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Colégio Pedro II Realengo II 

Geografia – Ensino Fundamental - Turma 902 

Atividade 8 - 1º Trimestre 

  Data: 07.04.2020 - Nome: ________________________________ 

 

Observe, leia e resolva a questão.  

 

 
Figura 1 - https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios 

 

Texto 1 

 

Donald Trump propôs a compra da patente da vacina 

contra o coronavírus da empresa alemã CureVac para uso 

“somente nos Estados Unidos”, causando uma recusa 

categórica por Angela Merkel. 

 

Essa corrida diplomática (que inclui segundas intenções 

eleitorais) reflete uma realidade industrial. Há competição 

entre países para proteger o lucro de suas grandes empresas.  

https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios
https://diplomatique.org.br/as-possibilidades-abertas-por-donald-trump/
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Outro problema é que como a pesquisa é feita principalmente 

por incentivo financeiro e por patentes, as grandes empresas 

farmacêuticas estão reduzindo seus investimentos em áreas 

médicas essenciais como as infecções, sejam elas bacterianas ou 

virais (pois garantem menor lucro).  

Atualmente, 85% dos medicamentos são consumidos em países 

que abrigam apenas 17% da população mundial. Há mais 

pesquisas sobre medicamentos para depressão e obesidade que 

para doenças infecciosas, que são a principal causa de 

mortalidade no mundo. Assim, há acesso desigual entre países 

(centrais e periféricos) e há acesso desigual entre grupos sociais 

dentro de cada país (minoria privilegiada e diferentes grupos 

desfavorecidos). 

Adaptado de: https://theintercept.com/2020/03/28/coronavirus-covid19-vacina-

capitalismo-lucro/ (acesso em 07.04.20) 

 

 

TEXTO 2  

ENTREVISTA  -28.03.2020  

CIENTISTAS AO REDOR DO MUNDO  estão correndo 

para desenvolver uma vacina capaz de neutralizar o novo 

coronavírus, que causa a covid-19, doença respiratória que 

já matou mais de 14,6 mil pessoas desde dezembro. O 

mundo atingiu a marca de mais de 185 mil casos 

confirmados. 
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Para entender o futuro, conversei com Achal Prabhala, bolsista 

da Shuttleworth Foundation. Achal nasceu e vive na Índia. Por 

meio do seu projeto, ele trabalha em seu país de origem, bem 

como no Brasil e na África do Sul, para ajudar os governos a 

encontrarem maneiras de quebrar patentes e derrotar os 

poderosos lobbies farmacêuticos. Seu objetivo é fornecer 

atendimento acessível. 

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, 

mais de 1,5 milhões de crianças morrem todo ano de doenças 

que poderiam ser prevenidas por vacinação — a grande 

maioria delas são as mais pobres e marginalizadas da 

sociedade, que não conseguem pagar pelo tratamento. As 

empresas farmacêuticas estão entre os principais obstáculos: 

elas detêm as patentes das principais vacinas e cobram mais do 

que os países em desenvolvimento podem pagar por essas 

substâncias. 

Com o lucro, as indústrias fazem lobby e conseguem o apoio de 

governos, numa dobradinha que é um impedimento direto 

para salvar vidas. Essa é uma questão estrutural que está no 

coração do sistema global de saúde – e que não tem ganhado a 

atenção merecida no momento. 

 

Perguntei a Achal o que podemos esperar na corrida 

por tratamentos e curas para a covid-19, que 

precedentes históricos podem ajudar na compreensão 

do momento atual e que modelos melhores deveríamos 

seguir. 

A: Todos deveríamos nos preocupar com a forma como essa 

vacina vai ser desenvolvida e como vai ser distribuída. Parece 

inevitável que essa vacina vá ser desenvolvida no setor privado. 

https://www.shuttleworthfoundation.org/
https://www.unicef.org/immunization
https://www.who.int/phi/news/Presentation15.pdf
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Haverá diversos monopólios atrelados a ela por meio das 

patentes, o que significa que os fabricantes da vacina ou das 

vacinas terão o direito exclusivo de comercialização. Eles 

poderão fazer o que quiserem, em qualquer lugar do mundo que 

desejarem. 

Sempre foi assim? 

A: No que se refere às vacinas, uma coisa de que as pessoas se 

lembram bem – mesmo as que não sabem muito sobre 

monopólios, patentes ou propriedade intelectual – é a criação 

da vacina da pólio em 1955. Jonas Salk desenvolveu a vacina e 

foi amplamente celebrado como herói por não patenteá-la. Isso 

se deu por uma série de motivos, mas o mais importante deles, 

me parece, é que ela foi financiada com recursos públicos. Isso 

foi em 1955, e muita coisa mudou desde então. 

Mais ou menos nos últimos 30 anos, a produção e o 

desenvolvimento das vacinas mudaram consideravelmente, de 

uma espécie de método de ciência aberta, pública e 

cooperativa, para algo que é essencialmente comandado por 

empresas privadas. Isso não significa que o método de ciência 

aberta de criação de vacinas ou monitoramento de saúde 

pública esteja morto. Mas significa que houve um afastamento 

dele. 

