo de livre comércio. 

medicamentos genéricos mais baratos tanto no setor
público quanto no privado.

■ Exemplo: Na África do Sul, o setor privado é o maior
fornecedor de medicamentos. Atualmente, o antibiótico
azitromicina é vendido no mercado sul-africano por
US$18,42 por cada comprimido de 500mg. Versões
genéricas do remédio já existem – por exemplo, no oeste
da África, MSF usa essas versões que custam apenas
US$0,20 por cada comprimido de 250mg ou US$0,40
para os comprimidos de 500mg. Suponhamos que a
África do Sul concorde com as restrições ao uso da
licença compulsória no acordo da União dos Países Sul-
Africanos com os Estados Unidos. Isto significaria que
nenhum produtor do genérico do azitromicina poderia
receber uma licença compulsória para vender uma
versão mais acessível do remédio no setor privado. Os
pacientes ainda teriam que pagar o preço mais caro, ou
ficariam sem o remédio.

■ Compatibilidade com o TRIPS: As licenças
compulsórias são permitidas explicitamente pelo Acordo
TRIPS. O Acordo TRIPS não inclui nenhuma restrição nas
condições de uso da licença compulsória. A Declaração
de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, adotada por
todos os membros da OMC em 2001, confirmou que
países têm “a liberdade de definir as condições sob as
quais tais licenças serão emitidas”.[11] De fato, os
negociadores rejeitaram as tentativas de restrição dos
termos da licença compulsória durante o esboço inicial
do Acordo TRIPS. 

■ Trecho do Acordo de Livre Comércio entre os EUA e
Cingapura, Art. 16.7.6:

Nenhum país deve permitir o uso do objeto de uma
patente sem a autorização do detentor legal exceto nas
seguintes circunstâncias:

a. para remediar a prática determinada como
anticompetitiva, após processo judicial ou
administrativo segundo as leis de concorrência dos
países;

Os Estados Unidos querem restringir o uso da “licença
compulsória”, um instrumento legal de suma
importância para os governos garantirem o acesso a
versões mais baratas de medicamentos patenteados. 

■ Atualmente: Uma licença compulsória permite a
produção ou a importação de um medicamento genérico
sem o consentimento do detentor da patente que, no
entanto, sempre recebe compensação adequada.

As licenças compulsórias podem ser emitidas por
governos em várias situações, incluindo, mas não
apenas, para atender necessidades de saúde pública ou
outras emergências. As licenças compulsórias são
consideradas um instrumento padrão da legislação
efetiva do direito de propriedade intelectual. 

■ O que querem os EUA: Os Estados Unidos buscam
uma limitação dramática das circunstâncias sob as quais
uma licença compulsória para produtos farmacêuticos
pode ser emitida. As propostas incluem limitar o uso da
licença compulsória a casos de “emergência nacional”
ou outras situações de extrema urgência, a retificação de
práticas consideradas “anticompetitivas” e o uso apenas
pelo setor público. 

Como mencionado anteriormente, os EUA vêm buscando
de forma indireta restringir o uso de licenças
compulsórias. Tanto a exclusividade de dados como a
criação de um papel de fiscal de patentes para as ARMs
podem minar a licença compulsória – ao restringir a
comercialização de medicamentos genéricos por meio
do  registro de medicamentos, e não apenas pelo
sistema de patente.

■ Impacto provável: As licenças compulsórias são um
instrumento legal para superar as barreiras impostas
pelas patentes. Impor-lhes restrições significa que os
países não seriam mais capazes de exercer o direito
inerente de usar a licença compulsória para remediar os
altos preços[10] que restringem o acesso a medicamentos
e para forçar uma concorrência no setor privado,
aumentando assim o acesso a medicamentos essenciais. 

Os governos ainda teriam o direito de emitir a licença
compulsória para uso público não comercial e em casos
de emergência, mas as opções para se usarem tais
licenças a fim de promover a concorrência no setor
privado estariam bloqueadas. 

