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RESUMO
Sistemas nanoestruturados vêm emergindo nas últimas décadas como uma
alternativa interessante na entrega de fármacos devido à sua capacidade de
atravessar barreiras biológicas. Em termos financeiros e econômicos, a obtenção de
patentes é uma estratégia vital para garantir o retorno sobre os investimentos
exigidos durante a pesquisa. Nesta linha, o presente trabalho compreende a
realização de um estudo sobre cenários de inovação investigando as publicações de
patentes entre 2012 a 2017, depositados via Tratado de Cooperação em Patentes
(Patent Cooperation Treaty, PCT) e a identificação dos gaps existentes em relação à
proteção intelectual no Brasil. Observou-se que a redução em quantidade de
depósitos de pedidos de patente internacionais foi um evento comum a todos as
organizações envolvidas em P&D, talvez relacionado a um amadurecimento do
campo. O entusiasmo inicial do mercado vem sendo paulatinamente substituído por
uma visão mais pragmática sobre potenciais aplicações. Por outro lado, é notável a
diferença entre depósitos de pedidos de patentes de indústrias e entidades públicas
como um todo – essa convergência indica um distanciamento de estágios nos
esforços de P&D e transposição da pesquisa básica para aplicada. Tecnologias
relacionadas a sistemas poliméricos, metálicos e lipídicos são predominantes no
intervalo adotado, além do crescimento gradativo de publicações relacionadas a
sistemas nanobiotecnológicos. Em termos de políticas públicas, a metodologia
desenvolvida permite a criação de indicadores de inovação, compreendendo
rankings de empresas detentoras de tecnologias promissoras ou que efetivamente
conseguiram transferir seus resultados de pesquisa para o mercado. Um futuro
desdobramento deste trabalho consiste em empregar a estratégia desenvolvida e
gerar bases de produtos de interesse para a indústria ou para agências de saúde.

Palavras-chaves:

patentes,

tecnológica, medicamentos.

nanotecnologia,

inovação,

PCT,

prospecção

ABSTRACT
Nanotechnology and patents in the pharmaceutical field: a study on
nanostructured drug delivery systems
Nanostructured systems have emerged in recent decades as an interesting
alternative in drug delivery due to their ability to cross biological barriers. In financial
and economic terms, obtaining patents is a vital strategy to ensure the return on
investment required during the research. In this line, the present work includes a
study on innovation scenarios investigating patent publications between 2012 to
2017 deposited through the Patent Cooperation Treaty (PCT) and identify the
existing gaps in relation to intellectual protection in Brazil. It was observed that the
reduction in the number of deposits of international patent applications was a
common event for all organizations involved in R & D, perhaps related to a
maturation of the field. The initial enthusiasm of the market has been gradually
replaced by a more pragmatic view of potential applications. On the other hand, the
difference between patent application filings of industries and public entities as a
whole is striking - this convergence indicates a distancing of internships in R & D
efforts and transposition from basic to applied research. Technologies related to
polymeric, metallic and lipid systems are predominant in the range adopted, in
addition to the gradual growth of publications related to nanobiotechnological
systems. Regarding public policies, the methodology developed allows the creation
of innovation indicators, comprising rankings of companies that have promising
technologies or that have effectively managed to transfer their research results to the
market. A future development of this work would be to employ the strategy developed
and generate databases of technologies of interest for the industry or for Health
Agencies.
Keywords: patent, nanotechnology, innovation, PCT, technological prospection,
drug.
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1 INTRODUÇÃO
Na literatura, sistemas nanoestruturados em liberação controlada de fármacos
vêm emergindo nas últimas décadas como uma alternativa interessante na entrega
de fármacos devido à sua capacidade de atravessar barreiras biológicas e
possibilidade de se controlar o mecanismo de opsonização (AZEVEDO, 2002). As
opsoninas são proteínas do plasma relacionadas à resposta imune inata do
organismo, adsorvendo na superfície de antígenos, sofrendo reconhecimento pelas
células do sistema reticuloendotelial (macrófagos, principalmente no

baço

e

células de Kuppfer, no fígado) e posteriormente fagocitadas. A importância no
controle da taxa de fagocitose reside no maior tempo de meia-vida do princípio ativo
na circulação sistêmica, proporcionando um efeito terapêutico mais prolongado. Tais
características se somam ao efeito de retenção e permeação aumentada do fármaco
em tecidos tumorais, resultando em maior quantidade do ativo no sitio de ação,
aumento da biodisponibilidade e menores efeitos adversos, com consequente maior
adesão do paciente a um determinado tratamento (LETCHFORD, BURT, 2006 e
DEVALAPALLY; CHAKILAM, AMIJI, 2007). Exemplos notáveis de sistemas
nanoestruturados

são

Doxil®,

uma

formulação

lipossômica

peguilada

de

doxorrubicina empregada como terapia de primeira linha em câncer de ovário
epitelial e Abraxane® (formulação nanoparticulada de paclitaxel) (HU, ARYAL e
ZHANG, 2010).
Para tecnologias farmacêuticas como sistemas nanoestruturados, a obtenção
de patentes é uma estratégia vital, pois garante o retorno financeiro sobre os
investimentos. Alguns pesquisadores como Bawa e colaboradores acreditam que
sem a exclusividade de mercado, o desenvolvimento destes produtos pode ser
gravemente prejudicado, pois a proteção patentária impede a reprodução nãoautorizada da tecnologia além de ser instrumento essencial em licenciamento
(BAWA et al, 2005). Outros autores encontram ainda uma forte correlação entre
patentes,

investimentos

em

P&D

e

crescimento

econômico;

em

países

desenvolvidos, trata-se de um requisito essencial na transposição do conhecimento
gerado pela academia ao mercado (PRODAN, 2005; MENG, 2013).
Com tais considerações, a análise da atividade patentária e da produção
científica permite a prospecção de tecnologias e subsidiar decisões de interesse
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público. Abreu por exemplo, identifica patentes na área farmacêuticas consideradas
estratégicas pelo Ministério da Saúde, visando a priorização de exame junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (ABREU, 2017). Tal proposta é
interessante sob a ótica da saúde pública, pois ao impedir a demora no exame, e por
consequência, a aplicação do parágrafo único do Artigo 40 da Lei de Propriedade
Industrial nº 9.279/96, o acesso a medicamentos genéricos ocorreria mais
rapidamente.
Outro enfoque é a pesquisa de patentes objetivando a construção de
tendências tecnológicas identificando grupos de pesquisa ou empresas, países onde
estão sediados e linhas de pesquisa, efetuadas em escala mundial (SOARES, 2014;
VON RANKE, 2015) ou limitados ao ordenamento nacional (SINISTERRA, 2015).
Em uma abordagem em escala mundial o pesquisador pode se deparar com
algumas dificuldades, visto a diversidade de práticas de exame entre cada país. Por
outro lado, avaliar depósitos de pedidos em apenas uma jurisdição não constitui
evidência sólida de que a tecnologia alcançou o mercado ou detém potencial para
tal.
Uma

metodologia

pouco

explorada

para

construção

de

tendências

tecnológicas seria abranger famílias de patentes, especialmente depósitos de
pedidos internacionais pelo Tratado de Cooperação em Patentes (PCT, Patent
Cooperation Treaty) com extensões a países ou regiões de pesquisa intensiva
(Estados Unidos, Japão e Europa). Um “depósito de pedido PCT” é uma forma de
solicitação de proteção patentária para múltiplas jurisdições, cujas vantagens
incluem a Emissão de relatório internacional de busca (ISA, International Search
Report), um maior tempo para entrada nas fases nacionais (30-31 meses) em
relação a depósitos convencionais em cada país (depósitos via Convenção
Unionista de Paris).
A escolha por depósitos de PCTs (e não pedidos ou publicações domésticas)
assim como suas respectivas famílias parte do pressuposto de que o titular somente
persiga tal estratégia se houver alguma possibilidade razoável de retorno dos
esforços ensejados. Este sistema pode ser um “indicador de força de patente“ e
permitiria gerar tendências tecnológicas. Nesta linha, o presente trabalho
compreende montar um panorama de patentes relacionado ao desenvolvimento de
sistemas de liberação nanoestruturados de entrega de fármacos a partir de
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depósitos de patentes via Tratado de Cooperação em Patentes. Como objetivos
complementares,

o

trabalho

pretende

identificar

os

administrativos existentes no exame nacional de patentes.

gaps

dos

processos

14

2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Pesquisa e Desenvolvimento na área farmacêutica
O desenvolvimento de novos medicamentos é associado a diversos fatores
de risco, especialmente àqueles relacionados a Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação (PDI). Dentro deste processo, os ensaios e resultados de pesquisa clínica
(investigação conduzida em seres humanos para avaliar as propriedades
farmacodinâmicas, farmacocinéticas e farmacológicas de um medicamento) são
particularmente importantes ao validar objetivamente a segurança e eficácia do
princípio ativo e identificar efeitos colaterais e reações adversas. Na prática, dentre
cerca de 10.000 estruturas obtidas por design molecular, somente 500 chegarão a
ser testadas em animais, e em média apenas 10 restarão como candidatas para
estudos nos centros de ensaios clínicos (PATRICK, 2013, p. 274). O modelo
proposto a seguir sintetiza as etapas do processo de PDI, desde a concepção e
otimização do composto-líder até seu lançamento (Figura 1) (adaptado de PAUL et
al, 2010).
Figura 1. Etapas no desenvolvimento de medicamentos inovadores.

Fonte: Adaptado de PAUL et al, 2010.

Observa-se que entre a pesquisa empregando métodos computacionais até o
lançamento do medicamento, decorrem no mínimo 14 anos; mesmo após uma
avaliação satisfatória nas fases I, II e III, efeitos adversos identificados na fase pósregistro podem justificar a retirada do medicamento do mercado. O exemplo mais
emblemático citado na literatura (SOPPIMATH et al, 2001) se relaciona aos eventos
que sucederam o lançamento da talidomida; desenvolvida pela empresa Chemie
Grunenthal, constatou-se inicialmente que este composto apresentava excelentes
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propriedades soporíficas, com efeitos espasmolíticos e anti-histamínicos. Este
fármaco obteve ampla aceitação na Europa, especialmente entre mulheres grávidas,
por seu mecanismo de ação antiemético. Comercializado inicialmente como um
medicamento isento de prescrição, a talidomida foi retirada de circulação em 1961,
ao ser constatado diversos efeitos teratogênicos em fetos; estima-se que cerca de
10.000 crianças nasceram com focomelia devido ao uso deste fármaco (KIM;
SCIALLI, 2011). De modo análogo, rofecoxib (Vioxx®) aprovado em 1999 pelo FDA,
foi posteriormente descontinuado após evidências de aumento de cardiopatias em
regimes superiores a 18 meses (FRANTZ, 2005). Ambos os exemplos ilustram o alto
risco atrelado, mesmo após o medicamento já estar presente no mercado e
percorrido as etapas de desenvolvimento clínico de maneira segura e eficaz.
Considerando as incertezas do processo de pesquisa e o investimento necessário, a
proteção por patentes se torna essencial no modelo de negócios da indústria
farmacêutica ao afastar concorrentes de explorar a tecnologia pleiteada e atrair
parceiros interessados na condução de ensaios ou licenciamento. A seguir serão
revisados aspectos gerais sobre patentes, relação destas com P&D, tipos de
depósitos, sistemas de classificação, análise de patentes, os eventos internacionais
que culminaram na implantação da atual legislação brasileira de propriedade
industrial (acordo TRIPS) e aspectos gerais sobre sistemas nanoestruturados para
entrega de fármacos.

2.2. Patentes
2.2.1 Visão Geral
Patentes, conforme a definição da Organização Mundial de Propriedade
Intelectual é um conjunto de direitos de exclusividade concedidos por um Estado a
um titular por um período em troca da descrição pública de uma invenção (WIPO,
2008). Na maioria dos países, a concessão é obtida mediante exame dos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial por um Escritório Nacional ou
Regional de Patentes. No Brasil, os requisitos de patenteabilidade estão
contemplados na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279 de 14 de maio de 1996
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(BRASIL, 1996).
De

maneira

geral,

documentos

de

patentes

abrangem

informações

estruturadas (aquelas contidas em modelos pré-definidos como é o caso de
informações bibliográficas – titular, data de depósito, inventores, prioridade e outros)
e informações não-estruturadas (em geral, informações textuais) (RUOTSALAINEN,
2008). A Figura 2 ilustra um exemplo:
Figura 2. Exemplos de informações estruturadas (em azul) e não-estruturadas (em vermelho)
contidas em uma patente.

