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License	coverage	–	DTG	ViiV	





Historia do Tenofovir 

















TDF TDF  
+ FTC 

TDF  
+ FTC + EFV 

TDF  
+ FTC + EVT 

+ cobi 

TAF  
+ FTC + EVT 

+ Cobi 

TAF  
+ FTC + 

RIL 
Brasil: 
2003 

Brasil: 
Em estudo 

Brasil: 
Sem registro 

Brasil: 
Sem registro 

Brasil: 
Sem registro 

Brasil: 
S/ registro 

 











 LABORATORIOS     
PUBLICOS 

       GILEAD 
 

        ANVISA 
 

Redução do 
preço do TDF 

Produção de 
TAF 

Fim dos 
ataques à 

ANVISA 

Registro do 
TAF isolado 

Desistir das 
patentes 

Rejeição das 
patentes 



5	mo4vos	para	prestar	atenção	
em	patentes	

•  Patentes	podem	prejudicar	o	desenvolvimento	de	doses	fixas	
combinadas,	pois	empresas	rivais	nao	combinam	seus	produtos	

•  Patentes	podem	atrasar	a	oferta	de	formulações	mais	beneficas	
aos	pacientes,	pois	as	empresas	querem	manejar	o	“ciclo	de	vida	
do	produto”	de	modo	a	possibilitar	patentes	sequenciais	

•  Grande	parte	dos	medicamentos	essencais	começaram	a	ser	
pesquisados	em	universidades	publicas	e	por	meio	de	patentes	
cairam	na	mão	de	empresas	

•  Patentes	são	a	principal	razão	por	tras	do	preço	alto	de	
medicamentos,	pois	permitem	cobrar	preços	sem	nenhuma	
transparência	

•  Patentes	podem	ser	a	causa	de	desabastecimentos,	pois	geram	
dependência	de	uma	fonte	única	

	





História	do	Atazanavir	



Caso	atazanavir	

•  Ano	de	incorporação	no	SUS:	2004	
•  EsFmaFva	de	uFlização:	70.000	pessoas	
•  Fornecedor:	BMS	–	Bristol-Myers	Squibb	
•  Preço	no	Brasil:	US$	1,200	paciente/ano	
•  Menor	preço	internacional	(genérico):	US$	180	
paciente/ano	(7X	mais	barato!)	

•  12%	do	orçamento	do	Programa	Nacional	de	
DST/Aids/HV	

	



Caso	atazanavir	

•  2010:	PolíFca	de	fortalecimento	da	indústria	
nacional,	visando	sustentabilidade	do	setor	
saúde	

•  PDPs	inseridas	no	escopo	do	SUS	e	da	gestão	
pública	
–  SubmeFdas	ao	controle	social	
–  Publicidade	dos	atos	públicos	

•  Falta	de	transparência	e	parFcipação:	opção	ou	
descuido?	

•  Sigilofrenia	



Caso	atazanavir	

•  BMS	–	Farmanguinhos		
-  Licenciamento	voluntário	da	patente	da	molécula	principal	
(não	inclui	outras	patentes)	

-  Transferência	de	tecnologia		
-  produto	final	para	laboratório	público	
-  princípio	aFvo	para	laboratório	privado	(Nortec)	
-  Fabricação	das	cápsulas	de	200mg	e	300mg	(outras	

formulações	e	combinações	não	são	permiFdas)	
-  Escopo	geográfico:	Brasil	(não	pode	nem	doação	para	fins	
humanitários)	

-  RoyalFes:		
-  4,5%	sobre	a	venda	líquida	do	produto	final	
-  ?%	sobre	a	produção	do	API	



Caso	atazanavir							

•  Fornecimento	–	5	anos	
-  100%	da	demanda	suprida	pela	BMS	durante	3	anos	
após	o	registro	sanitário	da	versão	nacional	

-  Ao	menos	50%	da	demanda	suprida	pela	BMS	nos	anos	
4	e	5	

	
•  Exclusividade	de	fornecimento	da	BMS	vai	se	
estender	para	além	do	período	de	vigência	da	
patente	(patente	expira	em	2016,	fornecimento	
pelo	menos	até	2019)	



Caso	atazanavir	

•  Economia	
-  MS:	US$	201	milhões	(2012	–	2016)	
-  ABIA/GTPI:	US$	17	milhões	(2014-2018)		



Caso	atazanavir	

•  Produção	nacional?	



Caso	atazanavir	

	
	
 	 Licença compulsória 

efavirenz	
Licença voluntária atazanavir	

Economia	 US$ 104 milhões (5 anos)	 US$ 17 milhões (5 anos)  
– estimativa ABIA/GTPI	

Redução de 
preço	

58% em comparação ao 
preço pago antes da 
licença	

6% em comparação ao preço pago 
antes da licença	

Tempo  
produção 
nacional	

21 meses (sem 
transferência de 
tecnologia)	

26 meses (com transferência de 
tecnologia)	

Garantia de 
compra do 
titular da 
patente	

nenhuma	 5 anos após o registro da versão 
nacional (Anos 1, 2 e 3: 100% do 
fornecimento; 
Anos 4 e 5: 50% do fornecimento)	

Royalties 
pagos ao 
titular da 
patente	

1.5%	 4.5% (+ royalties a serem pagos pelo 
produtor privado nacional em valor 
desconhecido)	



Caso	atazanavir	

	



Caso	atazanavir	

•  Evergreening	
	(perpetuação	da	patente)	
Patente	principal:	vencimento	em		
abril	de	2016	
+	6	pedidos:	úlFmo	vence	em		
junho	de	2027	
+	11	anos	de	monopólio!!	
	

	
	
	

	



Caso	atazanavir	

•  Anuência	previa	da	ANVISA	

	
Assine	a	peFção!	
www.deolhonaspatentes.org.br	



Lições	aprendidas	

•  Para	um	único	
medicamento	podem	
exisFr	muitos	pedidos	
de	patente	

•  Não	existem	patentes	
internacionais	

•  Patentes	em	vigor	
podem	ser	inválidas.	

•  A	maioria	dos	pedidos	
se	refere	a	inovações	
incrementais,	e	serve	
apenas	para	criar	
monopolios	
interminaveis	



Lições	aprendidas	

•  O	exame	de	
patentes	
farmacêu4cas	
precisa	ser	rigoroso.	

-  Como	analisar	
(Requisitos)	

-  Quem	analisar	
(experFse)		

	



Lições	aprendidas	

• A	sociedade	civil	pode	participar	do	exame.	
 



Considerações	finais	

•  Proteção	patentária	representa	um	grande	desafio	
para	o	acesso	a	medicamentos	e	para	a	
sustentabilidade	de	políFcas	públicas	de	saúde	

•  UFlizar	as	medidas	de	proteção	da	saúde	do	
Acordo	TRIPS	da	OMC	é	um	dever	dos	Estados	
para	garanFa	do	direito	à	saúde	(ONU)		

•  Necessidade	urgente	de	retomar	a	uFlização	das	
medidas	de	proteção	da	saúde	(licença	
compulsória,	exceção	bolar	para	produção	local,	
etc.)	
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