
A Propriedade Intelectual na 
Inovação Farmacêutica  

 



 Novo medicamento trata nova doença ou nova indicação 

terapêutica. 
 

 Melhorar a qualidade de vida e proporcionar maior 

longevidade. 
 

 Melhores medicamentos: melhor aderência, mais seguros e 

toleráveis, mais cômodos, etc. 
 

 Fármacos para tratar doenças raras. 

Indústria Farmacêutica e Benefícios Sociais 
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 Setor de suma relevância com atuação ímpar, tanto na esfera 

social quanto econômica. 
 

 Um dos setores que mais dependem de inovação tecnológica. 
 

 Desenvolvimento de novos fármacos é processo contínuo e 

dinâmico. 
 

 Indústria baseada em conhecimento e em alta tecnologia. 

 

 

Indústria Farmacêutica e Inovação 
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 BRASIL 
 
 Ganhou destaque como produtor de artigos* 

• 23ª posição em 1995 

• 13ª posição em 2011 
 

 Desafio é sintonizar estes avanços com setor produtivo. 

Evolução do Conhecimento 
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*Fonte: relatório indicadores de Ciência e Engenharia – NSB (National Science Board) 



Produção Científica x Inovação  

http://www.scimagojr.com/countryrank.php 

http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis  



Pedidos de patentes depositados no INPI 
(2000-2013) 

Fonte: MCTI (2015) 



PD&I 

Investimento Anual em PD&I 
- 10% do faturamento líquido 

Realização das Pesquisas 
- Internamente no centro de PDI 
- Centros e institutos de pesquisas nacionais e 
internacionais 

- Universidades 

Tipos de Inovação 
- Incremental e radical 

89 Projetos de Inovação Incremental 
- Nanotecnologia, QuSomes, dispersão oral, 
liberação controlada, pellets, β-Ciclodextrina  
e associações inovadoras 
 
5 Projetos de Inovação Radical 
- Sistema Nervoso Central, Dermatologia, Distúrbios 
Cardiovasculares, Gastroenterologia e Oncologia 
 

38 novas moléculas em teste 



Número total de documentos de Patentes 
45 patentes concedidas 



BL 123 

 Creme dermatológico 2%, para uso tópico, de Tosilato de 

Dapaconazol. 
 

 Antimicótico de amplo espectro antifúngico.  
 

 Tosilato de Dapaconazol é um composto pertencente à 

classe dos azóis, especificamente ao grupo dos 

imidazólicos.  
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Tosilato de Dapaconazol 



BL 123 

PATENTES 

 Pedidos depositados em 18 países. 
 

 Concedidas: Austrália, Japão, Estados Unidos,  África do 

Sul, Rússia, Singapura e Ucrânia. 
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 O uso do fluxo de conhecimento, de fora para dentro e de dentro 

para fora da organização, com o propósito de acelerar a inovação 

interna com vistas à expansão de mercados para o uso externo da 

inovação. 

Inovação Aberta 
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Chesbrough. H.W.- Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape. 

Boston Harvard Business School, Press 2006. 



 Permite obter conhecimentos e expertise compartilhando com 
os outros (ICTs, empresas, etc.). 
 

 É fonte complementar ao PD&I interno. 
 

 Ao contrário do modelo fechado, que busca chegar primeiro 
ao mercado, a inovação aberta realça o papel de um bom 
modelo de negócio. 

 A área de PD&I deve ser explorada de maneira proveitosa para 
a empresa, adaptando-a ao seu modelo de negócios. 
 

 

Inovação Aberta - Fundamentos 
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 Para lucrar com os resultados de pesquisa, a inovação não 
necessita ser somente interna.(parcerias). 
 

 Uma empresa terá sucesso ao empregar da melhor maneira 
ideias internas e externas. 
 
 

 Melhores  resultados, garantindo maior competitividade. 