Fonte: elaboração própria

As informações não-estruturadas contidas em patentes correspondem à
especificação ou relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenhos e resumo. A
seguir, discutem-se brevemente as características de cada um destes elementos:


Relatório descritivo: descrição geral do Estado da Técnica, dos elementos
constituintes que proporcionarão o efeito técnico da invenção, bem como
formas de concretizações preferenciais (WIPO, 2007);



Resumo: descrição clara e sucinta do campo da invenção. A Organização
Mundial de Propriedade Intelectual ressalta que apesar de ser raramente
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avaliado, é recomendável que a redação esteja alinhada com o conteúdo do
relatório descritivo (WIPO, 2007);


Desenhos: listados no relatório descritivo, devem ser acompanhado por
termos de referência, amparando a discussão contida no relatório descritivo
(WIPO, 2007);



Reivindicações: principal elemento de uma patente por balizarem o escopo de
proteção e o exame de patenteabilidade (LIIVAK, 2016). Estas podem ser
classificadas

de

acordo

com

a

relação

de

interdependência;

uma

reivindicação independente elenca as características técnicas essenciais da
invenção e todo quadro reivindicatório deve prever ao menos uma
reivindicação independente. Seu formato é uma sentença compreendendo um
preâmbulo, no qual se descreve informações ou elementos já presentes no
estado da técnica, seguida por um termo de transição (no Brasil este
corresponde à expressão “caracterizado por”) e a descrição dos elementos
técnicos essenciais que conferem a inventividade do objeto ou processo
pleiteado (WIPO, 2007; FERRARO et al, 2014).
As informações estruturadas e não-estruturadas são fortemente exploradas em
estudos de análise de patentes (Patent Analytics), discutidas adiante.

2.2.2 Patentes e Indústria farmacêutica
De modo geral, a proteção por patentes é relevante para a obtenção de
retornos sobre investimentos, sendo particularmente importante para a indústria
farmacêutica devido aos elevados riscos envolvidos. A Figura 3 apresenta as
vendas do Arimidex® ou anastrozol nos Estados Unidos, medicamento receitado
para tratamento de câncer de mama, antes e depois da expiração de sua patente
primária (US4935437, Astrazeneca).
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Figura 3. Vendas do Arimidex® nos Estados Unidos antes e depois do prazo de expiração de
suas patentes.

Fonte: SELCK, 2017.

Selck, ao avaliar as vendas de anastrazol, constatou que apesar de um
crescimento de mais de 30% ao ano nos Estados Unidos, as vendas se reduziram a
3% do pico após a entrada de versões genéricas (SELCK, 2017). Considerando que
a expiração de patentes permite o acesso de concorrentes no mercado, este caso
cristaliza a importância da proteção por patente no modelo de negócios da empresa
inovadora (KIM, 2017; SELCK, 2017). Algumas modalidades de proteção
particulares à indústria farmacêutica consistem em estruturas moleculares,
composições ou formulações, associações com outros princípios ativos, métodos
terapêuticos (somente Estados Unidos), rotas de síntese e/ou intermediários críticos,
novos usos médicos, pro-fármacos, sais, isômeros e polimorfos.
As patentes depositadas na fase inicial do processo de P&D são
denominadas patentes primárias e caracterizam-se por abrangerem extensas
famílias de princípios ativos, uma vez que a relação estrutura-atividade biológica
ainda não é totalmente compreendida (ABUD, HALL, HELMERS, 2015). A Figura 4
ilustra um exemplo de patente primária do medicamento Brintellix® ou vortioxetina
desenvolvido pela empresa Lundbeck (comparar a reivindicação 1 com a estrutura
molecular deste ativo na Figura 5).
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Figura 4. Reivindicação principal do pedido internacional WO03029232 (patente primária do
medicamento Brintellix®, Lundbeck).

Fonte: Espacenet®

20

Figura 5. Estrutura molecular da vortioxetina e comparação com a reivindicação 1 de
WO03029232.
X=S
Y=N
p = 2, para R2 = alquenila
q = 0 para R1 = 0

Fonte: elaboração própria.

Uma estratégia comum para as empresas farmacêuticas é o depósito de
patente(s) primária(s) seguida por patentes secundárias (patentes que protegem os
demais aspectos como formulação, novos usos, enantiômeros, polimorfos, ou
síntese). Abud e colaboradores ressaltam que o escopo de patentes secundárias é
fortemente afetada pelas etapas dos estudos clínicos nos quais são avaliados novas
aplicações terapêuticas ou regimes de dosagem (ABUD, HALL, HELMERS, 2015).
Bader e colaboradores avaliaram as práticas de dez empresas multinacionais
e propuseram um modelo de ciclo de vida de uma patente compreendendo as
etapas de exploração, geração, proteção, otimização e declínio (BADER et al, 2012).
A etapa de exploração é a coleta de ideias para novos projetos; estudos
abrangentes são efetuados ao mesmo tempo em que se analisa a patenteabilidade
e a validade de documentos identificados. Como exemplo cita-se a empresa suíça
Prionics® no campo de biotecnologia. Esta empresa adquirida em 2014 pela Thermo
Fisher Scientific, desenvolve e produz medicamentos voltados a linha veterinária
com enfoque em doenças priônicas. Seu processo de desenvolvimento de novos
produtos envolve uma compilação de extensos relatórios de buscas de patentes
para cada projeto, triados posteriormente pela equipe de P&D. Novos depósitos são
acompanhados por monitoramento de bases de dados específicas (BADER et al,
2012).
Após, seguem-se às etapas de geração de ideias e proteção, privilegiando
aquelas que sejam passíveis de proteção intelectual. Este objetivo é de suma
importância para concretizar parcerias por meio de contratos de licenciamento de
direitos da propriedade industrial ou de transferência de tecnologia. No caso da
empresa suíça Cytos® da área de biotecnologia a obtenção de um portfólio de
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patentes consistente é vital para atrair grandes indústrias farmacêuticas na
continuidade de estudos clínicos (BADER et al, 2012). Fundada em 1995, seu foco é
identificar novos compostos e licenciar sua Propriedade Intelectual para grandes
empresas.
Na fase de otimização, a empresa avalia seu portfólio e o custo-benefício,
como a necessidade de extensões de pedidos internacionais em determinados
mercados. Outro aspecto especificamente importante para grandes corporações
farmacêuticas é o monitoramento de concorrentes. Adepto desta estratégia, a
empresa Novartis inicia estudos de inteligência competitiva já na fase pré-clínica
para identificar potenciais infringências de patentes de seu portfólio. Finalmente,
tem-se a fase de declínio; após revisão do portfólio, patentes são avaliadas de
acordo com seu valor agregado e oportunidades de licenciamento ou venda são
discutidas por meios de comitês de patentes, suportados pelo departamento de
P&D&I (ibidem). A concretização deste ciclo tem como base o depósito de patentes
na fase inicial do projeto. Além de gerar uma economia processual ao abreviar o
trâmite até a concessão, esta permite ainda reduzir duplicidades de pesquisas e
coordenar esforços no intuito de construir um portfólio de produtos consistente
(BERGSTRÖM, 2010).

2.2.3 Depósito de patentes via PCT
Uma forma de “estender” a proteção patentária a outros países é por meio do
sistema do Tratado de Cooperação em Patentes (Patent Cooperation Treaty ou
PCT). O PCT é um tratado multilateral assinado em Washington em 1970 e
administrado pelo Bureau Internacional da Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (World Intellectual Property Organization, WIPO) em Genebra na Suíça.
Este sistema apresenta mais de 150 países contratantes e permite buscar a
proteção para uma invenção em um grande número de países simultaneamente por
meio de um depósito único, ao invés de se proceder com depósitos separados para
cada país (depósitos pela via Convenção Unionista de Paris) (WIPO, 2017). O fluxo
processual de um depósito PCT é dividido em duas Fases - Fase Internacional e
Fase Nacional. As etapas da fase internacional consistem em (idem):
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a) Depósito internacional em um escritório receptor e pagamento das taxas
oficiais. Nesta etapa, o titular pode reivindicar uma ou mais prioridades, ou
seja, depósito(s) inicial(is) reivindicando a mesma matéria não serão
considerados como parte do Estado da Técnica (desde que solicitado em
até 12 meses do depósito mais antigo);
b) busca internacional efetuada por uma Autoridade de Busca Internacional
(International Search Authority, ISA) que identifica os documentos de
patentes publicados e literatura técnica mais relevantes e os aponta em um
Relatório de Busca Internacional (International Search Report, ISR);
c) Publicação internacional: após o vencimento de 18 meses da data de
prioridade (data de depósito inicial no país de origem), divulga-se o
conteúdo do pedido internacional, emendas no relatório descritivo, o
Relatório de Busca Internacional (ISR) e as cópias de documentos de
prioridade, caso existam;
d) Busca Suplementar (opcional): É possível solicitar uma busca por outra
Autoridade de Busca Internacional, caso o titular se manifeste;
e) Relatório de Exame Preliminar Internacional (International Preliminar
Examination Report, IPER) (opcional): Uma Autoridade de Busca Preliminar
(International Preliminary Report Authority, IPEA) realiza uma análise de
patenteabilidade adicional. Nesta etapa é possível emendar o relatório
descritivo

de

maneira

a

contornar

as exigências

relacionadas a

patenteabilidade.
A Fase Nacional geralmente se inicia após 30 meses a partir da data de
prioridade e consiste na extensão do PCT aos países de interesse. A tramitação de
exame é efetuada separadamente, ou seja, as opiniões emitidas pela ISA e/ou IPEA
não são vinculantes. Por outro lado, a qualidade do exame realizado por Autoridades
como o Escritório de Patentes Europeu ou Norte-Americano tornam estas avaliações
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extremamente persuasivas para outros escritórios de patentes nacionais ou
regionais (WIPO, 2017). O fluxo processual de um depósito PCT e relação com o
fluxo de depósito inicial em um país (prioridade) é esquematizado na Figura 6 a
seguir:
Figura 6. Fluxo processual de um depósito PCT e relação com o fluxo de depósito inicial em
um país (prioridade).

Fonte: Adaptado de WIPO, 2017.

Em termos de custos iniciais e considerando o INPI como Escritório Receptor,
as taxas obrigatórias para um depósito PCT compreendem (INPI, 2017):


Remessa de taxas oficiais para depósito de pedido internacional de patente
via PCT- CHF 133,00 para pessoas físicas e CHF 1330,00 para pessoas
jurídicas;



Taxa de Transmissão de Depósito de Pedido Internacional nos termos do
PCT - R$ 175,00 para pessoas jurídicas e R$ 70,00 para pessoas físicas;



Taxa de Busca Internacional - Autoridade de Busca Internacional é o INPIBrasil - R$ 1685,00 para pessoas jurídicas e R$ 674,00 para pessoas físicas.

Conforme pode ser observado, os custos iniciais para um depósito PCT no Brasil
são substancialmente maiores do que o depósito de um pedido nacional (R$ 175,00
– pessoas jurídicas e R$ 70,00 para pessoas físicas). Esta tendência também se
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reflete internacionalmente – uma estimativa de taxas oficiais obrigatórias de
depósitos PCTs na Europa, Estados Unidos e Japão são mostradas a seguir
(câmbio com base nas taxas praticadas em maio de 2018 pela Organização Mundial
de Propriedade Intelectual) (WIPO, 2018).
Tabela 1. Estimativa das taxas de depósitos PCTs entre Europa, Estados Unidos e Japão.
País/Região

Remessa de taxas de
depósito*

Transmissão de
Depósito*

Busca
Internacional*

Europa

R$ 503,35
R$ 5033,5

R$ 568,88

R$ 7767,40

Estados Unidos

R$ 503,35
R$ 5033,5

R$ 898,03

R$ 7782,94

Japão

R$ 503,35
R$ 5033,5

R$ 341,20

R$ 2388,40

*Conversão em R$ conforme cotação do Banco Central em 04/05/2018.
Fonte: Adaptado de WIPO, 2018.

