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Este livro fornece ao leitor um olhar multifocal e abrangente sobre 
a situação do combate à epidemia de AIDS no Brasil e em outros 
países em desenvolvimento. Aguçando pontos polêmicos, lança um 
olhar criativo, reflexivo e inovador, transformando-se em um documento 
de referência para professores, pesquisadores, cientistas, médicos e 
profissionais da área de saúde. 
     Os artigos que compõem esta coletânea são resultado de quase 
uma década de cooperação entre Brasil e França, por meio de parceria 
firmada entre o IMS/UERJ, Farmanguinhos/Fiocruz e o Centre de 
Recherches Medicine Science et Societés (Cermes). O livro aborda 
temas complexos e cruciais para a compreensão do cenário da produção 
de medicamentos antivirais e os decorrentes transbordamentos políticos, 
científicos, tecnológicos e industriais. 

     As temáticas levantadas ao longo dos seis capítulos desta obra estão na agenda dos principais eventos 
realizados pelas comunidades envolvidas com esses assuntos no mundo. São questões atuais e de grande 
relevância, tais como: a implantação do sistema para a fabricação dos “genéricos” no Brasil; os bastidores 
da “guerra de patentes”; o lugar das organizações não-governamentais na regulação de medicamentos; as 
relações entre saúde pública, ciência e indústria;  o direito à saúde e à propriedade intelectual; os subsídios 
ao exame de pedidos de patentes no Brasil.  
     Não obstante à qualidade dos textos apresentados, a obra destaca-se ainda pela primorosa organização 
de Marilena Corrêa, médica sanitarista e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ, e de Maurice 
Cassier,  sociólogo e diretor do  Centre National de la Recherche Scienti�que (CNRS). 
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