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Sobre o GTPI



PDPs e Transparência



PDPs e Economias para o SUS



PDPs e capacidade produtiva



Reflexões

• Sem informação não há participação e sem participação a política 
pública de saúde carece de legitimidade e corre sério risco de fracassar 
na missão de garantir o direito à saúde

• destacamos o questionamento frequente da sociedade civil sobre a 
escolha por embutir o custo da transferência de tecnologia no preço 
pago para adquirir o produto. 

• a estratégia de redução de preços por meio de contratos de 
transferência de tecnologia com detentores de patentes provou-se 
comparativamente ineficaz

• É preciso evitar de todas as formas a extensão de monopólios via PDPs



MEDICAMENTO ANO DE 
INCORPORAÇÃO

MOBILIZAÇÃO STATUS

ZIDOVUDINA 1993 Contrabando, 
acesso 
expandido

LIVRE DE 
PATENTES

RITONAVIR 1996 Democratização 
do 
conhecimento

LIVRE DE 
PATENTES

SAQUINAVIR 1996 Pressão por 
acesso universal

LIVRE DE 
PATENTES

INDINAVIR 1997 Questões éticas 
no ensaio clínico

LIVRE DE 
PATENTES

ESTAVUDINA 1997 Pressão por 
desuso

LIVRE DE 
PATENTES

DIDANOSINA 1998 Ações judiciais 
desde 1991

LIVRE DE 
PATENTES

LAMIVUDINA 1999 LIVRE DE 
PATENTES

NEVIRAPINA 2001 LIVRE DE 
PATENTES

MEDICAMENTO ANO INCORPORAÇAO MOBILIZAÇAO STATUS HOJE

EFAVIRENZ 1999 – SOB PATENTE Campanha por licença 
compulsoria

LIVRE DE PATENTE

ABACAVIR 2001 – SOB PATENTE

LOPINAVIR/R 2002 – SOB PATENTE Ação civil pública, 
contestação da patente

PATENTE 
CONTESTADA

TENOFOVIR 2003 – SOB PATENTE Contestação da patente LIVRE DE PATENTE

ATAZANAVIR 2004 – SOB PATENTE Contestação da patente
Criticas a produção local

PATENTE 
CONTESTADA

DARUNAVIR 2008 – SOB PATENTE Envio de cartas PATENTE 
CONTESTADA

FOSAMPRENAVIR 2008 – SOB PATENTE

RALTEGRAVIR 2009 – SOB PATENTE Pressão por incorporação, 
Críticas ao preço

ETRAVIRINA 2010 – SOB PATENTE

MARAVIROQUE 2012 – SOB PATENTE

DOLUTEGRAVIR 2015 – SOB PATENTE Pedido de incorporação PATENTE 
CONTESTADA

Incorporação de medicamentos



TRUVADA

• GTPI atua para impedir o patenteamento desde 2010

• Campanha #TruvadaLivre iniciada na conferência 
Internacional de Aids de 2016

• Audiência pública em 1º de dezembro de 2016 em BSB

• Rejeição do INPI anunciada em Janeiro de 2017

• Consulta pública Conitec (Fev 2017): intensa 
participação da sociedade civil foi decisiva para 
aprovação

• Demora no registro atrasou negociação com genéricos 

• Gilead segue apelando da rejeição da patente

• Protocolo da Prep aprovado, em fase de implementação

• Garantir a rejeição final da patente, monitorar 
implementação e expandir além de 7 mil usuários de 
forma sustentável



SOFOSBUVIR

• -A ABIA/GTPI apresentou oposição a patente em maio de 
2015

• - Em janeiro de 2016 a Gilead rebateu alguns dos argumentos

• - Em julho de 2016 a ABIA/GTPI apresentou novos 
argumentos pela rejeição

• - Em dezembro de 2016 a Anvisa rejeitou o pedido

• - Em abril de 2017, a Gilead entrou com mandado de 
segurança

• - em maio a decisão da Anvisa foi revertida pela justiça

• - Agora em setembro o INPI emitiu parecer pela rejeição do 
pedido, levando em conta os argumentos da sociedade civil

• Pressão para que a Gilead desista de apelar



DOLUTEGRAVIR

• Carta exigindo incorporação e Licença compulsória (2015)

• Mobilização pela revisão do protocolo (2015)

• Reversão da decisão sobre Incorporação (2015)

• Demanda por redução de preço (2015-2016)

• 100 mil tratamentos anunciados para o ano seguinte (2016)

• Redução do preço de U$ 9,88 (unit) para U$ 1,53 (unit)

• Preço no Brasil 10 vezes mais alto que o do genérico 
(U$558,00 vs U$ 44)

• Acordo firmado pela UNAIDS e parceiros para o 
fornecimento dde doses fixas contend DTG a 75 doláres por
paciente/ano- 90 paises envolvidos. 

• Oposição a  patente acaba de ser apresentada pela 
ABIA/GTPI



Novas propostas



Obrigado!