Para fins de comparação, as taxas de depósito nacionais na Europa, Estados
Unidos e Japão correspondem respectivamente a R$ 525,12, R$ 1122,54 a R$
1496,72 e R$ 477,68 (conversão em R$ conforme cotação do Banco Central em
04/05/2018). Estes valores demonstram que um depósito PCT não é um evento
trivial e deve ser avaliado de maneira cuidadosa. Kim estima que os custos para
depósito e manutenção de uma patente em 157 países podem alcançar valores
superiores a USD 3.000.000,00 (KIM, 2017).

2.2.4 Análise de patentes (Patent Analytics)
A análise de patentes (ou Patent Analytics) como ferramenta de prospecção
tecnológica vem se consolidando nos últimos anos. Um dos primeiros trabalhos
neste campo foi o estudo de Pavitt amparado no levantamento de cerca de 2000
inovações introduzidas no Reino Unido. Sua abordagem gerou uma taxonomia
compreendendo três grandes classes (PAVITT, 1984; MALERBA; ORSENIGO,
1997):


Dependente do fornecedor: empresas de setores tradicionais ligados a
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agricultura e produtos têxteis que utilizam inovações desenvolvidas fora de
seu setor;


Produção intensiva: grandes empresas produzindo materiais, bens de
consumo ou automóveis que consomem inovações externas em ferramentas
e criam novas inovações de processo para aumentar a produção;



Fornecedores

especializados:

pequenas

empresas

que

desenvolvem

tecnologias para serem vendidas para outras empresas;


Baseado em ciência: empresas de alta tecnologia tipicamente indústrias de
pesquisa e desenvolvimento como indústrias químicas, farmacêuticas e
eletrônicas que desenvolvem novos processos para usar e novos produtos
para exportação e incorporando um elevado grau de atividade patentária.
Dentro deste panorama, nota-se que a atividade patentária impacta o tipo de

regime tecnológico e consequentemente, as forças que irão atuar sobre um dado
setor ao afetar a apropriabilidade de uma dada inovação por terceiros. Uma
metodologia tradicional foi relatada por Mailänder para mensurar a atividade
patentária em uma escala macro (acima de 1.000 documentos). Este processo
envolve as etapas de seleção de uma plataforma para o levantamento, preparo de
um algoritmo de busca e obtenção de dados. Alguns aspectos que podem ser
identificados se relacionam ao número de patentes em um dado campo tecnológico,
titulares com maior número de patentes dentre outros (MAILANDER, 2013). A etapa
crítica neste caso é a obtenção da amostragem de patentes. Na literatura, dois
métodos frequentemente empregados se referem à contagem de patentes
encontradas e o levantamento em um único escritório nacional.
A contagem de patentes não discrimina patentes pertencentes a uma mesma
família (conjunto de patentes que compartilham uma mesma prioridade). Trata-se de
uma metodologia relativamente comum e empregada em diversos tipos de temas
(SOARES, 2014; VON RANKE, 2015; EIRAS, 2018). Por outro lado, esta forma de
seleção acarreta em contagens múltiplas de uma mesma invenção, gerando um viés
de amostragem. Tal fato se torna claro ao avaliar o estudo do patenteamento em
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nanobiotecnologia entre 2000 a 2008 realizado pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI). Suas principais conclusões se relacionam ao baixo
compartilhamento

de

titularidade

(especulou-se

que

devido

ao

fato

da

nanobiotecnologia ser um setor intensivo em tecnologia, empresas ou universidades
tendem a constituir seus próprios centros de pesquisa) e a predominância dos
depósitos por empresas (mais de 50%) seguida por universidades (20%) (INPI,
2012). Tal amostragem não considera pedidos ou patentes pertencentes à uma
mesma família, resultando em distorções quanto a participação de entidades
públicos e privadas na atividade patentária.
O levantamento em um único escritório nacional é outra metodologia
largamente

empregada

em

estudos

de

prospecção

(SCHLITTLER,

2012;

SINISTERRA, 2015; TEIXEIRA et al, 2018). Sinisterra por exemplo delineia um
panorama de patentes acerca de líquidos iônicos (sais com temperatura de fusão
abaixo da temperatura de ebulição da água, empregados em diversas aplicações –
solventes, eletrólitos, células solares dentre outras) visando identificar e mapear
avanços científicos tecnológicos (SINISTERRA, 2015). A limitação territorial pode
gerar um viés de seleção; comparativamente, a quantidade de depósitos de pedidos
internacionais pelo sistema Tratado de Cooperação em Patentes (Patent
Cooperation Treaty ou PCT) correspondeu a cerca de 3,1 milhões em 2017 (WIPO
2017), ao passo que 186.000 pedidos foram depositados no Brasil, no mesmo
período (INPI, 2017).
Wastyn, ao discorrer sobre o tema, demonstrou que a restrição a uma única
região é capaz de afetar de maneira relevante as estimativas econométricas sobre
produtividade e inovação (WASTYN, 2012), hipótese corroborada por Grant, Van de
Hof e Gold - apesar da natureza quantitativa das informações de patentes, existem
limitações para seu emprego como indicador de inovação, visto haver diferenças
significativas da atividade patentária entre países e empresas ou indústrias de
mesmo setor, gerando víés (GRANT, VAN DE HOF, GOLD, 2014).

2.2.5 Classificações de Patentes
Uma das principais estratégias para buscas de patentes é o emprego de de
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sistemas de classificação de patentes (SOARES, 2014; VON RANKE, 2015;
SINISTERRA, 2015; EIRAS, 2018). De maneira geral, tratam-se de taxonomias
desenvolvidas por escritórios de patentes para categorizar os pedidos depositados e
auxiliar a identificação de documentos de maneira rápida e acurada. Alguns
exemplos proeminentes são a Classificação Internacional de Patente (International
Patent Classification, IPC) e a Classificação Cooperativa de Patente e a
Classificação de Patente Norte-Americana (BENZINEB, GUYOT, 2011; JIPII, 2013).
A seguir serão revisadas a Classificação Internacional (sistema com larga
influência europeia), a Classificação Norte-Americana (mantida pelo Escritório de
Patentes Norte-Americano) e a Classificação Cooperativa de Patentes (gerada a
partir de entendimentos mútuos entre o sistema europeu e o norte-americano).

2.2.5.1 Classificação Internacional de Patente
De acordo com Harris, Arens e Srinivasan, a Classificação Internacional de
Patente é a mais utilizada mundialmente, sendo adotada por mais de 100 países
(HARRIS, ARENS e SRINIVASAN, 2011). Este sistema remete a “Classificação
Internacional” desenvolvida pelos membros do Conselho Europeu em 1954 e
promulgada internacionalmente no Acordo de Strasbourg de 1971 pelos membros
da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial (este último,
assinado em 1973, se refere a um dos primeiros tratados de propriedade intelectual
e estabelece igualdade de tratamento entre residentes nacionais e internacionais
quanto a direitos de Propriedade Intelectual).
A atual Classificação Internacional de Patentes (8ª edição), mantida pela
Organização Mundial de Propriedade Intelectual desde seu lançamento, apresenta
uma divisão da tecnologia em oito seções com mais de 60.000 subdivisões cada. A
subdivisão compreende um símbolo (numeral arábico e letras do alfabeto latino),
sendo indicadas em cada documento de patente por escritórios nacionais ou
regionais. No caso de depósitos PCTs, a classificação é fornecida pela Autoridade
de Busca Internacional (WIPO, 2017). A Tabela 2 ilustra a hierarquia do sistema de
Classificação Internacional de Patentes utilizando a seção A (“necessidades
humanas”):
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Tabela 2. Hierarquia do sistema de Classificação Internacional de Patentes.
Divisões

Símbolo

Descrição da classe

Seção

A

Necessidades humanas.

Classe

A47

Mobília; Artigos ou eletrodomésticos; Moinhos de café; Moinhos
de especiarias; Limpadores por sucção em geral.

Subclasse

A47G

Equipamentos domésticos ou de mesa

Grupo Principal

A47G 1/00

Espelhos; (...) Molduras para quadros ou semelhantes

Subgrupos

A47G 1/02

• Espelhos usados como equipamentos

A47G 1/04

• • Espelhos de peças múltiplas

Fonte: Adaptado de SCHELLNER, 2011.

No exemplo acima, Schellner estima que a classe A47 contenha 660
subclasses além de A47G, 10.000 grupos principais (por exemplo A47G 1/00) e
mais de 70.000 subgrupos (A47G 1/02, A47G 1/04 e assim por diante). Uma
característica importante é a hierarquia, determinada pelo numero de pontos “•” e
não pela numeração de subgrupos (SCHELLNER, 2011).
Apesar de minucioso, a emergência de novas tecnologias exigia maior
detalhamento quanto a taxonomia – especialmente com o advento de patentes no
campo de nanotecnologia. A classe até então usada (B82B) abrangia apenas 145
famílias de patentes, sendo restrita a um aspecto específico de nanotecnologia –
manipulação de átomos individuais. Com esta finalidade, o EPO criou em 2003 um
Grupo de Trabalho em Nanotecnologia (Nanotechnology Working Group, NTWG)
visando harmonizar as terminologias e conceitos utilizados por programas de
Pesquisa e Desenvolvimento e após diversos debates internos, alcançou-se a
definição a seguir (SCHEU, 2007):
“O termo nanotecnologia abrange entidades com pelo menos um
componente funcional com um tamanho geométrico controlado abaixo de
100 nm em uma ou mais dimensões e disponibilizando efeitos físicos,
químicos ou biológicos que são intrínsecos a essa dimensão. Abrange
equipamentos e métodos para análise controlada, manipulação,
processamento, fabricação ou medição com precisão abaixo”
(tradução livre de SCHEU, 2007)

Com estas premissas, o Escritório Europeu gerou uma categoria provisória
para tais invenções – a classe Y01N. Discussões internas entre o EPO com outros
escritórios nacionais (USPTO e JPO) resultaram em 2011 na adaptação da classe
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Y01N para outra categoria – a classe B82Y (KALLINGER, 2007; KISLIUK, 2010).
Esta classificação foi incorporada na 8ª edição da IPC e todos os documentos
presentes na base de patentes européia foram reclassificadas. Um sumário das
classes B82Y e da classe descontinuada Y01N é mostrado a seguir:
Tabela 3. Sumário da antiga classe Y01N e comparação com a atual classe B82Y.
Antiga

Nova

Descrição

Y01N2

= B82Y5

Nanobiotecnologia ou nanomedicina

Y01N4

= B82Y10

Nanotecnologia para processamento de informação, armazenamento e
transmissão

Y01N6

= B82Y30

Nanotecnologia para materiais e ciência de superfícies

Y01N8

= B82Y15

Nanotecnologia para interação, sensor ou atuação.

Y01N10

= B82Y20

Nano-óptica

Y01M12

= B82Y25

Nanomagnetismo

(nova)

B82Y35

Método ou aparato para medição ou análise de nanoestruturas

(nova)

B82Y40

Fabricação ou tratamento de nanoestruturas

Fonte: Adaptado de EPO, 2013.

Embora esta seja a definição adotada pelo sistema IPC, cabe ressaltar que o
critério de dimensão (menor que 100 nanômetros) não é necessariamente consenso
na literatura, mas se tornou um pilar para indexar documentos de patentes em
nanotecnologia.

