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O objetivo deste capítulo é analisar a importância do desenvolvimento e do uso da 

licença compulsória no aperfeiçoamento das políticas de propriedade industrial no Brasil, 

bem como suas implicações para as políticas de saúde pública, especificamente no que 

tange ao acesso aos medicamentos essenciais. De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades 

prioritárias de saúde da população e são selecionados de acordo com a relevância em 

termos de política de saúde, bem como de evidências quanto à eficácia, à segurança e 

à relação custo-eficácia. Tais produtos devem estar sempre disponíveis nas quantidades 

adequadas, nas dosagens apropriadas e nos padrões desejáveis de qualidade, a custos 

aceitáveis segundo o poder de compra de indivíduos e comunidades. 

O conceito de medicamentos essenciais é, pois, flexível, ajustando-se às caracterís

ticas de cada país. No Brasil, a adoção da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(Rename), parte da Política Nacional de Medicamentos (portaria GM n. 3.916, de 30 de 

outubro de 1998), constitui importante instrumento do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

ajuda a pautar a política de inovação em saúde do Brasil. A administração da Rename é 

realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); sua atualização periódica 

é prevista pelo Ministério da Saúde. 

Desde a entrada em vigência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio - o Acordo Trips (Agreement on Trade-Related Aspects 

1 A autora agradece os comentários de Antonio 

Luiz Figueira Barbosa e o suporte da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Rio de Janeiro (Faperj). O texto não reflete, neces

sariamente, a posição do governo brasileiro. 

399 






















































