
A DESVINCULAÇÃO ENTRE OS ÍNDICES DE INOVAÇÃO FARMACÊUTICA 
E AS NECESSIDADES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Alan Rossi Silva 
Andressa Mendes de Souza 

Marcos Vinício Chein Feres 
 

 

Resumo 

O presente trabalho visa a investigar empiricamente se a inovação de 

produtos terapêuticos, a partir do cumprimento dos deveres impostos pelo 
sistema jurídico de patentes, vem sendo guiada pelas necessidades de saúde 

pública ou por outros interesses alheios aos interesses das comunidades 
impactadas pelas mais diferentes enfermidades. Essa investigação configura-
se como um diagnóstico empírico formulado a partir da coleta indireta de dados 

e guiado pelas regras de inferência de Epstein e King. O substrato teórico 
utilizado é composto pela interação entre a moralidade da aspiração e a 

moralidade do dever, de acordo com a perspectiva teórica de Bankowski. 
 
Palavras-chave:Inovação.Patentes. Saúde Pública. 

 

Introdução 

O sistema jurídico de patentes garante a exclusividade da exploração 

econômica da criação, a fim de, entre outros objetivos, estimular a inovação 

tecnológica (CORREA, 2007). Entretanto, aspectos negativos podem ser 

observados na atual política de propriedade intelectual, especialmente no caso 

que envolve as doenças negligenciadas1. 

Assim, com o intuito de fornecer um diagnóstico preliminar do problema 

que envolve as doenças negligenciadas, o presente trabalho visa a investigar 

empiricamente se a inovação de produtos terapêuticos, a partir do cumprimento 

dos deveres impostos pelo sistema jurídico de patentes, vem sendo guiada 

pelas necessidades de saúde pública ou por outros interesses alheios aos 

interesses das comunidades impactadas pelas mais diferentes enfermidades. 

Nesse sentido, considerando a distinção desenvolvida por Bankowski 

entre moralidade do dever e moralidade da aspiração e as regras de inferência 

elaboradas por Epstein e King, adotou-se como hipótese inicial à questão 

                                                 
1O termo “doenças negligenciadas” é comumente utilizado para se referir a um conjunto de 

enfermidades causadas por agentes infecciosos e parasitários (vírus, bactérias, protozoários e 
helmintos), que são endêmicas em meio às populações menos abastadas do globo, presentes, 
principalmente, em países em desenvolvimento da África, da Ásia e das Américas. Essas 

enfermidades foram originalmente consideradas “negligenciadas” tendo em conta o fato de elas 
permanecerem à margem dos interesses da indústria farmacêutica, de receberem pouca 
atenção das agências de fomento e de sofrerem as consequências de uma grave falha de 

políticas públicas (ABC, 2010). 



apresentada que o cumprimento dos deveres impostos pelas regras do atual 

modelo patentário não vem sendo capaz de suprir as iminentes necessidades 

da saúde pública no quesito inovação, dada sua insuficiência em lidar com a 

complexidade oferecida pela desvinculação entre o impacto gerado na 

sociedade por cada grupo de doenças e o estimulo à pesquisa e ao 

desenvolvimento (P&D) de novos produtos terapêuticos.  

 

Desenvolvimento 

O substrato teórico utilizado é composto pela interação entre a moralidade 

da aspiração e a moralidade do dever, de acordo com a perspectiva trazida por 

Bankowski (2008, p.72). Sob essa perspectiva, o sistema jurídico de patentes 

vigente não será abordado somente a partir dos deveres impostos pelas suas 

regras, mas de um modo que leve em consideração suas aspirações 

precípuas. Isso significa que, em vez de considerar o instituto da patente 

meramente como a proteção à propriedade intelectual face à imitação por meio 

da exclusividade, leva-se em conta seus pressupostos e aspirações, neste 

caso em específico, o objetivo de promover a inovação tecnológica. 

