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RESUMO

Introdução: O SARS-CoV-2 é um vírus com alta capacidade de disseminação que
pode  causar  desde  sintomas  leves  até  insuficiência  respiratória  aguda  grave  e
pneumonia.  Até  o  atual  momento  não  há  comprovações  científico-clínica  de
medicamentos eficazes e seguro para o tratamento. O presente trabalho efetuou
uma  prospecção  tecnológica,  ressaltando  potenciais  avanços  tecnológicos
inovadores  acerca  de  tratamentos  que  possam ser  úteis  na  terapia  à  Covid-19.
Metodologia: A  busca por  patentes  direcionadas ao SARS-CoV-2 foi  executada
através  de  palavras-chave  nos  bancos  de  patentes:  World  Intellectual  Property
Organization (WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO), Instituto
Nacional  de  Propriedade  Industrial  (INPI)  e  European  Patent  Office  (EPO).
Resultados e Discussão: Portanto, não foi observado o registro de patentes para
produtos ou para os processos terapêuticos direcionados ao SARS-CoV-2, sendo
assim evidente destacar a necessidade para o desenvolvimento de tais ferramentas.
Conclusão: Apesar  desse cenário,  há incentivo e expectativa para a criação de
novas opções terapêuticas específicas e seguras para o tratamento da Covid-19.

Palavras-chave – Patentes; Coronavírus; Tratamento.
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ABSTRACT

Introduction: SARS-CoV-2 is a virus with a high spreading capacity that can cause
everything from mild symptoms to severe acute respiratory failure and pneumonia.
To  date,  there  is  no  scientific-clinical  evidence  of  effective  and  safe  drugs  for
treatment.  The  present  work  carried  out  a  technological  prospecting,  highlighting
potential innovative technological advances regarding treatments that may be useful
in Covid-19 therapy. Methodology: The search for patents directed to SARS-CoV-2
was  carried  out  using  keywords  in  the  patent  banks:  World  Intellectual  Property
Organization (WIPO), United States Patent and Trademark Office (USPTO), National
Institute of  Industrial  Property (INPI) and European Patent  Office (EPO).  Results
and  Discussion:  Therefore,  it  was  not  observed  the  registration  of  patents  for
products or for therapeutic processes directed to SARS-CoV-2, thus it is evident to
highlight  the  need  for  the  development  of  such  tools.  Conclusion:  Despite  this
scenario, there is incentive and expectations for the creation of new specific and safe
therapeutic options for the treatment of Covid-19.
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INTRODUÇÃO

O agente etiológico da síndrome respiratória aguda grave, o vírus SARS-CoV-
2, é dito como um novo betacoronavírus, é o agente causador da atual pandemia
que vivenciamos no ano de 2020.  Foi  identificado pela primeira vez em Wuhan,
capital de Hubei, China. Notavelmente, o SARS-CoV-2 tem menor patogenicidade
que o SARS-CoV, mas com maior transmissibilidade de humano para humano, fator
esse  que  reverbera  em  uma  rápida  disseminação  que  acarretou  em  mais  de
12.768.307 infectados e  566.654 mortes  em todo o  mundo.  A transmissibilidade
acontece com meio de aerossóis e infectando, assim, as células alveolares do tipo II
do pulmão, o que pode explicar o dano alveolar grave após a infecção. (LI et al.,
2020; WHO, 2020).  O quadro clínico dos pacientes infectados pelo SARS-CoV-2
segue desde quadros assintomáticos, sintomáticos com quadros respiratórios leve
até  pneumonias  graves.  Pode  cursar  também com por  dispneia,  febre,  tosse,  e
infiltrados  bilaterais  em  exame  de  imagem  como  Tomografia  computadorizada
(HUANG  et.,  2020).  Além  de  apresentar  anosmia,  mialgias,  diarreia  e  ageusia
(STOKES EK et al., 2020). 

Atualmente,  não  há  um  tratamento  específico  ou  uma  vacina  disponível
contra a Covid-19, diante disso, é necessária a busca por soluções alternativas para
prevenir e controlar sua propagação, pois o isolamento social e o distanciamento
social por si só, não é capaz de resolver todo o problema  (DOS SANTOS SILVA,
2020). Diante disso, é necessária a busca por soluções alternativas para prevenir e
controlar  sua  propagação.  Desse  modo,  o  presente  estudo  tem  como  objetivo
realizar uma prospecção tecnológica no intuito de verificar patentes relacionadas às
possíveis opções terapêuticas que possam ser aplicadas contra o SARS-CoV-2.

