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PARECER

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento Páginas n.o da Petição Data

Relatório Descritivo 1 870160070811 28/11/2006

Relatório Descritivo 2 a 51 20050066737 14/07/2005

Quadro Reivindicatório 1 a 4
(mais preferido)

870160070811 28/11/2006

Resumo 1 870160070811 28/11/2006

Quadro 2 – Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei n.o 9.279 de 14 de
maio de 1996 –  LPI 

Artigos da LPI Sim Não

A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção) x

A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável) x

O pedido apresenta Unidade de Invenção (art. 22 da LPI) x

O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI x

Comentários/Justificativas

Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI

Artigos da LPI Sim Não

O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI x

O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI x

Comentários/Justificativas
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No quadro reivindicatório, deve-se esclarecer que uma forma de dosagem farmacêutica
refere-se a uma composição que deve ser definida pelos seus constituintes. Termos como por
exemplo,  “...em  que  dita  forma  de  dosagem  farmacêutica  exibe  menos  do  que  10%  de
degradação do disoproxil fumarato tenofovir ou da emtricitabina após seis meses de embalado....”
e “...há menos do que 1% de degradação do disoproxil fumarato tenofovir por um período de 24
horas” não definem a matéria pleiteada de modo claro e preciso, em desacordo com o art. 25 da
LPI.

A reivindicação 25 não atende ao disposto no art. 25, pois não define de modo claro e
preciso a matéria a ser protegida, tampouco apresenta redação correta quanto a interligação a
reivindicações anteriores contidas no quadro, de acordo com o art. 5º, III da IN Nº 30/2013.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código Documento Data de publicação

D1 Ristig MB, et al. J. Infectious Diseases, 2002;186:1844-7. 15/12/02

D2 Murry JP, et al. J. Virology, 2003;77:1120-30. 12/01/03

D3 Fung Horatio B, et al. Clinical Therapeutics, 
2002;24:1515-1548.

2002

D4 Mulato AS, et al. Antiviral Research, 1997;36:91-97. 1997

D5 WO00/25797 11/05/00

D6 Bioworld Today, volume 13, number 233 05/12/02

D7 BioVenture View, volume 17, number 25, pp 6(3). 10/12/02

D8 Bioworld Today, volume 13, number 239. 16/12/02

D9 Gilead Press release 04/12/02

D10 Yeni PG et al. J American Med Ass, 2002;288(2):222-35 2002

D11 Bartlett JA et al. AIDS, 2001;15(11):1369-77 2001

D12 Tamari M. Clinical excellence for Nurse Practitioners, 
2001;5(1):4-12

2001

D13 Richman DD. Antiviral Research, 2001;6:83-8. 2001

Quadro 5 – Análise dos Requisitos de Patenteabilidade  (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)

Requisito de Patenteabilidade Cumprimento Reivindicações

Aplicação Industrial
Sim 1 a 25

Não -

Novidade
Sim 1 a 25

Não -

Atividade Inventiva
Sim -

Não 1 a 25

Comentários/Justificativas
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Através  da  petição  INPI  nº020160006847  de  01/11/2016,  a  Associação  Brasileira

Interdisciplinar  de  AIDS (ABIA)  apresentou  complementação ao subsídio  ao exame técnico,

apresentado anteriormente através da petição INPI nº020100077610 de 20/08/2010, conforme

facultado pelo art. 31 da LPI. Segundo tal documento, apesar de não ter sido publicado nenhum

documento  com  a  formulação  propriamente  dita,  as  características  físico-químicas  das

substâncias possibilitam a formulação combinada de fumarato de tenofovir disoproxil (TDF) e

emtricitabina (FTC). Uma vez que não há efeitos técnico inesperados, um técnico no assunto

seria capaz de propor uma formulação envolvendo tais compostos. Com relação à estabilidade

química, alega-se que a formulação é estável pois TDF não é degradado pela acidez de FTC,

além dos testes necessários para verificar a estabilidade de comprimidos serem intrínsecos ao

processo de desenvolvimento de um medicamento.  Contudo, não foram apresentados neste

subsidio referências e argumentos técnicos que embasem tal afirmação (degradação do TDF por

FTC).  Com  relação  à  sinergia,  alega-se  que  o  efeito  sinérgico  pode  ser  obtido  com  a

administração  dos  medicamentos  em  formulações  separadas  ou  na  administração  de

coformulações ou combinações medicamentosas. Em conclusão, a ABIA sugere que o pedido

em tela seja indeferido por não atender aos artigos 8º, 10, 11, 13, 24, 25 e 32 da LPI.

A BLANVER FARMOQUÍMICA LTDA,  utilizando-se  da  prerrogativa  do art.  31  da  LPI

também  apresentou  subsídios  ao  exame  técnico,  através  da  petição  nº  870170001522,  de

09/01/2017. A argumentação é baseada no artigo de Ristig  et al. (J. Infection Diseases 186:

1844-7, 2002), já considerado no exame técnico pelo INPI, no artigo Yuan, de 2001 (citado na

manifestação da requerente) e nas bulas dos medicamentos VireadTM (TDF) e EmtrivaTM (FTC).