Inovação Aberta - Fundamentos 
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Universidades e Centros de Pesquisa 



Parcerias 

 Departamento de Novos Negócios e Inovação mantém mais de 
50 parcerias internacionais em seu pipeline. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://beautyofrecycling2013.wordpress.com/&ei=McNMVZHQOsicNqKpgLAM&psig=AFQjCNFfjJgOp5XH3ZcqhAtiiOjdnqpdYA&ust=1431180431768906


Dr. Ferid Murad 
Prêmio Nobel de Medicina em 1998 

 

com Robert Furchgott e Louis Ignarro, Murad foi 

premiado por sua descoberta sobre a atuação 

do óxido nítrico enquanto molécula 

sinalizadora no sistema cardiovascular 

Com a Biolab, Dr. Murad iniciou a 
pesquisa e o desenvolvimento de 
dois novos produtos na área de 
atuação gastrointestinal: síndrome 
do cólon irritável e diarreia. 



 A experiência comprova: aumento de produtividade e a melhoria 
na competitividade das empresas são fortemente alavancados 
pelos resultados produzidos a partir da inovação. 
 

 País que precisa crescer: questão é saber o que proteger, como e 
quanto proteger. 

 
 

 Patentes passaram a ocupar papel de destaque na agenda 
nacional. 

 
 

  A patente não é um fim em si mesmo, mas deve ser inserida no 
conjunto da estratégia maior, de desenvolvimento nacional. 

Brasil deseja ser palco da inovação de ponta. 
Quer capacitar sua indústria nacional. Quer inovar para competir. 
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 Propriedade é uma das formas de expressão da pessoa humana. 
 

 Proteger a propriedade: decorrência do estado democrático, que 
visa garantir a plenitude do desenvolvimento da dignidade 
humana. 
 

 Propriedade intelectual = produção intelecto humano. 
 

 Patente confere direito de auferir, ao menos por algum tempo 
determinado, recompensa pela própria criação. 

Bases para a criação de Patentes 

18 



 Apropriação dos resultados gerados e criação de valores. 
 

 Proteção contra o uso indevido por terceiros. 
 

 Comercialização da Propriedade intelectual. 
 

 Diminuição da lacuna tecnológica. 
 

 Indústria farmacêutica: caso muito especial na área de 
patentes. 

Benefícios das patentes 
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Requisitos de Patenteabilidade 
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 Para ser patenteável, a invenção deve atender a três 
requisitos: 

 

 Novidade - não ter sido mencionada no estado da 
técnica, ou seja, não ser público até a data do depósito da 
patente. 

 

 Atividade Inventiva - não pode nascer da simples reunião 
dos conhecimentos já existentes, nem ser óbvio para um 
técnico no assunto. 

 

 Aplicação Industrial - a patente deve corresponder a uma 
invenção operável na indústria. 
 

Suficiência Descritiva 



 Indústria concentrada: EUA, Europa e Japão. 
 Indústria nacional ainda não faz P&D. Não cria tecnologia de 

ponta. 
 Monopólio e estimulo à inovação farmacêutica. 
 Patente permite o conhecimento de novas tecnologias. 
 Facilidade de cópia e dificuldade de desenvolvimento e sigilo 

de produtos. 
 Desvirtuamento. 
 Mercados de maior rentabilidade. 
 Monopólio e acesso a medicamentos. 
 Garantir acesso às populações. 

 
 

Patente e Politica Social 
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 História da propriedade intelectual de medicamentos 
 

marcada por essa tensão entre os direitos de apropriação privada (via 
patentes) e o direito à saúde da população e as políticas de saúde pública do 
Estado. 

 
 O sistema de propriedade sobre bens de saúde deve atender a uma 

dupla finalidade: 
 

 por um lado, proporcionar os incentivos aos inventores (permita uma 
dinâmica de inovação apta a promover o progresso cumulativo de invenções). 

 
 de outro, deve dispor de mecanismos de correção, limitação e até a 
suspensão da propriedade intelectual, de modo a assegurar que o direito à  
saúde não seja ameaçado. 
 