METODOLOGIA

O presente estudo de prospecção tecnológica foi  desenvolvido a partir  do
levantamento  de  patentes  sobre  o  SARS-CoV-2,  que  abordassem  tratamentos
direcionados para a COVID-19. Assim, foram utilizados os bancos de dados; World
Intellectual  Property  Organization (WIPO),  European Patent  Office (EPO),  United
States Patent and Trademark Office (USPTO) e o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial  do  Brasil  (INPI).  Além  disso,  foram  usados  descritores  abrangentes,
através  das  palavras-chave:  “SARS-CoV”,  “Coronavirus”  ou  “Severe  Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus” AND “treatment”, “therapeutic” ou “drug”; além
de descritores específicos: “SARS-CoV-2”, “2019-nCoV”, “2019 novel coronavirus”,
“COVID-19”, “Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” ou “COVID2019”
AND “treatment”,  “therapeutic”  ou  “drug”.  Foram investigados  os  documentos  de
patentes  disponíveis  para  consulta  até  a  data  de  realização  da  pesquisa
(07/04/2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Na  busca  por  patentes,  obtivemos  que  a  base  WIPO  apresentou  mais
patentes depositadas (65,71%), seguido pelas bases EPO (29,37%), USPTO (3%) e
INPI (1,91%) (Tabela 1). Entretanto, nenhuma das bases obteve resultado quando
utilizados  os  descritores  para  a  busca  “Severe Acute Respiratory  Syndrome
Coronavirus 2” OR “SARS-COV-2” OR “2019 novel coronavirus” OR “COVID-19” OR
“2019-nCoV” OR COVID-2019”, visto que, a Covid-19 é uma doença ainda recente,
que teve seu início em dezembro de 2019 (ASHOUR et al., 2020), além disso, as
patentes recentes são afetadas pelo sigilo de 18 meses, o que justifica a ausência
de propriedades relacionadas (QUINTELLA et al., 2020). 

Tabela 1: Número de patentes por palavras-chave.

Fonte: Autoria própria (2020).

Um maior número de patentes foi encontrado na base WIPO, que retornou
481  propriedades,  quando  comparado  ao  achado  nas  outras  bases.  Quando
observado o país de origem das patentes, verificou-se que o Tratado de Cooperação
em Matéria de Patentes (PCT) é o maior detentor com 89 propriedades depositadas
na base WIPO, seguido dos registros dos Estados Unidos, como mostra a Figura 1.
A China, também se destacou como uma das maiores depositantes, uma vez que,
principalmente nesse país em 2002 e 2003, houve um surto de SARS-CoV, o que
culminou em esforços para a realização de estudos referentes à doença (DROSTEN
et al., 2003; ZHONG et al., 2003).

Os dados obtidos na WIPO mostram a análise da produção de patentes dos
últimos 10 anos, na qual se observou que houve um maior depósito de patentes no
início e no final da década, sendo os anos de 2012, 2013, 2018 e 2019 com mais
depósitos nesse período, como mostra a Figura 2. Quanto à ausência de patentes
relacionadas à temática, Quintella et al. (2020) ressaltam que as patentes referentes
aos anos de 2018 a 2020 estão reclusas da pesquisa, devido à proteção legal por 18
meses, portanto, essas devem ser dispensadas da posterior discussão. Em virtude
de seu recente surgimento, a Covid-19 ainda não apresenta uma terapia eficiente e
específica com patente publicada. 
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Figura 1: Resultados obtidos para a busca na base WIPO, quanto aos países de depósito dos 
pedidos em função das quantidades de patentes.

Fonte: Autoria própria (2020).

Desse modo, devido à necessidade de lidar e de conter a sua disseminação,
os  esforços  de  laboratórios,  de  equipes  médicas  e  as  pesquisas  realizadas
atualmente estão voltados para  o reaproveitamento de fármacos aprovados pela
Food and Drug Administration (FDA), destacando-se como uma melhor alternativa,
visto que constitui uma maneira rápida e eficaz de identificar fármacos terapêuticos
que possuem um perfil de segurança já conhecido para tratar a doença emergente
(ASHOUR et al., 2020; BARON et al.,2020).

Quando  analisados  os  dados,  conforme  a  Classificação  Internacional  de
Patentes (CIP)  observou-se uma maioria  das propriedades registradas com A61,
mais especificamente a CIP A61K (397 patentes), que se referem a preparações
para  finalidades  médicas,  odontológicas  ou  higiênicas,  além  disso,  também  se
observou maior proporção de propriedades registradas na CIP A61P (206 patentes)
que  corresponde  à  atividade  terapêutica  específica  de  compostos  químicos  ou
preparações  medicinais.  Conforme  mostra  a  Figura  3,  os  números  de  CIP
ultrapassam o total de patentes encontradas na busca realizada na base de dados,
isso se deve ao fato de algumas patentes serem classificadas em diferentes CIPs.
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Figura 2: Á esquerda, os resultados obtidos para a busca na base de patentes WIPO quanto ao 
depósito dos pedidos de patente em função dos anos de ocorrência. Figura 3: Á direita, os 
resultados obtidos para a busca na base de patentes WIPO quanto à CIP dos depósitos de pedidos 
de patente. Fonte: Autoria própria (2020).



Quintella et al. (2020) ressaltam que o ambiente tecnológico irá passar por um
amadurecimento intelectual ainda maior, devido à continuidade dos estudos sobre
SARS e MERS e à atual pandemia de Covid-19.

CONCLUSÃO

Portanto,  verifica-se que a apuração demonstrou patentes voltadas para o
tratamento  de  outras  coronaviroses,  no  entanto,  há  ainda  tímidos  avanços
terapêuticos até o momento, pois a janela temporal entre o início da epidemia e o
avanço  rápido  do  SARS-CoV-2  implicaram  um  exigente  desafio  à  comunidade
científica. Apesar  desse  cenário,  espera-se  que  nos  próximos  meses  ocorra  um
aumento  no  número  de  propriedades  protegidas  relacionadas  a  novas  soluções
terapêuticas para a Covid-19 em decorrência do incentivo na realização de trabalhos
e tecnologias.
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