Cabe destacar as seguintes alegações do subsídio: 

• página 9: não foi demonstrado efeito técnico resultante da combinação pleiteada, muito

menos efeito sinérgico para a combinação específica;

• página 10: mesmo considerando que o presente pedido se direciona ao tratamento de HIV,

e não a pacientes co-infectados com HIV/HBV, a composição pleiteada não está limitada

ao  uso  específico  no  tratamento  de  pacientes  com  HIV,  sendo  relacionada  a  uma

combinação entre tenofovir e entricitabina;

• página 12: o problema de instabilidade dos compostos foi superado sem se explicar quais

processos  foram  empregados  para  tal;  afirma-se  que  o  pedido  revela  “uma  mera

suposição de instabilidade, baseada nas características físico-químicas dos ingredientes

ativos individuais, e não de sua combinação”;

• página 14: o argumento da requerente de “exigências de pH conflitantes” não se sustenta

no  artigo citado (Yuan, 2001) pois o artigo não compara a degradação de entricitabina;

• página 14: o efeito inesperado de ausência de mutações resultantes da combinação não

foi  revelado  no  relatório  descritivo  (RD),  portanto,  a  requerente  estaria  defendendo  a

atividade inventiva em uma característica não suportada no RD.
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• página 16: os ingredientes das composições pleiteadas são os mesmos dos medicamentos

já comercializados.

Através  da  petição  INPI  nº870160070811  de  28/11/2006,  a  requerente  apresentou

manifestação  sobre  parecer  desfavorável  notificado  na  RPI  2382,  de  30/08/2006.  Um novo

quadro reivindicatório foi apresentado (total de 25 reivindicações), o qual a requerente alega

apresentar linguagem substancialmente similar àquela das reivindicações 1 a 174 e 18 a 26 da

patente americana US 8.592.397 B2. Cabe ressaltar que, conforme o disposto no artigo 4º bis da

Convenção  de  Paris  (CUP),  consentâneo  com  o  Princípio  da  Territorialidade,  as  patentes

concedidas (ou pedidos depositados) em quaisquer dos países membros da Convenção são

independentes  das  patentes  concedidas  (ou  dos  pedidos  depositados)  correspondentes  em

qualquer  outro  País  signatário  ou  não  da  Convenção.  Ademais,  novas páginas do  relatório

descritivo e do resumo com título harmonizado foram apresentados.

Foram apresentados também 8 quadros reivindicatórios alternativos, denominados Doc.

A a  Doc.  H.  Este  parecer  se  baseou  no  primeiro  quadro  reivindicatório  apresentado  (25

reivindicações), aquele considerado o “mais preferido” pela requerente.

Argumentações da Requerente

A requerente inicia sua argumentação afirmando que o aspecto virológico da matéria

pleiteada é novo e inventivo. Discorre sobre o início da epidemia de HIV e AIDS no mundo,

primeiro  tratamento  (monoterapia  com  zidovudina),  desenvolvimento  de  resistência  viral  na

monoterapia até a combinação de fármacos de diversas classes de antirretrovirais (ARV).

A requerente alega que, à época do depósito do presente pedido, não seria considerada

uma combinação ou mesmo uma combinação de dose fixa combinada contendo TDF e FTC,

uma  vez  que  estes  fármacos  criam  uma  única  mutação  pontual,  além  de  uma  mutação

sobreposta (K65R), que tornaria o HIV resistente a ambos. 

A sinergia da combinação estaria definida no relatório descritivo (página 6, linhas 8 a 25;

página 11, linhas 1 a 10), além da razão quanto a quantidade de fármacos para atingir o efeito

sinérgico  (página  27,  linha  17  a  página  28,  linha  6).  A  lamivudina  (3TC),  semelhante

quimicamente a FTC, não exibiria sinergia quando testada em combinação com TDF.

Alega ainda que a combinação TDF + FTC é surpreendentemente estável, além de ser a

espinha dorsal para o tratamento e prevenção da infecção pelo HIV hoje em dia. Tal combinação

é a base do medicamentos TRUVADATM e  ATRIPLATM,  no  qual  é  acrescido ao efavirenz.  A

combinação FTC/TDF é a preferida do departamento de saúde e serviços humanos (DHHS) dos

EUA, além de ambos produtos serem comercialmente bem sucedidos.

A  Requerente  afirma  que  a  estabilidade  da  combinação  é  inesperada  e  única.

Esperava-se que FTC promoveria a degradação de TDF,  quando na verdade a combinação

apresentou tempo de vida útil  de 4 anos,  enquanto que o TDF formulado isoladamente tem

apenas 2 anos. O TDF seria mais estável a um pH de cerca de 3 e mais instável a um pH de
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cerca de 7, enquanto que FTC seria mais estável a pH de cerca de 7 e mais instável a pH de

cerca de 3 (segundo documento de Yuan, 2001 – documento não apresentado pela requerente).