2.2.5.2 Classificação Norte-Americana de Patentes
A Classificação Norte-Americana (United States Patent Classification, USPC)
consiste em um sistema numérico também baseado em classes e desenvolvido pelo
Escritório de Patentes Norte-Americano. Cada classe corresponde a uma tecnologia,
que por sua vez é definida em termos estruturais por subclasses. A principal
característica que a distingue do sistema IPC é sua extrema hierarquização,
demandando em alguns casos até 14 graus de subclasses. Harris, ao revisar o
tema, cita o exemplo da patente US7025942 “Control of lead nitrate addition in gold
recovery”, correspondente à classe norte-americana 423 (Química de compostos
inorgânicos), subclasses 23 (Grupos de Metais IB – Au, Ag ou Au), 27 (Lixiviação,
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lavagem ou dissolução), 29 (com um composto de cianeto) (HARRIS, 2010).
Do mesmo modo que o EPO, o Escritório Norte-Americano introduzira em
2004 uma nova classe para diferenciar invenções relacionadas à nanotecnologia – a
classe 977 composta por cinco subclasses principais (Tabela 4).
Tabela 4. Sumário da Classificação 977 e respectivas subclasses.
Subclasse

Descrição

700

Nanoestruturas

839

Algoritmos matemáticos, por exemplo, computadores, etc., configurações de
moldagem especificamente adaptadas ou propriedades da nanoestrutura

840

Fabricação, tratamento ou detecção de nanoestrutura

902

Uso específico de nanoestrutura

963

Diversos
Fonte: Adaptado de JURGENS, HERRERO-SOLANA 2017.

Cada uma das subclasses compreendiam ainda 5 hierarquias cada, o que
tornava esta taxonomia a mais completa (e complexa) até então (JURGENS,
HERRERO-SOLANA, 2017).

2.2.5.3 Classificação Cooperativa de Patente
Simultaneamente ao acordo para implantação da classe B82Y, o Escritório de
Patentes Europeu promoveu em 2010 diversas conferências com o Escritório NorteAmericano visando harmonizar os sistemas europeu e norte-americano. De maneira
geral, a Classificação Cooperativa de Patente adicionou maior granularidade ao
sistema IPC, mantendo sua estrutura alfanumérica. Uma inovação introduzida pelo
CPC em relação ao IPC compreendeu a adição de uma nona classe (“Y”) versando
sobre Tecnologias Transversais Emergentes.
Em 2013, ambos os escritórios promoveram uma transição completa de suas
coleções para a Classificação Cooperativa de Patente. Para invenções em
nanotecnologia, não houve modificações em relação ao IPC, mantendo-se a classe
B82Y (JURGENS, HERRERO-SOLANA 2017).
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2.2.6 Acordo TRIPS
O capítulo a seguir revisa alguns dos principais pontos relacionados ao
Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
ou Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio), decisivos na implantação do atual sistema de proteção patentário no
Brasil.
O TRIPS é um acordo legal internacional adotado entre todas as nações
membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Estabelece padrões
mínimos para a regulamentação, por parte dos governos nacionais, de muitas
formas de propriedade intelectual (IP) aplicadas aos nacionais de outros países
membros da OMC. O TRIPS é considerado o principal framework legal no que
concerne aos direitos de propriedade intelectual e foi definido a partir de intensas
negociações durante a Rodada Uruguaia (SELL, 2003). A Rodada Uruguaia
consistiu em uma série de negociações de 1986 a 1994 e implementação do Acordo
Geral

sobre

Tarifas

e

Comércio ou Acordo

Geral

sobre

Aduanas

e

Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT).
Seu principal objetivo compreendia reduzir as distorções e empecilhos ao
comércio internacional por meio da implementação de condições mínimas de
proteção à Propriedade Intelectual, incorporando provisões básicas de tratados
anteriores (Convenção de Paris, Convenção de Berne, Convenção de Roma e o
Tratado de Roma referente à proteção de circuitos integrados) e se tornou
obrigatório um ano após a data de vigência do Acordo Constitutivo da OMC (SUN,
2004). Alguns de seus pontos principais incluíam o tratamento equitativo e justo a
todos os seus membros na validação dos direitos de propriedade intelectual de
modo, evitando-se prazos ou procedimentos onerosos (Art. 41 (2) do Acordo TRIPS)
(World Trade Organization, 1995).
O acordo, finalizado em 1994, se caracterizou pelo intenso lobby de indústrias
farmacêuticas nos Estados Unidos, Japão e parte da comunidade europeia
pressionando pela implantação de patentes relacionados a medicamentos Alguns
autores indicam que a atuação do Comitê de Propriedade Intelectual composto por
CEOs de multinacionais norte-americanas foi preponderante para a implantação do
tratado na Rodada Uruguaia (SELL, 2003). Esta foi marcada por profundas
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divergências em relação à sua inclusão nesta esfera, colocando países em
desenvolvimento e desenvolvidos em linhas opostas; para os primeiros, tais
negociações deveriam ser ocorrer no âmbito da WIPO (World Intellectual Property,
Organização mundial de Propriedade Intelectual). A revisão da Convenção de Paris
de 1980 estagnou e países como Índia ou Brasil mostravam razoáveis perspectivas
técnicas e econômicas para o desenvolvimento de medicamentos genéricos. O foro
da WIPO encontrava-se desacreditado pelos maiores players da indústria
farmacêutica (como a empresa Pfizer), o que justificou a estratégia de países
desenvolvidos em trazer a proteção à propriedade intelectual para a Rodada
Uruguaia (SELL, 2003). Ameaças de retaliação comercial em setores estratégicos
para os países em desenvolvimento, como agricultura e têxteis foram fundamentais
para consolidar tal posição (World Trade Organization, 1988).
Dado este contexto, alguns autores consideram o acordo TRIPS como um
dos mais controversos do sistema da Organização Mundial do Comércio
(HAOCHEN,

2004;

EVANGELISTA,

2013).

A

maioria

das

nações

em

desenvolvimento não eram geradores de propriedade intelectual e a abordagem
one-size-fits-all poderia em tese prejudicar a industrialização destes países ao limitar
o acesso a certas tecnologias (SELL, 2003). Para fins ilustrativos, dos 98 membros
da Convenção de Paris, 49% destes excluíam a proteção para produtos
farmacêuticos.
Este tratado estipulava a proteção de patentes a todos os campos
tecnológicos incluindo patentes de produtos farmacêuticos e agroquímicas tal como
observado no Artigo 70.8. Na transição dos países em desenvolvimento para este
sistema, deveria ser facultado o depósito de pedidos em campos de tecnologia
anteriormente não permitidos e dilatar a concessão de tais patentes por cinco anos
(prorrogáveis por mais cinco). A implantação do acordo TRIPS nos países em
desenvolvimento suscitou preocupações a respeito dos genéricos; por um lado, seus
defensores alegavam que o mesmo beneficiaria os países em desenvolvimento
criando incentivos à inovação doméstica e elevar a disponibilidade de novos
medicamentos, se empresas farmacêuticas inovadoras. No entanto, países em
desenvolvimento e menos desenvolvidos argumentavam que as patentes reduzem o
acesso a novos medicamentos, uma vez que as patentes outorgadas às empresas
farmacêuticas e permitiria a imposição de preços mais elevados (KYLE, 2013). A
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implantação do tratado no Brasil gerou consequências específicas, como a
implantação da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279, de 14 de maio de 1996, o
sistema de Anuência pela Anvisa, introduzida pela Lei 10.196 e os sistemas de
patentes mailbox e depósitos pipeline (BRASIL, 1996; BRASIL, 2001; ANVISA,
2008; ANVISA, 2013).

2.3 Nanotecnologia e aplicações na entrega de fármacos
Embora nanopartículas tenham sido preparadas por Michael Faraday há mais
de 150 anos em seu estudo sobre filmes finos de ouro coloidal (HEILIGTAG, 2013),
alguns autores atribuem a origem da nanotecnologia à palestra de Richard Feynman
em Pasadena, sobre processos teóricos de manipulação e controle de átomos e
moléculas individuais (DREXLER, 2004; TOURNEY, 2009). Para este, a gravidade
se tornaria um parâmetro de menor relevância frente a forças de Van der Walls e
tensão superficial. A expressão propriamente dita surgiu na década de 70,
caracterizada inicialmente como formas de processamento, separação e deformação
de materiais por um átomo ou uma molécula (TANIGUCHI, 1974).
Na definição proposta pela Iniciativa Nacional de Nanotecnologia (National
Initiative Nanotechnology, programa governamental norte-americano voltado ao
desenvolvimento de tecnologias em nanoescala), nanotecnologias incorporam a
habilidade de manipular e reestruturar a matéria em nível atômico ou molecular na
faixa de 1-100 nm, explorando suas propriedades distintivas nesta escala e criando
materiais, dispositivos e sistemas com novas propriedades por meio da engenharia
destas estruturas (ROCO, 2011). Esta definição se alinha ao conceito adotado pelos
escritórios norte-americano, europeu e japonês de patentes. Uma classificação
taxonômica mais recente, de Pardo-Guerra divide a área em dois grandes grupos:
nanobiotecnologia e nanotecnologia físico-química (PARDO-GUERRA, 2011). A
Tabela 5 sintetiza as subcategorias de cada grupo e os campos disciplinares
envolvidos, segundo este autor:
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Tabela 5. Classificação taxonômica da nanotecnologia.
Categorias

Sub-categorias

Descrição
Desenvolvimento de sensores de
alta-eficiência para ensaios in vivo
e sensores portáteis para análise
em campo

Campos
Biomedicina,
fisiologia,
química e
farmacologia

Propostas
Detecção em tempo real de múltiplas
desordens genéticas; detecção de
substâncias perigosas para uso em
toxicologia e segurança pública

Bio-interfaces

Desenvolvimento de substâncias
não-reativas
imunologicamente
inativas para usos em medicina e
usos agentes de contraste

Biomedicina,
fisiologia e
ciência dos
materiais

Imageamento de alta resolução por
meio de nanopartículas magnéticas.

Aplicação farmacêutica
e cosmética

Desenvolvimento de sistemas de
entrega para medicamentos e
mecanismos
de
entrega
transdérmico e pulmonar.

Biomedicina,
química e
farmacologia

Entrega efetiva de fármacos com maior
eficiência e redução de eventos
adversos.

Nanomateriais e
nanocompósitos

Desenvolvimento de materiais
explorando razão tamanho/volume
e/ou comportamentos derivados
de propriedades quânticas

Ciência de
materiais e
química

Uso de nanotubos de carbono em
novas gerações de microcircuitos.

Filmes e tecnologias
de superfícies

Desenvolvimento de sistemas
baseados
em
propriedades
ópticas, físicas e catalíticas.

Ciência de
materiais

Métodos de controle e
medidas

Desenvolvimento de sistemas
para manipulação e análise de
material em pequena escala.

Sensores e
nanoensaios

Nanobiotecnologia

Nanotecnologia físicoquímica

Fonte: PARDO-GUERRA, 2011.

Ciência de
materiais e
engenharia de
precisão

Revestimento de diamante de baixo
custo, células fotovoltaicas de alta
eficiência energética.