Isto teria um impacto especialmente prejudicial após
2005, quando o Acordo TRIPS determina que todos os
países membros da OMC (com exceção dos países com
baixo índice de desenvolvimento) devem conceder
patentes para produtos e processos farmacêuticos. Para
os medicamentos patenteados após esta data, a
produção de genéricos durante a validade da patente
vai depender do uso da licença compulsória, o que
significa que condições flexíveis para o uso da licença
compulsória devem ser adotadas para permitir que
países tenham a capacidade de agilizar a entrada de

Licença compulsória: salvaguardas sob ameaça
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Conclusão: mantenha os direitos de propriedade intelectual fora de
qualquer acordo comercial 

MSF quer enviar uma mensagem de advertência aos
países que negociam acordos comerciais com os Estados
Unidos: o perigo está nos detalhes. 

Nos detalhes desses acordos estão cláusulas que irão
reduzir drasticamente a capacidade dos países de
oferecer medicamentos de qualidade a preços acessíveis
para seus cidadãos. 

Em inúmeros casos, esses acordos comerciais
introduzem cláusulas que vão além do Acordo TRIPS da
OMC e que de fato já foram rejeitadas durante as
negociações deste acordo. Estas cláusulas também são
contrárias ao espírito da Declaração de Doha sobre
TRIPS e Saúde Pública de 2001 ao colocar os interesses
comerciais acima da saúde os EUA estão tentando
alcançá-los novamente nesses acordos regionais e
bilaterais. 

Essas cláusulas irão prolongar a posição de
exclusividade comercial que as indústrias farmacêuticas
de marca original têm no mercado de medicamentos.
Elas enfraquecerão a capacidade de se baixarem os
preços, restringindo totalmente a concorrência dos
genéricos. E elas transformarão as ARMs, cujo trabalho
é garantir a segurança, a qualidade e a eficácia dos
medicamentos, em fiscais dos direitos de propriedade
privada das corporações.

MSF apela aos governos para que excluam as cláusulas
sobre propriedade intelectual de todos os acordos
bilaterais e regionais de comércio – o Acordo TRIPS é
mais do que suficiente. A saúde não deve ser negociada
nesses acordos. Esta é a única forma de se garantir que
os governos possam exercer seus direitos – e obrigações
– de proteger a saúde pública e assegurar o acesso a
medicamentos essenciais para sua população. 

b. no caso de uso público não comercial ou no caso de
uma emergência nacional ou outras circunstâncias de
extrema urgência, desde que:

i. o uso seja limitado ao governo ou a uma terceira
parte autorizada pelo governo;

ii. o detentor da patente seja compensado de forma
razoável pelo uso e pela produção; e
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iii. o país não solicite ao detentor da patente a
transferência de informações secretas ou know-how
técnico relacionado à invenção patenteada cujo uso foi
autorizado sem o consentimento do detentor da
patente de acordo com este parágrafo.

Quando a lei de um país permitir o uso de acordo com
os subparágrafos (a) e (b), o país deve respeitar as
cláusulas do Artigo 31 do Acordo TRIPS. [12]
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Países assinando acordos com os EUA

Os seguintes países já assinaram acordos
comerciais com os EUA contendo cláusulas 
TRIPS-plus

Marrocos
Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa
Rica, El Salvador, República Dominicana
(Acordo de Livre Comércio da América
Central e EUA – ALCAC)
Jordânia
Cingapura
Chile
Canadá, México (Acordo de Livre Comércio
da América do Norte)
Austrália
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Os seguintes países iniciaram, ou
estão para iniciar, negociações sobre
acordos de comércio, que
provavelmente conterão cláusulas
TRIPS-plus:

Tailândia
Barein
Panamá
Bolívia, Colômbia, Equador, Peru
(Comunidade Andina)
Botsuana, Lesoto, Namíbia, África
do Sul e Suazilândia (União de
Países Sul-Africanos)
Antígua e Barbados, Argentina,
Bahamas, Belize, Bolívia, Brasil,
Canadá, Chile, Colômbia, Costa
Rica, República Dominicana,
Equador, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guiana, Haiti,
Honduras, Jamaica, México,
Nicarágua, Panamá, Paraguai,

NOTA INFORMATIVA ■ MSF – CAMPANHA DE ACESSO A MEDICAMENTOS ESSENCIAIS ■ MAIO 2004 ■ 11

Peru, Santa Lúcia, São Vicente e as
Granadinas, Suriname, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Venezuela (Área de
Livre Comércio das Américas)
Área de Livre Comércio do Oriente
Médio (a ser concluída em 2013)



CAMPANHA DE 

ACESSO
A

MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS

MSF é uma organização independente humanitária internacional da área de saúde, que
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[1]  “Acordo de Livre Comércio entre a América Central e os EUA: Disposições de
Propriedade Intelectual”, Relatório do Comitê Consultivo Funcional da Indústria sobre
Direitos de Propriedade Intelectual para Temas de Política Comercial IFAC-3
http://www.ustr.gov/new/fta/Cafta/advisor/ifac03.pdf
[2]  O ALCAC (CAFTA- Central America Free Trade Agreement) incluía originalmente a Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, mas a República Dominicana também
concordou em assinar o acordo em março de 2004.
[3]  O NAFTA – North America Free Trade Agreement (EUA, Canadá, México) assim como
vários acordos sobre investimentos bilaterais com os EUA.
[4]  O SACU – South African Custom Union - inclui  Botsuana, Lesoto, Namíbia, África do
Sul e Suazilândia. 
[5]  As ARMs também  poderiam fazer valer as patentes de outras maneiras que
ameaçariam a saúde pública: por exemplo, uma patente de um sal ou de um polimorfo
de um dado produto pode também ser usada para impedir o registro mesmo se o princípio
não estiver sob proteção de patente. 
[6]  O Brasil é uma exceção, pois possui o sistema de Anuência Prévia de patente para
medicamento pela ANVISA (Lei nº 10.196/01, artigo 229C) fruto de uma decisão do governo
brasileiro, que resolveu colocar o Setor Saúde como um auxiliar do Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI), com o intuito de assegurar os preceitos nacionais de função
social da propriedade intelectual e de que a ordem econômica obedeça a sua função

social. Desta forma, a anuência é concedida ou negada, considerando não apenas os
aspectos formais da análise - verificação técnica dos requisitos de patenteabilidade,
segundo a Lei de Propriedade Intelectual -, mas também os aspectos próprios de saúde
pública - acesso aos medicamentos e avaliação técnica dos compostos.
[7]  Há cláusulas similares no Acordo de Livre Comércio entre Cingapura e EUA (Art.
16.8.4(c)), no Acordo de Livre Comércio entre Marrocos e EUA (Art. 15.10.4.(a)) e no Acordo
de Livre Comércio entre América Central e EUA (Art. 15.10.3(a)).
[8]  Há cláusulas similares no Acordo de Livre Comércio entre América Central e EUA (Art.
15.10.1(a)), no Acordo de Livre Comércio entre Marrocos e EUA (Art. 15.10.1) e no Acordo
de Livre Comércio entre Chile e EUA (Art. 17.10.1).
[9]  Há cláusulas similares no Acordo de Livre Comércio entre Marrocos e Estados Unidos
(Art. 15.9.7, Art. 15.10.3)
[10]  A não ser sob mecanismos para evitar o comportamento anticompetitivo,
mecanismos os quais são fracos ou inexistentes na maioria dos países em
desenvolvimento.
[11]  Parágrafo 5.(b) da Declaração diz que “Cada membro tem o direito de emitir licenças
compulsórias e a liberdade de definir as condições sob as quais tais licenças serão
emitidas”.
[12]  Existem cláusulas semelhantes no Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos
e a Jordânia (Art. 20). 
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