
EIXO: Produção de Medicamentos (EREFAR SUL)

Baseado no livro “A Indústria Farmacêutica, o Estado e a Sociedade”
Jorge Antonio Zepeda Bermudez

Até  meados  do  século  XIX,  os  medicamentos  eram  de  origem  botânica, 
produzidos por médicos ou farmacêuticos. A partir do século XX, surgiram instituições de 
pesquisas e produção de medicamentos,  e a síntese química de fármacos,  surgiu no 
início do século XXI. Durante as décadas de 40 e 50, aparece a indústria farmacêutica 
global, e a verticalização dos processos nas transnacionais.

Após a Segunda Guerra Mundial, com a destruição do parque industrial europeu e 
ascensão dos Estados Unidos,  como grande potência financiadora da reconstrução da 
Europa e da expansão da indústria, houve um desenvolvimento industrial elevado.

As indústrias farmacêuticas passaram a influenciar a prescrição médica, utilizando 
propagandas e outras estratégias de marketing.

No Brasil, como em tantos outros países periféricos, o crescimento da indústria 
farmacêutica  se  deu de maneira  diferente  ao das  transnacionais,  porque não teve a 
devida infra-estrutura, o desenvolvimento do setor de química fina e a verticalização da 
produção. Com a política desenvolvimentista que estava sendo desenvolvida no Brasil e 
com a abertura ao capital estrangeiro, as indústrias transnacionais tiveram livre acesso 
ao Brasil e consolidaram sua hegemonia e nossa dependência econômica e industrial.

Outra questão importante é a regulamentação sobre a propriedade intelectual, 
sobre a qual o Brasil posicionou-se pelo não reconhecimento e revogação de patentes.

A abertura ao capital estrangeiro, a falta de protecionismo às indústrias nacionais 
por  parte  do  governo,  as  grandes  inovações  tecnológicas  de  que  dispunham  as 
transnacionais, fizeram com que ocorresse um enfraquecimento das indústrias nacionais 
perante às outras. Essa situação gerou a desnacionalização da indústria farmacêutica 
brasileira, e fragilidade da mesma.

Na década de 60, a desnacionalização e a dependência foram acentuadas com as 
Instruções 70 e 113 da Superintendência da Moeda e Crédito. A primeira instituía taxas 
de câmbios múltiplas, diferenciando os produtos em cinco categorias, produtos e insumos 
tinham  taxas  mais  baixas  e  isso  favorecia  a  importação  de  matérias-primas  pelas 
transnacionais. A segunda facilitava a instalação de indústrias transnacionais no Brasil, 
pela emissão de licenças de importação sem cobertura cambial, facilitando a instalação 
de equipamentos.

Com  o  regime  militar,  o  autoritarismo-burocrático  fazia  com  que  setores 
desprotegidos da sociedade fossem excluídos política e economicamente,  a sociedade 
sofresse despolitização e desmobilização e a transnacionalização fosse acentuada.  

Em  áreas  estratégicas,  como  a  aeronáutica,  indústria  bélica,  nuclear  e 
computação, o regime militar priorizou o desenvolvimento tecnológico, entretanto em 
outras áreas,  como a farmoquímica,  não houve avanço real.  Outra característica dos 
regimes militares foi o enfoque tecnoburocrático na formulação política, intervindo contra 
os movimentos populares.

Durante a Convenção de Paris (1883) foi estabelecido o Sistema Internacional de 
Patentes. O Brasil participou do evento e assinou sua concordância. A justificativa para a 
proteção  da  propriedade  intelectual  era  que  por  causa  do  não  reconhecimento  das 
patentes  houvesse  atraso  no  desenvolvimento  da  indústria  nacional,  desestímulo  à 
pesquisa, deslocamento de recursos do setor público, insegurança ao investir na indústria 
farmacêutica nacional, desemprego de cientistas e pesquisadores, entre outras.

Entretanto,  percebemos  que  o  não  reconhecimento  de  patentes  é  totalmente 
coerente  e  oportuno  para  a  saúde,  por  ser  um  setor  básico.  Mas  é  essencial  a 
intervenção  do  Estado  em políticas  de  desenvolvimento  e  capacitação  internas,  com 
ampla integração do setor farmacêutico, a fim de que o mesmo passe para a condição de 
produtor de tecnologias e inovações, reduzindo a dependência externa.



Em 1991, foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº824, para a 
regulação  da  propriedade  industrial,  criando,  assim,  um  monopólio  para  as 
transnacionais. Em benefício de interesses mercantis dessas transnacionais, a população 
e seus representantes no Congresso foram induzidos de que questões tecnológicas são 
restritas ao conhecimento de especialistas.

Um instrumento de poder, o domínio tecnológico, foi utilizado para aprofundar a 
dependência nossa, enquanto que a população era desinformada pela grande imprensa, 
que fazia referência à pirataria para a apropriação de nossos patrimônios nacionais e 
controle dos mesmos.