Litografia de ultra-precisão
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Uma justificativa para esta ampla gama de aplicações advém da escala: no
intervalo nanométrico, os materiais apresentam propriedades físico-químicas
distintas como maior razão superfície/massa, alta reatividade e interações com
sistemas biológicos (DE JONG, 2008; ZHANG, 2010). Tais peculiaridades são
fortemente exploradas em sistemas de entrega de fármaco no intuito de proteger o
princípio ativo na circulação sistêmica, o acesso deste ao sítio de ação e a
velocidade de liberação do fármaco.
A capacidade de atravessar barreiras biológicas e mediar interações
moleculares

e

propriedades

vem

sendo

extensivamente

exploradas

no

desenvolvimento de adjuvantes terapêuticos. Tal fenômeno proporciona maior
tempo de meia-vida e redução de efeitos adversos em nível sistêmico que somados
à ao efeito de permeabilidade e retenção aumentada do fármaco em tecidos
tumorais, permite reduzir a toxicidade e aumentar a adesão do paciente a um
determinado tratamento (LETCHFORD; BURT, 2006 e DEVALAPALLY; CHAKILAM;
AMIJI, 2007). Alguns acreditam ser plenamente possível a adoção de sistemas
nanoestruturados como substitutos à quimioterapia tradicional por meio da
otimização dos perfis de biodegradação, biocompatibilidade, capacidade de
funcionalização de superfície, conjugação, complexação e encapsulação (HU,
ARYAL e ZHANG, 2010; DIMER et al, 2013).
Dentro do universo de sistemas nanoestruturados aplicados a entrega de
fármacos, lipossomos são considerados como os mais proeminentes por conta da
diversidade de estudos clínicos e in vitro (IMMORDINO et al 2014) além de ser uma
das tecnologias com mais tempo de estudo e desenvolvimento dentre as
supracitadas. Descritos inicialmente em 1965 os lipossomos consistem em vesículas
anfifílicas a partir de processos de sonicação, homogeneização, agitação ou
aquecimento dotadas de núcleo aquoso encapsulado por bicamadas fosfolipídicas,
formando vesículas esféricas. Compostos hidrofílicos são encapsuladas na cavidade
aquosa, interagindo com os grupos polares da camada fosfolipídica, ao passo que
substâncias lipofílicas podem ser acondicionadas na região apolar da bicamada
(BANGHAN, 1965; CARVALHO JR, 2008; FAN, ZHANG, 2013). A aplicação destes
sistemas visando a entrega de fármacos foi proposta na década de 70, por
Gregoriadis e colaboradores (GREGORIADIS et al, 1971).
De maneira geral, o mecanismo de interação celular compreende os
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fenômenos de adsorção específica ou inespecífica com a superfície celular, fusão e
liberação do conteúdo para o citoplasma (micropinocitose, troca de componentes
lipídicos direta ou mediado por transferência de proteínas ou ainda endocitose)
(TORCHILIN, 2005). Os trabalhos mais atuais (XIA et al, 2008; MA et al, 2011;
FERNANDEZ et al, 2012; WOOD et al, 2017) já elucidam entrega de biomoléculas
internamente nas células, através de funcionalizações direcionadas.
Alguns

constituintes

usuais

são

fosfatidiletanolamina,

fosfatidilcolina,

colesterol e revestimento com polietilenoglicol. Este último é de particular
importância por elevar consideravelmente a meia-vida dos lipossomos na circulação
in vivo (HU, ARYAL e ZHANG, 2010). Lipossomos de primeira geração não
apresentavam este revestimento sendo extremamente instáveis no plasma devido à
interação

com

lipoproteínas

de

alta

e

baixa

densidade

(HDL

e

LDL,

respectivamente). As primeiras tentativas de contornar esta limitação recomendavam
modificar a bicamada lipídica por meio do empacotamento com colesterol (reduzindo
a transferência de fosfolipídeos do HDL para a bicamada) e adoção de
fosfatildicolina com cadeias saturadas de maior estabilidade no sangue do que seus
correspondentes insaturados (IMMORDINO, DOSIO e CATTEL, 2006).
Doxil® foi um dos primeiros medicamentos aprovado pelo FDA (Food and
Drug Administration) empregando doxorrubicina lipossomal, Nos primeiros testes,
empregara-se

lipossomos

passivamente

durante

o

oligolamelares
processo

de

contendo

doxorrubicina

hidratação

lipídica

carregada
(OLV-DOX),

fosfatildiglicerol, fosfatildicolina e colesterol (BARENHOLZ, 2012). Doxorrubicina é
um antineoplásico antracíclico amplamente indicado contra diversos tipos de
tumores sólidos. Seu mecanismo de ação não é inteiramente conhecido. Uma
proposta sugere que a molécula desestrutura a transcrição de DNA agindo sobre a
topoisomerase-II de maneira direta (intercalação entre as bases nucleotídicas e
alterando a geometria da ligação DNA-topoisomerase II) ou direta, sobre a própria
estrutura da topoisomerase com a formação de adutos de DNA (SWIFT et al, 2006).
Uma segunda hipótese sugere que a ação em células cancerosas decorre da
formação de espécies reativas de oxigênio a partir da reação de doxorrubicina a
semiquinona (metabólito instável) e conversão novamente a doxorrubicina. Estes
radicais agem sobre as membranas lipídicas, promovendo danos ao DNA, estresse
oxidativo além da ativação das vias de apoptose (THORN et al, 2011). Por outro
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lado,

seu

principal

efeito

adverso

é

a

cardiotoxicidade

dose-dependente

(cardiomiopatia) - tanto a ejeção como a contração ventricular são comprometidas
por conta de alterações expressivas na espessura da parede do ventrículo esquerdo
(CHATTERJEE et al, 2010).
A única rota de administração contra tumores em metástase é a via
intravenosa; todavia, apesar dos ensaios de farmacocinética e biodisponibilidade do
OLV-DOX indicarem redução de toxicidade quando comparado à doxorrubicina,
observava-se uma recaptação considerável do princípio ativo pelo sistema reticular
endoplasmático, bem como extravasamento a outros sítios. A incapacidade dos
lipossomos em escapar do sistema circulatório capilar e fagocítico na década de 80,
levou a questionamentos severos acerca de sua viabilidade terapêutica. Tais fatores
motivaram a busca por novas alternativas de carregamento da doxorrubicina e
formas de se prolongar a meia-vida do lipossomo na circulação (BARENHOLZ,
2012). Dentre diversos experimentos, notou-se que o carregamento por meio de um
gradiente

de

amônio

e

estabilização

de

lipossomos

convencionais

com

polietilenoglicol (Figura 7) aumentava de forma significativa o perfil farmacocinético
(idem). Diferentes aspectos da pesquisa com lipossomos peguilhados foram
protegidos por patentes – v. por exemplo, US5013556, relacionado à formulação
lipossômica peguilada e US5192549, no qual descreve o método de carregamento
de fármacos anfipáticos por gradientes de pH.
Figura 7. Estruturas lipossômicas convencionais e estabilizadas com PEG.

Fonte: Drummond et al, 1999
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Considerando a importância da proteção intelectual da tecnologia, o presente
trabalho compreende a realização de um estudo sobre os cenários de inovação
investigando as publicações de patentes no período de 2012 a 2017, depositados
via Tratado de Cooperação em Patentes (Patent Cooperation Treaty, PCT) e a
identificação dos gaps existentes em relação à proteção intelectual no Brasil.
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3 OBJETIVOS
O presente trabalho compreende avaliar tendências tecnológicas montando
um panorama de patentes entre 2012 a 2017 relacionado ao desenvolvimento de
sistemas nanoestruturados para entrega de fármacos.

Objetivos específicos


Detalhar o cenário administrativo de patentes no Brasil e discutir os
gaps existentes no processo de exame nacional de patentes,
potenciais limitadores da inovação no país;



Identificar países ou regiões, empresas, universidades ou centros de
pesquisa mais proeminentes em termos de depósitos entre 2012 a
2017;



Classificar os documentos relacionados a sistemas nanoestruturados
em classes e avaliar tendências de depósitos no período de 2012 a
2017;



Identificar as organizações mais proeminentes em termos de depósitos
de patentes.
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4 METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho compreende a análise do panorama
administrativo de patentes no Brasil e a geração de cenários e tendências em
sistemas de entrega nanoestruturados conforme detalhado mais adiante.
Para geração de tendências, a proposta é sintetizada a seguir:
1. Definição das plataformas de patentes
2. Definição do algoritmo de busca
3. Levantamento dos documentos com informações bibliográficas
4. Harmonização das informações
5. Triagem manual da relevância
6. Análise Macro dos resultados obtidos
7. Aplicação do indicador de força de patente
8. Geração e análise de tendências.

4.1 Análise do panorama administrativo
No cenário de patentes da área farmacêutica, detalharam-se os tratamentos
administrativos junto ao INPI. Um segundo aspecto consistiu em identificar os
principais entraves relacionados ao procedimento de exame técnico de patentes na
área

farmacêutica.

Neste

sentido,

procedeu-se

ao

estudo

do

panorama

administrativo de patentes no Brasil com base em uma avaliação dos seguintes
corpos legais:
•

Lei da Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996,
atualizada pela Lei nº 10.196/2001;

•

Portaria Conjunta Nº 1, de 12 de abril de 2017 do INPI e da ANVISA;

•

Resolução RDC nº 45, de 23 de junho de 2008;

•

Resolução RDC n° 21/2013.

41

4.2 Geração de cenários e tendências
4.2.1 Definição das plataformas de patentes
A

geração

de

cenários

de

tendências

relacionadas

a

sistemas

nanoestruturados empregou a base Espacenet®, mantida pelo Escritório de
Patentes Europeu (European Patent Office, EPO) e detentora de uma das maiores
coleções de informações bibliográficas e textos de patentes. Jürgens e HerreroSolana ao comparar as bases Espacenet®, Patentscope® (mantida pela
Organização Mundial de Propriedade Intelectual) e Depatisnet (mantida pelo
escritório de patentes alemão) a partir de estudos de casos em nanotecnologia,
concluíram que a ferramenta Espacenet® foi a mais eficiente para busca e
recuperação de documentos (JÜRGENS, HERRERO-SOLANA, 2015).

4.2.2 Definição do algoritmo de busca
Como estratégia de busca, empregou-se as Classificações Internacional de
Patentes (CIP) e a Classificação Cooperativa de Patentes (CPC). A Tabela 6 indica
uma proposta de algoritmo de busca elaborada neste trabalho para a execução da
etapa de busca:
Tabela 6. Estratégia de busca.
Bases selecionadas
Espacenet®

Algoritmo de busca
cpc(B82Y5/00) AND PN(WO) AND PD(2012-2017)

PatentScope®

ipc(B82Y5/00) AND Office: PCT AND PD[01.01.2012
TO 31.12.2017]

Fonte: Elaboração própria

A IPC foi empregada na plataforma PatentScope® uma vez que a migração
da Classificação Internacional de Patente para a Classificação Cooperativa ainda
não foi totalmente concretizada nesta base.
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4.2.3 Levantamento dos documentos com informações bibliográficas
4.2.3.1 Estratégia na plataforma Espacenet®
Uma característica da plataforma Espacenet® é a limitação das listas de
patentes até 500 documentos. Neste sentido, o algoritmo inicial foi desmembrado
por ano de publicação e aplicado conforme as etapas a seguir:
a) Acesso à plataforma Espacenet®;
b) Selecionar “Advanced Search”;
c) Aplicar algoritmo nos campos, sem aspas
- CPC “B82Y5/00”
- Publication Number “WO”
- Publication date: “2012”
- Aplicar “Search”
d) Selecionar “Select All” e “Export to xls”
e) Repetir etapas “a”, “b” e “c”;
f) Aplicar algoritmo nos campos, sem aspas
- CPC “B82Y5/00”
- Publication Number “WO”
- Publication date: “2013”
- Aplicar “Search”
g) Selecionar “Select All” e “Export to .xls”
h) Repetir etapas “a”, “b” e “c”;
i) Aplicar algoritmo nos campos, sem aspas
- CPC “B82Y5/00”
- Publication Number “WO”
- Publication date: “2014”
- Aplicar “Search”
j) Selecionar “Select All” e “Export to .xls”
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k) Repetir etapas “a”, “b” e “c”;
l) Aplicar algoritmo nos campos, sem aspas
- CPC “B82Y5/00”
- Publication Number “WO”
- Publication date: “2015”
- Aplicar “Search”
m) Selecionar “Select All” e “Export to .xls”
n) Repetir etapas “a”, “b” e “c”;
o) Aplicar algoritmo nos campos, sem aspas;
- CPC “B82Y5/00”
- Publication Number “WO”
- Publication date: “2016”
- Aplicar “Search”
p) Selecionar “Select All” e “Export to .xls”
q) Repetir etapas “a”, “b” e “c”;
r) Aplicar algoritmo nos campos, sem aspas;
- CPC “B82Y5/00”
- Publication Number “WO”
- Publication date: “2017”
- Aplicar “Search”
s) Selecionar “Select All” e “Export to .xls”.
Após obter as planilhas de documentos em .xls para cada ano de publicação,
consolidou-se todas estas em um arquivo, unificado.