Existem bons precedentes para a vacina do 

coronavírus? 

Eu venho trabalhando em um caso na Índia que envolve uma 

Vacina Pneumocócica Conjugada, chamada VPC ou vacina de 

pneumonia. Para se ter uma ideia do quanto ela é importante, 

aproximadamente 1 milhão de bebês morrem todos os anos de 

causas ligadas à pneumonia. Só na Índia, são 127 mil. Uma 

VPC evitaria isso drasticamente. 

A vacina atualmente em uso é monopólio da Pfizer, que já 

lucrou dezenas de bilhões de dólares com ela. A Pfizer 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232015000300001
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comercializa a vacina por 600 a 800 dólares por criança [no 

câmbio atual, o equivalente a cerca de R$ 3 a 4 mil] – um valor 

que o governo indiano jamais teria como arcar. 

 

Se a Pfizer abrisse mão das patentes sobre essa vacina 

de pneumonia, permitindo que qualquer um pudesse 

produzi-la, o governo indiano conseguiria fabricá-la 

por menos de dez dólares a dose? 

Sim, conseguiria. O mais estranho é que o governo indiano, 

como qualquer outro governo, tem o poder de quebrar as 

patentes sobre a VPC por meio da emissão de uma coisa 

chamada licença compulsória. Isso permite que se quebre a 

patente a despeito das objeções do proprietário, em prol do 

interesse público. 

O Brasil ameaçou fazer isso em 1996 com o coquetel de 

medicamentos da aids, quando os fabricantes europeus e 

americanos dos antirretrovirais não se dispuseram a negociar 

um preço suficientemente acessível com o então chefe do 

programa brasileiro de controle da doença, Paulo Teixeira. 

Depois de serem ameaçados com a possibilidade de emissão de 

licenças compulsórias, os laboratórios rapidamente 

negociaram um preço razoável, e, em decorrência disso, o 

Brasil se tornou um dos primeiros países de terceiro mundo a 

oferecer tratamento universal para HIV e aids por meio da 

oferta de medicamentos antirretrovirais. E isso foi uma 

conquista muito relevante. 

Então por que os países não intervêm com mais 

frequência para salvar vidas? 

Desde 1996, quando foi criada a Organização Mundial de 

Comércio, a OMC, o governo dos EUA adotou uma postura 

muito rígida contra qualquer país que ameace o faturamento 

decorrente da exportação de propriedade intelectual pelas 
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empresas americanas, que eles consideram uma fonte crucial 

de receita – e de fato é. 

Não há discussão de que as regras da OMC permitem o 

licenciamento compulsório, não é ilegal, mas é muito difícil 

conseguir. E, caso os EUA reclamem e a OMC considere que o 

procedimento não foi seguido adequadamente, o órgão pode 

emitir uma advertência, o que gera grande preocupação, 

porque ser membro da OMC essencialmente define um país 

hoje, já que a economia depende do comércio. 

Mas não são só os EUA: a União Europeia, o Japão e muitos 

outros países desenvolvidos industrializados protegem 

agressivamente seus direitos de propriedade intelectual. O que 

eles fazem é ameaçar com sanções comerciais, que causam 

impacto sobre vários outros aspectos do comércio de qualquer 

país que emita uma licença compulsória, que é classificada 

como um ato hostil. E isso é uma ponderação muito, muito, 

muito grande a se superar. 

Então os EUA e outros países desenvolvidos estão 

essencialmente mantendo as economias dos países em 

desenvolvimento como reféns para impedir que eles 

tenham mais acesso a medicamentos que salvam 

vidas. É como as coisas funcionaram até hoje, mas 

você também disse que a crise da covid-19 é diferente. 

Você vê a possibilidade de que as coisas mudem em 

decorrência da gravidade dessa nova crise? Poderia 

haver livre acesso para todos? 

As empresas que desenvolverem tratamentos ou vacinas para a 

covid-19 estarão sujeitas a um volume tão extraordinário de 

pressão de relações públicas – a indignação pública estará em 

níveis excepcionalmente altos – que isso irá forçá-las a não 

praticar aumentos abusivos de preços. Não acho que elas 

tenham como fugir disso. 
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Deveria ser óbvio que o papel do governo é proteger 

seus cidadãos e salvar o máximo de vidas possível. 

Mas vamos falar apenas de números. O raciocínio 

neoliberal é que as empresas precisam de incentivo 

em forma de lucro para investir em pesquisa e 

desenvolvimento; que, se elas não puderem obter uma 

patente, não vão fazer investimentos; e que a 

propriedade intelectual e o livre mercado são os 

mecanismos mais eficientes para esse fim. Isso é 

verdade? Existem alternativas? 