Em  muitos  países  classificados  como  desenvolvidos,  o  crescimento  e  a 
internacionalização  das  indústrias  farmacêuticas  deu-se  sem  patentes  ou  com  um 
sistema de patentes flexíveis, com argumentos de que o monopólio concedido causava 
atraso  tecnológico  nesses  países.  Em  outros,  que  fizeram  uso  das  patentes,  houve 
elevação dos preços dos medicamentos,  tendência de diminuir laboratórios de capital 
nacional, e a balança comercial passou de superavitária a fortemente deficitária.

O sistema de patentes faz com que a produção de conhecimento e medicamentos 
seja  direcionada  para  o  tratamento  de  doenças  que  sejam  lucrativas  às  indústrias 
farmacêuticas.  Doenças  prevalentes  em países  desenvolvidos,  onde a população  tem 
poder de compra para adquirir os medicamentos ofertados, e induzidos, pelo mercado, 
são priorizadas pelas indústrias.

A  população  brasileira  vem  enfrentando  condições  de  vida  e  saúde  bastante 
graves,  com  a  persistência  de  doenças  infecciosas  e  parasitárias,  grandemente 
associadas  ao  subdesenvolvimento,  e  a  transição  desse  padrão  epidemiológico  não 
ocorre, em partes, por causa do desenvolvimento capitalista do Brasil. A contradição é 
claramente visível  quando confrontamos o grande crescimento econômico e a terrível 
distribuição de renda aqui, comprovando que crescimento econômico e desenvolvimento 
não são correspondentes.

Com  relação  à  política  de  medicamentos,  verificamos  a  gigante  parcela  da 
população em condição de extrema pobreza, sem ter como custear suas necessidades 
básicas,  e, portanto,  sem acesso aos medicamentos.  O envelhecimento da população 
brasileira, que é fato no Brasil, traz também a necessidade de maior assistência à saúde, 
e utilização de medicamentos de uso contínuo.

O setor farmacêutico, operando com a maior margem de lucro bruto, está entre 
os mais capitalizados.  As farmácias e drogarias possuem margem fixa de lucro, com 
porcentagem  do  preço  de  venda,  bonificações  existem pelas  ofertas  de  laboratórios 
produtores, e aí os balconistas agem tentando influenciar a venda de medicamentos. O 
mercado de medicamentos no Brasil, de caráter extremamente concentrador, agrava as 
condições de vida da população.

Os  abusos  nos  preços  cobrados  pelos  medicamentos  exigem  controle  e 
fiscalização por parte dos governos, no Brasil,  há o Ministério da Saúde e secretarias 
estaduais de saúde, áreas que sofrem com a falta de recursos humanos e precariedade 
do serviço.

No  final  de  1992,  a  agudização  da  crise  de  medicamentos,  chamada  pela 
imprensa de “crise dos remédios”, foi configurada pelo confronto do Ministério da Saúde 
com a Indústria Farmacêutica, não só em relação à questão dos preços, mas em relação 
ao papel regulador do Estado.

Apoiada  nesse  cenário,  a  população  brasileira  carece  de  cuidados  à  saúde  e 
padece sem acesso aos medicamentos essenciais, que são raramente produtos de maior 
venda no mercado. O distanciamento entre medicamentos essenciais, indispensáveis, e 
as práticas mercadológicas são um pedido de ajuda por parte das populações carentes.

A falta de acesso aos medicamentos faz com que aumente a procura de serviços 
de saúde mental emergenciais e internações hospitalares por aqueles que têm menor 
poder  aquisitivo.  E um elevado número de internações  pode ser  atribuído à falta  de 
acompanhamento  ambulatorial,  falta  de  assistência  médica  e  farmacêutica  e  não 
utilização de medicamentos prescritos.



Em 1964, a promulgação do Decreto nº. 53.612 aprovou pela primeira vez uma 
lista de medicamentos essenciais, e falou sobre a utilização racional das verbas e sobre a 
prioridade para os laboratórios estatais e privados de capital nacional.

A Central de Medicamentos (CEME) foi criada pelo Decreto nº. 68.806 em 1971, e 
tinha função  de  regular  a  produção  e  distribuição  de  medicamentos.  Médici,  quando 
assinou o decreto, disse que o governo devia ampliar a assistência farmacêutica para as 
classes de menor poder aquisitivo como prioridade, porque senão a grande massa não 
teria  acesso  a  uma  consulta  médica.  Essa  realidade  não  mudou  e  vemos  que,  ao 
contrário,  agrava-se  cada  vez  mais.  As  filas  aumentam,  as  unidades  de  saúde  não 
suportam a demanda de medicamentos, e as indústrias lucram e lucram.

A RENAME tinha como objetivo garantir medicamentos essenciais para populações 
que  não  tinham  as  necessidades  básicas  de  saúde  atendidas.  Esses  medicamentos 
devem  ser  selecionados  e  atualizados  periodicamente  com  auxílio  da  comunidade 
científica.

“Saber ver não é tarefa das mais fáceis, pois geralmente enxergamos as coisas 
através  do  prisma  de  nossos  interesses,  paixões  e  preconceitos”  nos  diz  L.  Rey. 
Precisamos ter discernimento entre os interesses da Indústria Farmacêutica, do Estado e 
da Sociedade, ao fazer a reflexão acerca da política de medicamentos. 