4.2.3.2 Estratégia na plataforma Patentscope®
O processo relacionado ao levantamento na plataforma PatentScope
compreenderam as etapas a seguir:
a) Acesso à plataforma PatentScope®;
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b) Selecionar “Search” e “Field Combination”;
c) Aplicar algoritmo de busca:
- Selecionar “Front Page”
- International Class “B82Y 5/00” (com aspas)
- Publication Date “[01.01.2012 TO 31.12.2017]”
- Selecionar “Specify”, “PCT”.
- Aplicar “Search”.
d) Selecionar “Download Result List”.
Todos os documentos repetidos foram removidos e os resultados das
plataformas foram unificados em uma única planilha com os campos Classe,
Extensão aos Estados Unidos, Extensão ao Japão, Extensão a Europa, Título, Nº
Publicação, Ano de publicação, Depositante, Natureza do depositante, Classificação
de Patente, Depósito e País de prioridade. Encontrou-se nessa etapa cerca de 3782
documentos.

4.2.4 Harmonização das informações
Para esta etapa, escolheu-se a ferramenta OpenRefine® beta 3.0,
desenvolvida pelo Google®; trata-se de um software de código aberto voltado para
limpeza de dados, podendo ser executado em um navegador, sem exigir conexão
com internet (OLDHAM, 2016).
Os procedimentos compreenderam upload da planilha (pressionando o botão
“Create Project” e “escolher arquivos”). Na primeira linha, selecionou-se o campo
“Depositante”, e os botões “Facet” e “Text Facet”, gerando uma lista na coluna
esquerda. Pressionou-se o botão “cluster” e na tela seguinte, escolheram-se os
métodos Key Collision, Keying Function = fingerprint. Este tratamento permite
identificar termos ou expressões similares e agrupar em uma única entrada. Para
este caso, o nome de cada titular foi manualmente agrupado (por exemplo, Eli Lilly
Co = Eli Lily Inc, = Lily = LILLY CO) e pressionou-se o botão Merge Selected and
Recluster. Após a etapa de agrupamento, exportaram-se os dados em formato .xls.
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4.2.5 Triagem manual da relevância e análise macro dos resultados obtidos
Após a obtenção dos resultados, os documentos foram triados manualmente
no intuito de remover documentos relacionados a dispositivos odontológicos e
invenções relacionadas estritamente a técnicas e sistemas de imageamento,
sondas, e demais temas não relacionados a sistemas nanoestruturados. Nesta
etapa, também classificaram-se os documentos conforme o escopo de cada patente,
analisando-se o título, resumo, reivindicações e exemplos de concretização no
relatório descritivo. Este filtro reduziu de maneira relevante o universo de
documentos para 795 pedidos.

4.2.6 Aplicação do indicador de força de patente
Dentro deste universo, executou-se uma análise macro, em relação a
quantidade de depósitos por ano, natureza de titulares proeminentes, e países de
origem dos depósitos PCTs. O conjunto de patentes obtido foi avaliado por meio de
um indicador de força de patente, no caso, família de patentes. Um indicador de
força de patente consiste em um parâmetro empregado para mensurar a qualidade
de uma patente a partir da coleta de informações bibliográficas. Alguns autores
sustentam que pedidos cuja família abranja extensões nos Estados Unidos, Japão e
Europa apresentem consistência em termos de força da patente, ou seja, patentes
que efetivamente gerarão produtos ou processos comerciais (STERNITZKE, 2009;
HAŠČIC, SILVA e JOHNSTONE, 2015). Dentro da planilha obtida previamente,
analisou-se a família de cada um dos 795 documentos a partir de levantamento na
plataforma Espacenet®, conforme as etapas a seguir:
a) Acesso à plataforma Espacenet®;
b) No campo “Smart Search”, digitar o número do pedido;
c) Pressionar o botão “INPADOC patente family”
Com estas informações, criou-se um novo universo dentro da planilha
consistindo em documentos que obrigatoriamente apresentaram extensões aos três
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países mencionados.

4.2.7 Geração e análise de tendências.
A análise de tendências tecnológicas emprega ferramentas de mineração de
texto e visualização da informação. Para tal objetivo, as ferramentas Tableau
Public®, VantagePoint® juntamente com o programa Microsoft Excel® foram
consideradas pela versatilidade na extração e visualização de informações a partir
de documentos de patentes.

4.2.7.1 Tratamento com a ferramenta Tableau Public®
Tableau Public® é uma versão gratuita do Tableau Desktop® e consiste em
uma plataforma voltada para visualização de informações e geração de inteligência
competitiva, desenvolvida pela empresa Tableau Software®. Para o presente
trabalho, empregou-se a versão 10.4 do Tableau Public®.
Primeiramente carregou-se a planilha tratada no programa Tableau Public®
(pressionar na barra “Conectar” o botão “Excel”, carregar o arquivo e abrir no
Tableau a aba “Planilha1”). Na tela a seguir (Figura 8), os itens da coluna
“Dimensões” foram manipulados nos campos “Colunas” e “Linhas” para gerar os
gráficos de interesse.
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Figura 8. Tela parcial do Tableau Public®

Fonte: Tableau Public® desenvolvido pela empresa Tableau Software®.

Os itens manipulados foram “País” (país ou região que originou o depósito
PCT) x “Número de registros”, “Natureza de Depositante” x “Número de registros”,
“Natureza de depositante” x “Ano” (ano de publicação do pedido PCT); cada um dos
itens foram arrastados para o campo “linha” ou “coluna” e exportados como imagem.
Estes procedimentos foram realizados tanto para a amostragem geral (795
documentos) como para o subconjunto de documentos com extensões ao Japão,
Estados Unidos e Europa (156 documentos).

4.2.7.2 Tratamento com a ferramenta VantagePoint®
Paralelamente ao processo no Tableau Public©, procedeu-se ao tratamento
de dados com a ferramenta VantagePoint®. No presente trabalho, a principal
atribuição da ferramenta foi criar matrizes de co-ocorrência (“ilhas de calor”). Tratase de uma matriz que permite visualizar a interação entre os campos dentro de um
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resultado pré-definido. A Figura 9 ilustra um exemplo deste tipo de análise:
Figura 9. Exemplo de matriz de co-ocorrências gerado pelo programa VantagePoint®.

Fonte: VantagePoint®, desenvolvida pela empresa Search Technology®.

O arquivo principal foi carregado no programa no formato xls, pressionou-se o
botão “Matrix” e selecionaram-se como “subjects” os campos “Classe” e “Ano”. Este
procedimento foi repetido para o arquivo relacionado ao subconjunto de documentos
com extensões aos Estados Unidos, Japão e Europa.
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5 RESULTADOS
A seguir serão revisados os procedimentos e tramitações de patentes da área
farmacêutica, seguida da discussão relacionada a tendências tecnológicas.

5.1 Patentes na área farmacêutica: cenário brasileiro
Existem diferentes tratamentos gerados na implantação da Lei de
Propriedade Industrial 9.279/96 como os pedidos examinados sob a égide do antigo
Artigo 229; patentes pipeline; pedidos mailbox, e pedidos aguardando a anuência da
ANVISA e já examinados pelo INPI (fluxo antigo sob a RDC 45/2008 e fluxo novo
conforme a RDC 21/2013). No Brasil, o alinhamento ao Acordo TRIPS ocorreu
durante a Ata Final da Rodada Uruguaia e às demandas da saúde pública geraram
diferentes tratamentos administrativos no exame de patentes - patentes pipeline,
mailbox e anuência prévia (INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, 2012), detalhadas
mais adiante.

5.1.1 Ata final da Rodada Uruguaia
O Brasil aprovou sem reservas a Ata Final da Rodada Uruguaia,
promulgando-a no Diário Oficial da União em 31/12/1994. Neste sentido, fazia-se
necessário reformar o artigo 9 do Código de Propriedade Industrial 5.772/71
(exclusão de patentes para substâncias, matérias, mistura ou produtos alimentícios,
químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os
respectivos processos de obtenção ou modificação). A Lei de Propriedade Industrial
9.279/96 tentou remediar tais restrições e introduziu o regime pipeline pelo Artigo
230 em alinhamento ao artigo 70.8 do TRIPS.
A patente pipeline detém uma vigência de vinte anos a partir da prioridade
mais antiga, revalidando no país um privilégio anterior. Tal sistema seria facultativo
aos pedidos da área farmacêutica ou química depositados entre 14/05/1996 a
14/05/1997. Em levantamento efetuado na base do INPI encontraram-se 1202
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processos neste regime, incluindo blockbusters como Faslodex®, Kaletra®,
Gleevec® e Evista® (Patentes PP1100098-8, PP1100661-7, PP1100739-7 e PP11000627, respectivamente).

5.1.2 Redação do artigo 229 dada pela Lei nº 10.196/2001
Conforme observado anteriormente, a legislação anterior de Propriedade
Industrial não permitia a proteção de produtos ou processos farmacêuticos, algo
remediado pela Lei 9.279/96. A primeira versão do artigo 229 da LPI 9.279/96
ordenava a aplicação do novo corpo legislativo a todos os pedidos em andamento,
exceto àqueles que versavam sobre matéria não privilegiável na lei anterior. Este
fato acarretou no indeferimento dos pedidos pendentes na data de entrada desta lei
(INSTITUTO DANNEMAN SIEMSEN, 2013).
No entanto, tal dispositivo conflitava com o artigo 70.8 do TRIPs;
posteriormente, a Lei 10.196 de 14/02/2001 introduziu uma nova redação,
fornecendo um tratamento diferenciado a processos depositados antes de
01/01/1995 e entre 01/01/1995 a 14/05/1997, além de instituir o mecanismo de
anuência prévia pela ANVISA. O novo artigo 229 estipulava que somente os pedidos
de patentes de produtos ou processos farmacêuticos, químicos ou alimentícios
depositados até 31/12/1994 seriam indeferidos. Já os pedidos depositados entre
01/01/1995 a 14/05/1997 relacionados a estes campos seriam decididos até 31 de
dezembro de 2004, obedecendo ao prazo de vigência imposto pelo parágrafo único
do Artigo 40 da Lei 9.279/96 (vinte anos contados do depósito ou dez anos a partir
da concessão).

5.1.3 Pedidos mailbox
O termo “mailbox” surgiu diante da analogia de que patentes dentro das
condições impostas pelo artigo 229-B, seriam colocadas em uma “caixa” até o
exame nos termos da nova legislação (INPI, 2013). Este exame que deveria ocorrer
até 31 de dezembro de 2004 não se concretizou, o que possibilitou a aplicação do
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parágrafo único do Artigo 40. A leitura de ambos os artigos gerou intensos debates
acerca da constitucionalidade destes regimes de depósito no país. O pedido de
patente confere somente uma expectativa de direito; por outro lado, a demora no
exame não permite determinar com clareza se a matéria pleiteada é privilegiável,
gerando incertezas jurídicas.
Esta discussão culminou com a publicação do Parecer nº 0018-2013 da
Procuradoria Federal Especializada Junto ao INPI. No documento, o posicionamento
do órgão é o de que não havia mora no exame de patentes depositados entre 1995
e 1997, pois durante este período ainda vigorava a Lei 5772/71, não sendo aplicável
o prazo de dez anos do Artigo 40 (INPI, 2013). Argumentos contra esta linha
proveniente de titulares de pedidos afetados se basearam no princípio da boa-fé
objetiva, na ilegitimidade do INPI em anular seus próprios atos, e a extrema demora
administrativa na análise da matéria.

5.1.4 Anuência prévia da ANVISA
Outro aspecto polêmico foi a inclusão do mecanismo de anuência prévia da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), instituído pelo artigo 229-C. Não
estava esclarecido o âmbito da análise de anuência prévia por este órgão. A
interpretação inicial da Procuradoria do INPI consistia na avaliação de aplicação
industrial (Parecer da Procuradoria do INPI 003/00, de 23/02/2000); por outro lado, a
autarquia regulatória acerca deste procedimento compreendia a reavaliação dos
requisitos de patenteabilidade e dos aspectos de saúde pública como acesso aos
medicamentos e avaliação técnica dos compostos (ANVISA, 2004). Posteriormente,
publicou-se a resolução RDC n° 45/2008 sobre os procedimentos administrativos da
anuência prévia na concessão de patentes de produtos ou processos farmacêuticos.
Neste dispositivo legal, o fluxo administrativo compreendia primeiramente a análise
do INPI; caso a matéria seja privilegiável, o pedido seria enviado à ANVISA para
anuência.
A controvérsia residia no fato de que na prática, o órgão regulatório
reexaminava a patenteabilidade (competência do INPI), alegando que a concessão
indevida restringe o acesso aos medicamentos e é contrária a saúde pública
(ANVISA, 2014). A Figura 10 ilustra o fluxograma proposto pela RDC n° 45/2008:
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Figura 10. Fluxo de tramitação de patentes de produtos e processos farmacêuticos adaptado
conforme RDC nº 45/2008.

