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DISCIPLINA

Tópicos especiais em Ciências Humanas e Saúde I
Saúde pública, patentes e produção de produtos terapêuticos para o SUS

EMENTA:

A disciplina propõe uma reflexão sobre as relações entre desenvolvimento produção e circulação de bens terapêuticos para a
saúde, propriedade intelectual (PI), e políticas públicas para o acesso a aqueles bens.
O patenteamento de produtos terapêuticos (ou seja, das tecnologias incorporadas nestes produtos) em âmbito global, se acentua
a partir de 1995, com a promulgação dos acordos internacionais de comércio conhecidos como Acordos Trips ou ADPIC (Acordo
sobre aspectos relacionados à propriedade intelectual na área do comércio) da Organização Mundial do Comércio (OMC). Novas
normas regulatórias e da propriedade intelectual (PI) impuseram uma harmonização de normas, pelas reformas de leis nacionais
de PI entre países em estágios de desenvolvimento diferentes, intensificando o quadro de dominação e hierarquização
econômicas, agora estendidas a questões da vida, com grande prejuízo para os países pobres ou emergentes, agrupados como
“países do Sul Global”.
No plano local, Governos destes países tentam responder ou compensar a tensão entre os “direitos de patentes e os direitos de
pacientes” por meio da formulação de políticas públicas (políticas de saúde, de PI, política externa das nações etc.).
Nesse sentido, a disciplina aceita a discussão da cada vez mais presente discussão, sobre “saúde global” e sua polissemia, bem
como o problema da governança do direito à saúde e à vida em contextos como o brasileiro no qual o direito a saúde é um direito
individual fundamental.
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