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1. INTRODUÇÃO 

 

A necessidade da transformações no sistema internacional da propriedade intelectual 

acerca da relevância dos Direitos Humanos na economia global parece ser urgente e 

necessária, pois se vislumbra a conscientização, em nível global, de que a responsabilidade 

pelo desenvolvimento da ordem mundial deve ser partilhada com coerência entre os Direitos 

Humanos, o comércio e a política. 

Em consideração a transversalidade dos direitos humanos e sua relevância nos 

processos de tomada de decisão e na articulação política no âmbito internacional, a discussão 

sobre a relação entre a propriedade intelectual e tais direitos pode ser vista como atual e 

necessária, não só para a compreensão do impacto dos regimes de proteção da propriedade 

intelectual sobre os direitos sociais, econômicos e culturais, como também para definir em 

que medida os direitos do homem podem contribuir para a humanidade. 

Partindo desta compreensão, existe a possibilidade de ser medido o alcance da função 

social da propriedade intelectual a fim de identificar os principais desafios e perspectivas da 

relação entre os direitos humanos e a propriedade intelectual. 

 Assim, este trabalho pretende apresentar uma análise da proteção da  propriedade 

intelectual no âmbito internacional a partir do seu sistema e de uma possível relação 

conflituosa entre a tutela deste direito e a garantia de valores humanos relevantes, tais como o 

direito à saúde, particularmente no que se refere ao acesso a medicamentos. 
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2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa parte de uma abordagem dedutiva, uma vez que analisa a possibilidade 

aplicação da ingerência como instrumento de proteção do meio ambiente como um direito 

humano no plano internacional bem como utiliza uma técnica de pesquisa descritiva, a partir 

das normativas internacionais acerca do tema. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A ampliação da cobertura proteção patentária foi um dos maiores resultados do acordo 

TRIPS, pois os paises desenvolvidos defendiam uma maior proteção à propriedade intelectual, 

ou seja, o desenvolvimento de um solido sistema de patentes para estimular o 

desenvolvimento economico.  

Nessa construção caracteriza-se pela participação das multinacionais, introdução de 

novas tecnologias no país, ideia que os ganhos dos laboratórios seriam reinvestidos no país, e 

que o desenvolvimento das patentes iriam preencher os anseios do consumo. 

No entanto, no cenário internacional, os sistema de patentes serve para um controle 

dos direitos de informação e tecnologia, como uma estratégia das patentes para assegurar o 

mercado, cujas consequências é a concentração de conhecimento apropriado nos paises 

desenvolvidos e a dependência científica e tecnológica dos paises mais pobres. 

Destaca-se que a maior proteção não implica a transferência de tecnologias para os 

paises menos desenvolvidos, pois os mesmos estão restritos a opções políticas que 

comprometem os Estados a necessidade da ordem econômica. 

Os problemas gerados pela dificuldade de acesso a medicamentos necessitam de uma 

solução e passam a ser prioridade global, pois regras muito rigorosas sobre a propriedade 

intelectual minam a obrigação dos Estados de respeitar, proteger e promover o direito à saúde 

e à vida, ao afetarem sua capacidade de reduzir o custo de medicamentos. 

Observa-se que a propriedade intelectual se encontra regrada pelas grande 

coorporaçoes economicas mundias, e legitimada pelo Estado, que se utilizada do caráter 

público para privatizar o espaço das descobertas através da tecnologias, na qual ingressa no 

circulo vicioso de desigualdade e dependência técnológica, o que proporciona aos paises mais 

pobres ficarem refêns do monopólio da industria farmacêutica internacional. 

Embora o Brasil tenham mecanismos de proteção da propriedade intelectual, a 

gravidade dos problemas de saúde pública que afligem países pouco desenvolvidos e em 



 

desenvolvimento (como Aids, tuberculose, malária e outras epidemias), refletem as 

preocupações desses países sobre as implicações do acordo TRIPS em relação à saúde pública 

em geral. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Portanto, surge o desafio de redefinir o direito à propriedade intelectual à luz da 

concepção contemporânea dos direitos humanos, da indivisibilidade, interdependência e 

integralidade destes direitos, com especial destaque aos direitos econômicos, sociais e 

culturais e ao direito ao desenvolvimento, na construção de uma sociedade aberta, justa, livre 

e plural, pautada por uma democracia cultural emancipatória. 

Por fim, a promoção, proteção e implementação dos direitos humanos, em especial do 

direito à saúde, no acesso a medicamentos são ações que devem estar diretamente ligadas à 

busca pelo desenvolvimento, uma vez que a relação entre direitos humanos e 

desenvolvimento pode ser percebida a partir da efetivação de um processo que compreende o 

crescimento econômico, a redistribuição de recursos, a atuação do Estado, a participação em 

um processo democrático e a reforma e cooperação no âmbito da ordem internacional. 
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