Fonte: Elaboração própria

A Advocacia Geral da União ratificou a atribuição da ANVISA por meio do
Parecer 210/PGF/AE/2009, eximindo-a de aferir questões de patenteabilidade, e
atuar somente em conformidade com aspectos relativos ao controle sanitário.
Posteriormente, organizou-se um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) no intuito
de recomendar critérios e meios de executar a anuência prévia. As conclusões do
grupo publicadas na Portaria Interministerial nº. 1065 de 24 de maio de 2012
recomendava que o INPI encaminhasse pedidos de produtos ou processos
farmacêuticos para a ANVISA, logo após o exame formal. Todavia, a ambiguidade
das atribuições de cada entidade permanecia, conforme o excerto a seguir (GRUPO
DE TRABALHO INTERMINISTERIAL, 2012):
"Ao INPI caberá realizar o exame formal inicial da documentação enviada
pelo requerente do pedido de patente; a identificação e envio à ANVISA dos
pedidos referentes a produtos e processos farmacêuticos; o exame técnico
do pedido em caso de concessão de anuência previa pela ANVISA; e, a
publicação da concessão da patente ou do arquivamento do pedido, na
Revista da Propriedade Industrial (RPI)".

Apesar da proposta de novo fluxograma processual visando produtos ou
processos de interesse à saúde pública (RDC 21/2013), a indefinição do exame
técnico a ser efetuado pela ANVISA contribuiu para a manutenção da avaliação de
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patenteabilidade pela autarquia regulatória. A Figura 11 ilustra a tramitação seguida
pela autarquia regulatória:
Figura 11. Adaptação do fluxo de tramitação de patentes de produtos e processos
farmacêuticos conforme RDC 21/2013.

Fonte: Adaptado de ANVISA.

De acordo com fluxo instituído pela RDC 21/2013, os pedidos são inicialmente
encaminhados à ANVISA e após a decisão de anuência, estes retornam ao
processo administrativo do INPI. A principal ressalva se relaciona ao critério de
decisão; se a autarquia regulatória avalia com base em critérios de patenteabilidade,
o INPI interromperá a tramitação, independente da concessão ou não da anuência.
Genericamente, o exame de patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) percorre mais de 10 anos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA
INDUSTRIA, 2015). Em tecnologias emergentes, este fato constitui um forte
obstáculo à transferência de conhecimentos da pesquisa para a indústria ao impedir
a determinação clara das técnicas em domínio público ou aquelas potencialmente
interessantes

para

licenciamento.

A

importância

da

sistematização

deste

conhecimento reside no grau de risco; a carta-patente fornece ao seu titular os
direitos de exploração da matéria reivindicada em país e prazo específicos. Por
outro lado, a tecnologia se torna acessível a qualquer interessado após a expiração
de sua respectiva patente.
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A Figura 12 resume as idiossincrasias processuais de uma patente de
produto ou processo farmacêutico conforme sua data de depósito;
Figura 12. Abrangência dos tratamentos fornecidos para patentes na área farmacêutica.

Fonte: Elaboração própria

O aspecto mais controverso do exame de patentes de produtos farmacêuticas
se relaciona à sobreposição de atribuições entre o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) e a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA); o Artigo 229c introduzido na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96 implantou o mecanismo de
anuência prévia como exigência para a concessão da patente. Neste procedimento,
a ANVISA deve avaliar se o pedido de patente apresenta risco à saúde ou se o
mesmo é de interesse para as políticas de medicamentos no âmbito do SUS
(ANVISA, 2013). A autarquia sanitária de modo geral examina a patenteabilidade
dos pedidos (ato de competência do INPI) sob a alegação de que a proteção
indevida restringe o acesso aos medicamentos e contraria a saúde pública (ANVISA,
2014). Como consequência, um mesmo tema gerou interpretações totalmente
opostas, como é o caso das patentes de segundo uso médico e incidência em
métodos terapêuticos; o exame da agência regulatória não segue critérios
estabelecidos fato este que agrava as incertezas do processo de inovação
(JANNUZZI e VASCONCELLOS, 2014; SUGANUMA, 2016).
Outra consequência relevante incide na questão da vigência. Nos casos em
que a ANVISA examina requisitos de patenteabilidade, observa-se na prática que o
INPI não prossegue com o fluxo administrativo. Por outro lado, se os requisitos
avaliados se relacionam a saúde pública, há prosseguimento no processo
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administrativo do INPI. Como agravante, a morosidade e o backlog (“atraso” em uma
tradução literal) de exame de patentes não raro possibilitam a aplicação do
parágrafo único do Artigo 40 da LPI (vigência até 10 anos após o despacho de
concessão).
A proposta para solucionar a controvérsia entre as autarquias é descrita com
na Portaria Conjunta nº1/2017 entre INPI e ANVISA, regulamentando o mecanismo
de anuência prévia. De acordo com esta norma, os pareceres da ANVISA serão
considerados como subsídios ao exame e decisões passadas de não-anuência pela
ANVISA com base em critérios de patenteabilidade serão reconsideradas. (ANVISA,
INPI, 2017). Até o momento, não está claro como o sistema retroagirá visto que tais
pareceres vêm sendo exarados desde 2011.

5.2 Desafios nacionais em Propriedade Industrial
A demora na concessão de patentes relacionadas a tecnologias emergentes
constitui um forte obstáculo à transferência de conhecimentos da pesquisa para a
indústria. No caso da indústria farmacêutica, este cenário se acentua ao
considerarmos o crescimento exponencial de sua respectiva produção científica e
tecnológica (ABDI, 2010). A Figura 13 sintetiza alguns dos fatores de interferência
na qualidade e tempo de exame:
Figura 13. Diagrama de fatores de interferência no backlog no exame de patentes nacional.
Duplicidade de
exame (INPI e
ANVISA)
Recursos
Humanos

Acordos e troca de
conhecimento

Backlog de
exame de
patentes
Diretrizes de exame

Equipamentos
e recursos
tecnológicos

Fonte: Elaboração própria.

A escassez de recursos humanos para o exame de patentes é algo recorrente
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no Brasil; em 2013, o quadro de funcionários compunha-se de 192 examinadores,
gerando uma carga de 9.595 pedidos de patente por funcionário. Tal demanda
impacta diretamente na qualidade do serviço oferecido. Indiretamente a falta de
corpo técnico compromete a consolidação e o treinamento de novos funcionários em
relação às diretrizes de exame de patentes (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA
INDUSTRIA, 2014). Por sua vez, investimentos em recursos administrativos somado
a acordos e trocas de experiências com escritórios de patentes de países
desenvolvidos, poderia reduzir a morosidade dos procedimentos administrativos.
Atualmente, estão vigentes acordos para compartilhamento envolvendo os
escritórios norte-americano, europeu, chineses e coreanos.
Alguns projetos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tentam
inserir a proteção intelectual no contexto empresarial e acadêmico como o “Projeto
Piloto Patentes PME” no qual se prioriza o exame de pedidos de patente de
microempresas ou de pequeno porte e “Produtos para a Saúde” (acelera o exame
de pedidos de patente considerados estratégicos, especialmente para o Sistema
Único de Saúde)1.
Uma tentativa de reverter as restrições geradas pelo backlog está contida na
Consulta Pública nº2/2017 – “Procedimento simplificado de deferimento de pedidos
de patente”. Esta se trata de uma consulta pública efetuada pelo INPI objetivando
reduzir o tempo de concessão de uma patente no Brasil e propõe extinguir o Exame
Técnico (etapa de maior complexidade durante o trâmite no INPI). De acordo com
este procedimento, o depositante ao pagar as taxas oficiais obteria a concessão sem
avaliação dos requisitos de patenteabilidade, conforme pode ser visto no fluxograma
da Figura 14 (INPI, 2017).

1

Disponível em http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/acelere-seu-exame.
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Figura 14. Proposta de fluxo de exame de patentes no INPI.

Fonte: INPI, 2017.

Esta proposta, não aplicável a área farmacêutica, gerou grande quantidade de
contribuições provenientes de setores produtivos e associações de classe. Um dos
questionamentos principais advém da possibilidade de concessão de patentes
indevidas, e maior judicialização sobre o tema. Neste cenário, a contestação de sua
validade ocorreria somente mediante ação judicial, o que elevaria a insegurança
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jurídica. Tal evento poderia criar precedentes para obter-se o mesmo benefício a
patentes na área farmacêutica e prejudicar o acesso a medicamentos genéricos, em
virtude da concessão indevida do privilégio.

5.3 Visão geral do cenário tecnológico de patentes
Um dos principais desafios relacionados a avaliação de tendências é a
abrangência do campo nanotecnológico. A etapa inicial levantou cerca de 3782
documentos de patentes a partir das plataformas Espacenet® e Patentscope®
(patentes teoricamente relacionadas a sistemas nanoestruturados na área
farmacêutica). Todavia, a triagem manual revelou que diversos documentos eram
indexados na classificação B82Y5/00 devido a menções de expressões relacionadas
a nanotecnologia no corpo do relatório descritivo.
Outro aspecto refere-se ao fato de diversos documentos classificados como
sistemas nanoestruturados de entrega de fármacos não serem necessariamente
pertinentes a tal área (dispositivos médicos-odontológicos, tecnologias relacionadas
estritamente a imageamento, dentre outros). Após a triagem obteve-se um universo
de 795 documentos, compreendendo menções explícitas no relatório descritivo a
entrega de fármacos.
Titulares de patentes usualmente optam por depositar seus pedidos em
países com maior potencial de mercado,
exclusividade.

visando assegurar direitos de

Dentro deste universo observa-se predomínio de depósitos de

origem norte-americana (Figura 15), reflexo de sua elevada atividade patentária e
fruto de iniciativas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias em nanoescala
(ROCO, 2011). Na Europa, a segunda região com maior número de depósitos
verifica-se tendências distintas - parte das organizações depositam seus pedidos
pelo Escritório de Patentes Europeu (EPO) enquanto outros optam por depositar
dentro de seu próprio país.

Figura 15. Países de origem dos depósitos PCTs.
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Regiões

Pedidos

Estados Unidos (US) 461
Europa (EP)

49

Coréia do Sul (KR)

45

Japão (JP)

32

Espanha (ES)

31

PCTs diretos (WO)

24

Reino Unido (GB)

22

Índia (IN)

21

Rússia (RU)

20

Singapura (SG)

11

China (CN)

10

Itália (IT)

10

Austrália (AU)

9

Brasil (BR)

8

França (FR)

7

Fonte: elaboração própria (Tableau Public®)

Temporalmente, observa-se um declínio de publicações internacionais entre
2012 a 2017 (Tabela 7):
Tabela 7. Pedidos de PCTs publicados por ano.
Ano

Pedidos Publicados

2012
2013
2014
2015
2016
2017

167
133
147
117
124
107

Fonte: elaboração própria

Outro aspecto notável é a predominância de centros de pesquisa e
universidades como titulares, com mais de 500 depósitos (Figura 16) além do fato
dos 10 maiores depositantes de PCTs serem instituições públicas (Tabela 8). Devido
a limitações de recursos de tais entidades, a estratégia de depósitos internacionais
pode estar vinculada a busca por parcerias e mercados internacionais para
licenciamento.

