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A Universidade e as Patentes de 
Fármacos

A missão da Universidade de pesquisa:A missão da Universidade de pesquisa:
A A produção científica qualificadaprodução científica qualificada do País e a Universidade do País e a Universidade 
Pública (IES);Pública (IES);

Formação & qualificação de quadrosFormação & qualificação de quadros e o desenvolvimento e o desenvolvimento 
social; social; 
Formação & qualificação de quadrosFormação & qualificação de quadros e o desenvolvimento e o desenvolvimento 
social; social; 

Criação e transmissão do conhecimento:Criação e transmissão do conhecimento:
O O avanço do conhecimentoavanço do conhecimento (novo) e a (novo) e a pesquisa científica pesquisa científica 
inovadorainovadora;;

A A UniversidadeUniversidade e a tríplice hélice;e a tríplice hélice;

Porquê a universidade patenteia ?Porquê a universidade patenteia ?
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Kneller, Kneller, The importance of new companies for drug discovery: origins of a decade of new drugsThe importance of new companies for drug discovery: origins of a decade of new drugs. . 

Nature Rev. Drug Discov. Nature Rev. Drug Discov. 20102010, 9, 9, 867; AJ Stevens , 867; AJ Stevens et al., et al., The role of publicThe role of public--sector research in the sector research in the 

discovery of drugs and vaccinesdiscovery of drugs and vaccines. . N. Engl. J. Med. N. Engl. J. Med. 20112011,, 364364, 535., 535.



A crise de A crise de 
produtividade da produtividade da 

BigBig--PharmaPharma



...is going up !

The Big Pharma innovation crisis...

eliezer  2011

* A. Mullard, 2010 FDA drug approvals, Nature Rev. Drug Discov. 2011, 10, 82.

The drug world market, in 2010 = US$ 850 biThe drug world market, in 2010 = US$ 850 biThe drug world market, in 2010 = US$ 850 biThe drug world market, in 2010 = US$ 850 biThe drug world market, in 2010 = US$ 850 biThe drug world market, in 2010 = US$ 850 biThe drug world market, in 2010 = US$ 850 biThe drug world market, in 2010 = US$ 850 bi
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Pôle de recherche interdisciplinaire pour Pôle de recherche interdisciplinaire pour 

le médicamentle médicament
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CadeiaCadeia dada inovaçãoinovação radical radical emem fármacosfármacos





super blockbustersuper blockbustersuper blockbustersuper blockbustersuper blockbustersuper blockbustersuper blockbustersuper blockbuster––––––––drugdrugdrugdrugdrugdrugdrugdrug
atorvastatinaatorvastatina

bestselling drug  2010  =  US$ 13.5 bibestselling drug  2010  =  US$ 13.5 bibestselling drug  2010  =  US$ 13.5 bibestselling drug  2010  =  US$ 13.5 bi

•• Como inovar sem IP eficaz?Como inovar sem IP eficaz?
•• A inovação não A inovação não sentasenta nem nem esperaespera......

Prof. Luis Carlos Dias & Dr Adriano S. VieiraProf. Luis Carlos Dias & Dr Adriano S. Vieira

Julia Paranhos & Lia Julia Paranhos & Lia HasencleverHasenclever, , Is Is industryindustry--universityuniversity interactioninteraction real & real & viableviable in in thethe BrazilianBrazilian

pharmaceuticalpharmaceutical system system ofof innovationinnovation??, VIII , VIII Triple Triple HelixHelix ConferenceConference, Madrid, , Madrid, SpainSpain, , OctoberOctober 2010.2010.

•• TT (do saber para fazer) depende de internalização!TT (do saber para fazer) depende de internalização!

•• A quem interessa o País A quem interessa o País não inovarnão inovar em fármacos?em fármacos?
•• Qual a real capacidade tecnológica na empresa?Qual a real capacidade tecnológica na empresa?



A Universidade patenteia... deposita!A Universidade patenteia... deposita!
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LASSBioLASSBio--294 294 

Patent (USPTO) 7.091.238 (15/08/2006) Patent (USPTO) 7.091.238 (15/08/2006) 

É expressivo o capital intelectual da Universidade...
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•• Aritmética das patentes no Brasil: 1 + 1 = 0Aritmética das patentes no Brasil: 1 + 1 = 0



www.inctwww.inct--inofar.ccs.ufrj.br inofar.ccs.ufrj.br 

www.farmacia.ufrj.br/lassbiowww.farmacia.ufrj.br/lassbio

ejbarreiro@ccsdecania.ufrj.br ejbarreiro@ccsdecania.ufrj.br 

Vista aérea do paraiso terrestre de Saquarema, RJ
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http://ejbhttp://ejb--eliezer.blogspot.comeliezer.blogspot.com