 Essas flexibilidades ou salvaguardas ao sistema de patentes podem 
ser encontrados em normas internacionais e na legislação nacional. 

Patente e Custo dos Medicamentos 
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CASSIER, M. Brevets pharmaceutiques et santé publique  en France entre 1791 et 2004 : opposition et 
dispositions spécifiques d’appropriation des médicaments, revue Entreprises et Histoire, 2004, p. 29-47. 



 Principais tratados internacionais de direitos humanos são 
ratificados pelo Brasil. 

 Estabelecem o direito à saúde como um direito humano fundamental. 
 

 Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU 
 (Artigo XXV. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem-estar) 
 

 Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948  
OEA). 
(Artigo 10. 1. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem- -estar físico, mental e social) 

 

 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
da ONU 

 (Artigo 12. 1. Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar do mais elevado nível possível 
de saúde física e mental). 

Patente e Acesso a Medicamentos 
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Estudos Estratégicos: A Revisão da Lei de Patentes: inovação em prol da competitividade nacional/ 
relator: Newton Lima - Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2013. 



  

 Importação paralela (exaustão de direitos).  
Permite que terceiros possam importar um produto, que foi legalmente 
colocado no mercado de outro país, sem a autorização do titular da 
patente, mas apenas em casos de emissão de licença compulsória. 
  
 Atuação do setor de saúde nos processos de análise de 

pedidos de patentes farmacêuticas.  
Refere-se à atuação de profissionais do Ministério da Saúde nos 
processos de análise dos pedidos de patentes farmacêuticas. 
  
 Interpretação dos requisitos de patenteabilidade de acordo 

com critérios estabelecidos em âmbito nacional.  
Permite que os países possam interpretar os requisitos de 
patenteabilidade estipulados pelo Acordo TRIPS (novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial) da forma que considerarem a mais 
adequada. 

Medidas Favoráveis de proteção à saúde 
pública 
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 Exceções à patenteabilidade 
Permite que os países considerem como não patenteáveis 
determinadas invenções. 
 
 Exceção Bolar   
Permite que fabricantes de medicamentos genéricos possam utilizar 
uma invenção patenteada para obter permissão para comercialização 
sem a permissão do titular da patente e antes da expiração da 
patente. 
 
 Uso Experimental 
Permite que pesquisadores possam utilizar invenções patenteadas 
em suas pesquisas, com o objetivo de entender melhor a invenção. 

Medidas Favoráveis de proteção à saúde 
pública 
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 Uso público não comercial 
Permite a exploração de um produto patenteado, sem consentimento 
do titular, para uso público não comercial mas de forma muito restrita. 
  
 Licença compulsória 
Permite que autoridades licenciem empresas ou indivíduos, que não 
são os titulares da patente, a fabricar, usar, vender ou importar um 
produto sob proteção patentária,  sem a autorização do detentor da 
patente. 
  
 Licença compulsória, em caso de incapacidade de produção 

local 
Possibilita que países possam emitir uma licença compulsória, para 
produção de produtos para utilização em terceiros países que não 
possuem capacidade local de produção. 

Medidas Favoráveis de proteção à saúde 
pública 
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 Oposição a pedidos de patente 
Possibilita que terceiros possam questionar um pedido de patente 
perante o escritório de patentes, antes ou depois de sua concessão, 
mas apenas na forma de subsídios ao exame. 
 
 Período de transição para o início da garantia a direito a 

patente na área Farmacêutica 
Prazo para que países em desenvolvimento e menos desenvolvidos 
adequem sua legislação nacional para proteção da propriedade 
intelectual em áreas não protegidas anteriormente, mas por muito 
menos tempo do que o permitido. 