Tabela 8. 10 maiores depositantes de PCTs.
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Depositante

Depósitos

País/região

California University

20

Estados Unidos

NTfarma

13

Rússia

Harvard College

11

Estados Unidos

Massachusetts Institute of Technology

11

Estados Unidos

Agency for Science Technology and Research

10

Singapura

Johns Hopkins University

8

Estados Unidos

Northwestern University

7

Estados Unidos

Council of Scientific and Industrial Research

6

África do Sul

University of Texas

6

Estados Unidos

University of Massachusetts
Fonte: Elaboração própria

6

Estados Unidos

Além do predomínio de universidades norte-americanas, outras entidades se
destacam como a empresa russa Ntfarma e os centros de pesquisa Agency for
Science Technology and Research (Agência para Ciência, Tecnologia e Pesquisa) e
Council of Scientific and Industrial Research (Conselho de Pesquisa Científica e
Industrial), localizados na Singapura e África do Sul, respectivamente.
Figura 16. Natureza de depositantes de PCTs.
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Fonte: elaboração própria (Tableau Public®)

Na Figura 17, a quantidade de publicações de pedidos de patentes está
categorizada por tipo de organização: entidades privadas (como por exemplo
indústrias, startups e empresas de biotecnologia ou de pesquisa clínica), entidades
públicas (por exemplo universidades, núcleos de inovação tecnológica ou centros de
pesquisa) inventores individuais e parcerias entre entidades públicas e privadas
(pedidos depositados em regime de cotitularidade).
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Figura 17. Publicações de PCTs tipo de depositante.

Entidades Públicas

Entidades privadas
Pessoas físicas

Parceria Pública e privada

Fonte: elaboração própria (Tableau Public®)

Na curva dos pedidos provenientes de entidades públicas observa-se um
ápice em 2014, seguida de um drástico declínio em 2015. Considerando a liderança
de instituições públicas norte-americanas em termos de depósitos de patentes, uma
possível justificativa para este comportamento pode estar relacionada à redução de
recursos federais ao programa de Iniciativa Nacional em Nanotecnologia. No
levantamento realizado pela American Association for the Advancement of Science
(Associação Americana para o Avanço da Ciência, AAAS), os aportes destinados à
promoção da nanotecnologia aplicada à saúde diminuíram de USD 510 milhões em
2012, para USD 397 milhões em 2017 (AAAS, 2018). Tal fato é agravado pela
quantidade reduzida de depósitos com parceria entre entidades privadas e públicas,
evidenciando a dificuldade em aplicar os resultados da pesquisa para tecnologias
comercialmente viáveis.
Uma das principais dificuldades consistiu em efetuar uma classificação por
tecnologia. O emprego da Classificação Internacional de Patente e da Classificação
Cooperativa de Patentes não se mostrou eficaz no sentido de discriminar os
documentos por sua natureza estrutural. Assim, optou-se por criar uma classificação
manual conforme a seguir:
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Estruturas lipídicas: Abrangendo sistemas lipossômicos ou lipossomas,
micelares, nanopartículas lipídicas sólidas SLNs) e vesículas;



Estruturas Poliméricas: Abrange estruturas em copolímeros, polímeros
sintéticos, naturais e dendrímeros;



Sistemas metálicos; Partículas superparamagnéticas e nanoestruturas
metálicas em geral;



Nanoestruturas de Carbono: Fulerenos, grafenos e nanotubos de carbono;



Sistemas

nanobiotecnológicos:

nanoestruturas

formadas

a

partir

da

conformação ou manipulação de moléculas biológicas (DNA, peptídeos,
proteínas, aminoácidos, ácidos nucléicos, dentre outros).


Estruturas de silício (sílicas com superfície modificada, sílica mesoporosa,
dentre outros).
A Tabela 9 a seguir apresenta os resultados encontrados:
Tabela 9. Distribuição de pedidos de patente por classe.

Classe geral

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Estruturas Poliméricas

64

54

47

32

39

25

Sistemas metálicos

44

33

37

18

35

24

Estruturas lipídicas

19

23

25

24

13

20

Sistemas nanobiotecnológicos

6

7

13

14

12

21

Nanoestruturas de carbono

9

7

10

10

12

5

11

3

11

6

9

9

4

-

-

5

-

-

10

2

3

8

4

3

Estruturas de Silício
Princípios ativos em escala nanométrica
Outros

Fonte: elaboração própria (VantagePoint®)

Observa-se que no intervalo 2012 a 2017 uma redução de PCTs relacionados
a sistemas poliméricos enquanto sistemas lipídicos e estruturas de silício foram
acompanhados por uma relativa estabilidade em termos quantitativos. Dentre as
estruturas lipídicas, lipossomos são considerados como os mais proeminentes por
conta da diversidade de ensaios clínicos e in vitro (IMMORDINO et al 2014) além de
ser uma das tecnologias com mais tempo de estudo e desenvolvimento dentre as
supracitadas.
Um evento notável é o crescimento gradativo de depósitos relacionados a
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sistemas nanobiotecnológicos, envolvendo por exemplo a síntese de ácidos
nucléicos ou moléculas de DNA para o desenvolvimento de “medicamentos
inteligentes” e potencializar a seletividade do alvo (uma vez que as ferramentas de
biologia molecular permitiram identificar alvos assim como construir vetores de
direcionamento mais especificos).

5.3.1 Análise dos pedidos filtrados pelo indicador de força da patente
Após análise dos resultados, procedeu-se a aplicação do indicador de força
da patente. Conforme mencionado anteriormente, a restrição da amostra aos
pedidos com extensões aos Estados Unidos, Europa e Japão gerou um conjunto de
156 pedidos de patente. Tomando como referência a Figura 18, verifica-se que os
depósitos por entidades privadas são ligeiramente superiores aos depósitos de
entidades públicas, um contraste em relação ao universo de documentos original.
Figura 18. Natureza de depositantes de PCTs com extensões aos Estados Unidos, Japão e
Europa.
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físicas
Parcerias
pública
privadas

Fonte: elaboração própria (Tableau Public®)

Quanto a tendências tecnológicas (Tabela 10), verifica-se de maneira geral
um predomínio de sistemas relacionados a polímeros, estruturas lipídicas e sistemas
metálicos, condizente com os dados previamente observados na Tabela 9.
Tabela 10. Distribuição de pedidos de patente com extensões aos Estados Unidos, Japão e
Europa por classe.
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Classe geral

Quantidade

Estruturas Poliméricas

54

Estruturas lipídicas

35

Sistemas metálicos

29

Sistemas nanobiotecnológicos

14

Diversos

8

Estruturas de Silício

7

Nanoestruturas de carbono

4

Outros

2

Princípios ativos em escala nanométrica

2

Fonte: elaboração própria

A média de patentes pertencentes à mesma família (com extensões ao
Japão, Estados Unidos e Europa) equivale a aproximadamente 12,2 pedidos, uma
quantidade superior à média do universo total (aproximadamente 4,7). Uma possível
justificativa para este comportamento se relaciona a questões mercadológicas;
entidades privadas priorizam a maximização da proteção de tecnologias-chaves
especialmente em mercados altamente competitivos.
Dentre os documentos analisados neste universo, destacam-se abaixo os
depósitos que contemplam uma família com mais de 30 extensões (Tabela 11):
Tabela 11. Famílias de patentes com mais de 30 extensões
Nº Publicação

Titular

Família

WO2012149454

Selecta Biosciences

193

WO2013169282

Onyx Therapeutics

39

WO2013169897

Onyx Therapeutics

39

WO2016057554

Mayo Foundation

39

WO2017031368

Mayo Foundation

39

WO2012027728

Sienna Labs

38

WO2012116272

South Dakota University

35

WO2013166408

Kala Pharmaceuticals

31

WO2012021512

École Polytechnique Federale
de Lausanne
Fonte: elaboração própria

31

Vale destacar a publicação WO2012149454 da empresa de biotecnologia
Selecta, atuante no desenvolvimento clínico de terapias oncogênicas. Este
documento descreve nanocomposições contendo antígenos e imunossupressores
indutores de resposta tolerogênica (Synthetic Vaccine Particle™) e está sendo
desenvolvida em parceria com a empresa Sanofi para tratamento de doenças
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autoimunes (no caso Diabete Melitus tipo I).
Nota-se que os demais pedidos de titularidade de empresas também
reivindicam tecnologias relevantes para seus mercados. A Onyx Therapeuthics em
seus pedidos relata uma forma de carfilzomib (composto indicado para tratamento
de mieloma múltiplo e comercializado sob a marca Kyprolis™) complexada com
ciclodextrina. A empresa cedeu seus direitos de comercialização no Japão à Ono
Pharmaceuticals por USD 300 milhões e royalties adicionais. Da mesma forma, o
pedido WO2012027728 da empresa Sienna Labs descreve sua tecnologia
proprietária Targeted Plasmonic Therapy (Terapia Plasmônica Direcionada) voltada
para o tratamento de acme e outros distúrbios dermatológicos, enquanto o
documento WO2013166408 relata um sistema proprietário de entrega de fármacos
nanoestruturado para tratamento de doenças oculares (Mucus Penetrating Particles
ou Partículas penetradoras de muco).
Nota-se que a abordagem desenvolvida neste trabalho (geração de cenários
de patentes e análise de extensões aos Estados Unidos, Japão e Europa) é uma
alternativa viável para identificação de oportunidades de negócios na forma de
licenciamento ou desenvolvimento de medicamentos similares/genéricos ou
identificar parceiros e centros de pesquisa de relevância.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, observou-se o elevado grau de complexidade relacionado aos
regimes administrativos no Brasil conforme a seguir:


pedidos relacionados a processo examinados sob a égide do antigo Artigo
229 (sumariamente indeferidos);



patentes pipeline com vigência de vinte anos contada a partir da prioridade
mais antiga (concessão sem exame);



pedidos examinados após a Lei 10.196/01 depositados no período:
o Anterior a 01/01/1995, todos sumariamente indeferidos;
o Entre 01/01/1995 a 14/05/1997 – pedidos mailbox (os quais seriam
examinados até 31/12/2004);



pedidos aguardando a anuência da ANVISA e já examinados pelo INPI (fluxo
antigo);



pedidos aguardando a anuência da ANVISA e ainda não examinados pelo
INPI (fluxo novo).
Este cenário demonstra a demanda por projetos que desburocratizem ou

simplifiquem a proteção da Propriedade Intelectual no Brasil. Uma proposta para
agilizar processos de patentes seria restaurar a função de exame de patentes para o
INPI por meio do fortalecimento de seu quadro de examinadores e investimento dos
recursos financeiros provenientes de suas taxas administrativas em melhorias
organizacionais e tecnológicas. Medidas possíveis incluem a implantação de
tecnologias de reconhecimento ótico de caracteres nas plataformas de busca do
INPI (o que facilitaria buscas dentro de textos de patentes), disponibilização de todos
os processos administrativos em sua base de dados e permitir o acesso dos
examinadores a novas ferramentas para buscas de patentes.
A redução em quantidade de depósitos de pedidos de patente internacionais
foi um evento comum a todos as organizações envolvidas em P&D. Tal fato pode
estar relacionado a um amadurecimento do campo; o entusiasmo inicial do mercado
está sendo paulatinamente substituído por uma visão mais pragmática sobre
potenciais aplicações. Por outro lado, é notável a diferença entre depósitos de
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pedidos de patentes de indústrias e entidades públicas como um todo – essa
convergência indica um distanciamento de estágios nos esforços de P&D e
transposição da pesquisa básica para aplicada. Esta hipótese é reforçada pela
quantidade reduzida de depósitos de PCTs em regime de cotitularidade entre
entidades privadas e públicas no mundo, ou seja, trata-se de um desafio comum a
todos os países.
Tecnologias relacionadas a sistemas poliméricos, metálicos e lipídicos são
predominantes no intervalo adotado, além do crescimento gradativo de publicações
relacionadas a sistemas nanobiotecnológicos. Entende-se neste último caso que sua
importância esteja relacionada ao conceito de medicina personalizada, com o
desenvolvimento de novas terapias alternativas como a terapia gênica.
Na aplicação do critério (extensões ao Japão, Europa e Estados Unidos)
observa-se um comportamento distinto; entidades privadas detém maior número de
depósitos quando comparado a entidades públicas. Adicionalmente, em termos de
P&D, a análise da família de patentes pode ser um indicador consistente da
relevância de uma dada tecnologia ao associar o investimento em patentes com a
comercialização no mercado. Um futuro desdobramento deste trabalho seria aplicar
a metodologia a outras tecnologias e tendências no intuito de avaliar tendências e
pontuar tecnologias-chaves.
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