No que se refere à estratégia metodológica, destaca-se que, ao se valer 

de inferências para fundamentar suas conclusões, o presente estudo está 

baseado no respeito às regras de inferência (EPSTEIN; KING, 2013), com o 

intuito de dar maior replicabilidade, confiabilidade e validade aos resultados 

advindos do processo inferencial. Nesse contexto, a inferência, de acordo com 

a metodologia adotada, deve ser entendida como o processo de se utilizar 

fatos conhecidos para se aprender sobre fatos desconhecidos, podendo se 

configurar como descritiva ou causal. Todavia, para os fins almejados pelo 

presente estudo, apenas a descritiva é utilizada. 

Nesse sentido, a partir da hipótese assumida, utiliza-se como base do 

processo inferencial o estudo realizado por Pedrique et al. (2013), que levou 

em consideração a existência de 49 doenças negligenciadas, separando-as em 

cinco categorias: a) malária; b) tuberculose; c) doenças diarreicas; d) doenças 

tropicais negligenciadas (DTN’s, lista oficial da OMS de 17 doenças2) e e) 

outras doenças negligenciadas (19 doenças que não se enquadraram em 

nenhuma das categorias).Todos os novos produtos identificados foram 

                                                 
2 Atualmente, a lista oficial da OMS é composta por 18 doenças, devido à recente inclusão do 

micetoma, no primeiro semestre de 2016 (DNDi, 2016). 



classificados em cinco categorias: a) novas entidades químicas; b) novas 

indicações; c) novas formulações; d) associações em dose fixa e e) vacinas e 

produtos biológicos (PEDRIQUE et al., 2013)3. 

 

Tabela – Indicação de novos produtos e de novas entidades químicas por doença em 
comparação com o índice DALY (2004 DALYs; 2000–11) 

 
Novos 

Produtos* 

Novas Entidades 

Químicas 
DALY’s (mil) 

Doenças Neuropsiquiátricas 134 (16%) 49 (15%) 199.280 (13%) 

Câncer 103 (12%) 81 (24%) 79.765 (5%) 

Doenças Cardiovasculares 70 (8%) 29 (9%) 151.377 (10%) 

Sistema Geniturinário e Hormônios 

Sexuais 
55 (7%) 18 (5%) 14.754 (1%) 

Doenças Digestivas 46 (5%) 23 (7%) 42.498 (3%) 

Disfunções dos Órgãos Sensoriais 37 (4%) 13 (4%) 86.883 (6%) 

Doenças Negligenciadas 
37 (4%) 4 (1%) 159.976 (11%) 

Malária 
12 (1%) 3 (1%) 33.976 (2%) 

Tuberculose 
7 (1%) 0 34.217 (2%) 

Doenças Diarreicas 
7 (1%) 1 (< 0,5%) 72.777 (5%) 

Doenças Tropicais Negligenciadas 
5 (1%) 0 18.325 (1%) 

Outras Doenças Negligenciadas 
6 (1%) 0 681 (< 0,5%) 

HIV/AIDS 36 (4%) 12 (4%) 58.513 (4%) 

                                                 
3Os novos medicamentos e vacinas aprovados, entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro 
de 2011, foram identificados a partir de uma coleta junto ao banco de dados da Agência 
Europeia de Medicamentos (AEM), da US Food and Drug Administration (FDA), da lista de 

remédios pré-qualificados e da lista modelo de medicamentos essenciais, ambas da OMS.  



Doenças Respiratórias (não-

infecciosas) 
31 (4%) 7 (2%) 59.039 (4%) 

Diabetes Mellitus 28 (3%) 9 (3%) 19.705 (1%) 

Doenças Músculo-Esqueléticas 26 (3%) 13 (4%) 30.869 (2%) 

Outras Doenças Infecciosas e 

Parasitárias 
113 (13%) 23 (7%) 181.441 (12%) 

Outras Doenças† 134 (16%) 55 (16%) 439.159 (29%) 

Total 850 (100%) 336 (100%) 
1.523.259 

(100%) 

Fonte: PEDRIQUE et al., 2013 
*Inclui novas entidades químicas, novas formulações, associações em dose fixa, novas indicações e 
vacinas ou produtos biológicos. 
†Doenças maternas e perinatais, deficiências nutricionais, anomalias congênitas, doenças de pele, 
doenças endócrinas, doenças bucais e lesões. 