Medidas Favoráveis de proteção à saúde 
pública 
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 Pipeline (revalidação de patentes) 
Medida de transição; visa conceder proteção patentária para 
produtos que não eram patenteáveis, em países que estão 
modificando sua legislação sobre patentes, por meio da revalidação 
de patente concedida em outro país, mesmo fora do período de 
anterioridade, sem que haja exame de mérito quanto aos requisitos 
de patenteabilidade no país concedente, revalidando-se exame 
realizado no país de origem.  
 
 Extensão de prazo 
Aumentar o prazo de proteção patentária para além dos 20 anos 
estabelecidos pelo Acordo TRIPS, , em caso de atraso na análise do 
INPI. 

Medidas Contrárias ao Projeto Nacional 
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 Exclusividade de dados 
Conceder direitos de exclusividade sobre dados utilizados na 
obtenção de autorização de comercialização de determinados 
produtos. 
 

 Reivindicações de uso 
Permitem a concessão de proteção patentária para um novo uso de 
um produto já conhecido, mas está nas diretrizes internas do INPI. 

Medidas Contrárias ao Projeto Nacional 

29 



 Formas polimórficas 
Conceder proteção patentária para diferentes formas polimórficas 
de uma mesma substância, mas está nas diretrizes internas do INPI. 
 

 Linkage entre patente e registro sanitário 
Estabelece a vinculação entre o registro sanitário de um produto 
farmacêutico e a expiração dos direitos de propriedade intelectual. 
 

 Ampliação de medidas de fronteiras 
Permite que autoridades aduaneiras apreendam produtos 
suspeitos de infringirem direitos de propriedade intelectual. 

Medidas Contrárias ao Projeto Nacional 
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 Restrição do acesso ao Poder Judiciário 
Estabelece restrições de acesso ao Poder Judiciário em 
determinados casos envolvendo disputas de direitos de propriedade 
intelectual. 
 

 Aumento de punições para infrações de direitos de 
propriedade intelectual 

Aumenta as punições para infrações de direitos de propriedade 
intelectual, incluindo condutas praticadas por terceiros.  
 

 Outras limitações ao uso de flexibilidades 
Estabelecem medidas que limitam o uso de flexibilidades de 
proteção à saúde previstas no Acordo TRIPS. 

Medidas Contrárias ao Projeto Nacional 
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 Estabeleceu conjunto de instrumentos e cooperação entre 
universidades e empresas 

 

 Amparo legal e incentivo para a comercialização dos 
resultados de pesquisa científicas e tecnológicas 

 

 Criação do Núcleos de Inovação Tecnológica 
 

 Clausula de exclusividade e publicação de edital 

LEI DE INOVAÇÃO (lei 10.973 02.12.2004) 
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 País imaturo na  redação de patentes. 
 
 Recursos humanos pouco qualificados. 
 
 Falta de experiência de terceiros. 
 
 Burocracia geral e política que envolvem ICTs e UNIs. 
 
 Autonomia dos NIT responsáveis por intermediar o 

relacionamento entre as universidades, as empresas e 
governo. 

 
 Backlog do INPI. 

Desafios da Imaturidade 
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 Obrigação de Edital para licenciamento. Exposição à 
concorrência - receios de participação. 
 

 CMED - controle dos preços. 
 

 Parcerias para desenvolvimento colaborativo - partes são 
titulares da tecnologia gerada e iniciam o desenvolvimento. 
 

 Averbação de contrato no INPI - implicações nos 
pagamentos, valores serão provisionados. 

Desafios da Imaturidade 
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“É corrente que se subestime o papel das ideias na vida 

dos povos e mais ainda na daqueles que vivem de 

importar ideias”              Celso Furtado 

Alguns aspectos 

 Visão da academia 
 Fiscalização x anuência 
 prontos à resposta 



Obrigado! 
Marcio Falci, M.D. 
Assessor da Presidência Científica 
Biolab Sanus Farmacêutica 
mfalci@biolabfarma.com.br 
www.biolabfarma.com.br 
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