Não é que todos os governos tenham reduzido o investimento 

no desenvolvimento de vacinas. O que fizeram, na verdade, em 

especial nos EUA, foi distribuir essas vacinas por meio de 

financiamentos a universidades e até a empresas, e permitir 

que o produto final, se bem-sucedido, seja entregue ao 

mercado por uma empresa privada que consegue reunir e 

licenciar todas as patentes envolvidas no processo e se 

beneficiar integralmente do controle monopolista sobre esse 

produto. 

(...) 

Também existem modelos de desenvolvimento de 

medicamentos que não envolvem patentes e usam a 

cooperação internacional para criar fundos de prêmio, que 

entregam recursos para a primeira pessoa ou empresa que 

desenvolver um tratamento.  

(...) Podemos dizer que existem modelos alternativos que 

provavelmente seriam muito mais eficientes que o sistema 

atual e melhores para governos e cidadãos. 

E o motivo pelo qual eu digo que seria um sistema mais 

eficiente é que as prioridades da indústria farmacêutica são 

conduzidas pelo lucro e pelas prioridades dos consumidores 

nos mercados que mais importam para elas.  
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‘Um sistema de cooperação internacional seria mais 

eficiente’... 

Eu não quero menosprezar questões como a obesidade e outros 

tipos de doenças ligadas ao estilo de vida. Realmente não 

quero. Mas quando você deixa a saúde pública nas mãos de 

uma empresa privada, ela vai no rumo do que uma empresa 

privada faz, que é investir principalmente em demandas da 

elite. 

(...) 

Quando comecei a trabalhar com isso, em 2002, havia muito 

poucas pessoas preocupadas com o acesso aos medicamentos e 

os preços. 

Em 2014, um cara chamado Marijn Dekker, CEO da Bayer, que 

é uma gigante farmacêutica mundial, estava falando sobre um 

medicamento para o câncer que a Bayer fabricava, e alguns 

grupos na Índia haviam solicitado uma licença compulsória, 

porque o consideravam impossível de pagar. E então, no 

congresso, ele disse: 

“Isso vai ter um efeito importante sobre o nosso modelo de 

negócios? Não, porque, sejamos honestos, não desenvolvemos 

esse produto para o mercado indiano. Honestamente, 

desenvolvemos esse produto para os pacientes ocidentais que 

podem pagar por ele. É um produto caro”. 

Acho que você ainda podia dizer isso em 2014. Mas você não 

pode mais em 2020. Já quase aconteceram revoltas no Reino 

Unido em relação ao preço do medicamento para fibrose 

cística Orkambi, e isso deixou uma empresa farmacêutica de 

joelhos e a obrigou a negociar um desconto substancial com o 

Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido. 

https://www.keionline.org/22414
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/12/tories-orkambi-drug-pricing-nhs
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Então, Marijn Dekker foi escorraçado pelo que disse, mas a 

verdade é que ele estava apenas expondo os fatos. Quer dizer, 

eles realmente fabricam esses medicamentos para os ricos. (...) 

Um sistema de cooperação internacional seria mais eficiente, 

porque destinaria o dinheiro para as doenças prioritárias em 

todo o mundo. E é importante destacar que eu acho que seria 

muito difícil para um único país fazer isso sozinho. 

Adaptado de: https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-

laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMfuDQWITkg6ptJo

LHRkBM (acesso em 07.04.20) 

 

 

Texto 3 

 

Socorrer com prioridade as perdas dos investidores na bolsa e 

no mercado financeiro, ao mesmo tempo em que se posterga 

o custeio da política pública de saúde e o socorro aos mais 

pobres, além de uma imoralidade, é algo indefensável, do 

ponto de vista da ordem jurídica. 

 

Negar custeio suficiente ao SUS e às consequências sociais e 

econômicas da pandemia agora só aumentará a depressão do 

produto interno bruto e, por conseguinte, acelerará a dívida e 

agravará a crise. 

 

Adaptado de: Le Monde Diplomatique. Texto de Élida Graziane Pinto, procuradora do Ministério 

Público de Contas do Estado de São Paulo; Maria Paula Dallari Bucci, professora da Faculdade 

de Direito da USP - https://diplomatique.org.br/as-prioridades-na-pandemia-do-covid-19/ (acesso em 

07.04.20). 

https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMfuDQWITkg6ptJoLHRkBM
https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMfuDQWITkg6ptJoLHRkBM
https://diplomatique.org.br/uma-mina-de-ouro-para-os-laboratorios/?fbclid=IwAR2_KyoEmediWCscTPOmSVzT6FjbRFIDnRCIViMfuDQWITkg6ptJoLHRkBM
https://diplomatique.org.br/as-prioridades-na-pandemia-do-covid-19/
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Figura 2 – Centro X Periferia/ Norte Global X Sul Global - 

http://atualidadescefi.blogspot.com/2013/03/oposicao-norte-e-sul.html 

 

QUESTÃO: 

Escreva uma breve reflexão de 5 a 10 linhas abordando e relacionando os 

seguintes temas: 

 

• Regiões do mundo e grupos sociais mais vulneráveis ao covid-19  

• Globalização e concorrência entre países 

• Globalização  - o poder dos governos frente ao poder das grandes 

empresas 

 