 
A tabela acima apresenta a quantidade de produtos terapêuticos 

desenvolvidos no período entre 2000 e 2011, relacionando-os às doenças para 

as quais foram indicados, com a distinção de quantos desses produtos são 

considerados novas entidades químicas e, ainda, demonstra a quantidade de 

produtos desenvolvidos para cada doença em comparação com a carga global 

das mesmas4. Com isso, a partir da análise desses dados, é 

possívelreconhecer o contraste existente entre o desenvolvimento de produtos 

terapêuticos para cada grupo de doenças, sobretudo, no que diz respeito às 

novas entidades químicas. Ao passo que, apenas 4 (1%) das novas entidades 

químicas desenvolvidas foram destinadas às doenças negligenciadas, 81 

(24%) foram destinadas ao câncer, categoria de doença mais contemplada 

pela inovação do setor farmacêutico. Em que pese, todavia, o fato de as 

                                                 
4 Medição realizada através do indicador DALY (Disability Adjusted Life Year ou Anos de Vida 

Perdidos Ajustados por Incapacidade), através do qual se mede, simultaneamente, o efeito da 
mortalidade e dos problemas de saúde que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. Um 
DALY é equivalente a um ano perdido de vida sadia. A soma dos DALY’s em uma determinada 

população pode ser pensada como uma mensuração da falha existente entre a atual situação 
da saúde e um estado ideal, onde uma população inteira vivesse até uma idade avançada, livre 
de doenças e de incapacidades decorrentes delas. Os DALY’s para uma doença são 

calculados como a soma dos anos perdidos de vida sadia (Years Life Lost; YLL) devido à morte 
prematura na população e os anos vividos com incapacidade (Year Lost due to Disability; YLD) 
para pessoas que vivem com alguma incapacidade. Sendo assim, DALY = YLL + YLD(WTO, 

2016). 



doenças negligenciadas corresponderem acerca de um décimo da carga global 

das doenças, enquanto o câncer corresponde acerca de 5%. 

 Por fim, verifica-se ainda a existência de uma considerável disparidade 

entre o número total de novos produtos terapêuticos desenvolvidos e a 

quantidade de novas entidades químicas entre eles (850/336). Quadro que 

parece se repetir não só entre as doenças negligenciadas (37/4), mas também 

entre os grupos de enfermidades tradicionalmente contemplados pelo sistema 

vigente, como ocorre, por exemplo, no caso das doenças neuropsiquiátricas 

(139/49). 

 

Conclusão 

Constata-se, a partir da desvinculação entre os índices de inovação de 

produtos terapêuticos e a carga global de cada doença, que outras razões, a 

serem exploradas posteriormente, alheias ao interesse público, podem estar 

estimulando a P&D de produtos destinados ao combate das doenças em geral, 

uma vez que a gravidade das consequências diretamente geradas por 

enfermidade à população não parecem ser elementos preponderantes no que 

se refere aos índices de inovação. De modo que, o cumprimento dos deverem 

impostos pelas regras do atual modelo patentário parecem ser insuficientes 

para suprir sua aspiração inicial e contemplar as necessidades de saúde 

pública. 

Além disso, a partir da disparidade existente entre o número total de 

produtos desenvolvidos e o baixo índice de novas entidades químicas é 

possível inferir, preliminarmente, a existência de uma falha geral da inovação 

farmacêutica. Em outras palavras, não obstante os dados coletados tenham 

demonstrado uma grave falha de inovação no caso específico das doenças 

negligenciadas, o baixo número de novas entidades químicas dentre os novos 

produtos desenvolvidos poderia significar uma falha ainda mais grave para 

esse grupo de doenças e, eventualmente, uma re-significação dos índices de 

inovação inclusive para outros grupos de doenças, tradicionalmente, mais bem 

amparados pelo sistema jurídico vigente. 
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