Desta forma, TDF catalizaria a desaminação de FTC, que liberaria íons de amônio. Tais íons de

amônio  livres  facilitariam  a  hidrólise  de  um  dos  dois  grupos  POC  de  TDF,  resultando  em

tenofovir mono-POC. O tenofovir mono-POC é mais ácido, protonando FTC e acelerando a taxa

de  desaminação,  o  que  favorece  a  liberação  de  mais  íons  de  amônio,  formando  uma

degradação catalítica recíproca. O uso de água (30-45% p/p – página 47, linhas 12 a 13 do

relatório  descritivo)  na  granulação  úmida  também  é  surpreendente,  pois  esperava-se  que

ocorresse maior degradação em meio aquoso. Ademais,  a secagem à temperatura de 60ºC

também não favoreceu degradação.

Com relação aos documentos do estado da técnica alega que:

• D1:  Descreve  um  estudo  piloto  de  24  semanas,  através  do  qual  foi  constatada  a

eficiência de TDF contra atividade anti-HBV (vírus da hepatite B)  em  indivíduos  também

infectados  com  HIV,  em  que  o  tratamento  prévio  com lamivudina e interferon (IFN) não

obteve sucesso. Não seria considerado por um técnico no assunto na preparação de uma

formulação tal como reivindicada no presente pedido de patente.

• D2: Não seria considerado por um técnico no assunto na preparação de uma formulação

tal como reivindicada no presente pedido de patente; há um breve e simples ensinamento de

que a adição de tenofovir (PMPA) à terapia com entricitabina induz uma redução na carga

viral no plasma que eventualmente retorna ao nível anterior à adição  de  PMPA.

• D3:  Esse  estudo  aponta  que  a  co-administração  de TDF  e  lamivudina  não resultou

em  alteração  significativa  na  AUC (área sob a curva)  enquanto  a  co-administração de

TDF e lopinavir/ritonavir significativamente aumenta a AUC. Assim, como  não  ensina  uma

co-formulação,  mas  apenas  co-administração  de  TDF e lamivudina, esse documento não

destrói a novidade da presente invenção. Ademais, um técnico no assunto, a partir desse

documento, não seria motivado a buscar uma co-formulação de TDF e lamivudina, mas sim

de TDF e lopinavir/ritonavir.

• D4:  um técnico no assunto, a partir desse documento, não seria motivado a buscar uma

co-formulação de tenofovir (PMPA) e lamivudina, mas sim de tenofovir e zidovudina, visto

que esta foi a única a apresentar  efeito  sinérgico.

• D5: direcionado ao tratamento de infecção causada pelo vírus da hepatite B  por  meio

da  administração  conjunta  ou  separada  de  (a)  β-FTC  e  (b)  penciclovir, famciclovir  ou

bis-POM-PMEA.  Como  está  direcionado  a  um  campo  técnico  distinto daquele da

presente invenção, esse documento não seria considerado por um técnico no  assunto.

• D6 a D9: não são considerados estado da técnica, visto as disposições referentes ao

período de graça estabelecidas no artigo 12 da LPI. 
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• D10:  apanhado de informações visando auxiliar médicos a lidar com as  quatro principais

questões  na  terapia  antirretroviral  (quando  começar,  quais  fármacos  devem   ser

administrados  primeiro,  quando  alterar  e  o  que  alterar).

• D11: ensina  regimes  terapêuticos  com  a  administração  de  três  fármacos,  em que

dois  fármacos  são  inibidores  nucleosídeos  da  transcriptase  reversa  (NRTI)  e  o terceiro

é  selecionado  entre  inibidor  de  protease  (PI),  inibidor  não  nucleosídeo  da transcriptase

reversa  (NNRTI)  e  um  terceiro  NRTI.

• D12:  traça  a  evolução  da  terapia  anti-HIV  desde  a  monoterapia  com  inibidores

nucleosídeos  da  transcriptase reversa  (NRTI)  até  a  terapia  de  combinação  de  NRTI

com  inibidor  de  protease  e/ou  inibidor  não  nucleosídeo  da  transcriptase  reversa.

• D13:  ensina   que   estudos   clínicos   iniciais   demonstram   favoráveis   perfis   de

segurança  e  farmacocinética  e  uma  significante  atividade  antirretroviral  de  um  regime

terapêutica   à   base   de   entricitabina   (FTC).  Embora  tal  documento  indique  que  a

entricitabina possui características  antivirais  que  a  torna  um  candidato  para  uso  em

combinação com outros  agentes   antirretrovirais,   não  se   pode  olvidar  que  essas

características representam apenas um único critério dentro de inúmeros outros que devem

ser considerados  para  se chegar  a um  regime  de  combinação.

• Não é descrita qualquer forma de dosagem farmacêutica de combinação de dose fixa

quimicamente estável compreendendo TDF (300 mg) e entricitabina (200 mg). 

Novidade

A requerente alega que os documentos de anterioridade D6 a D9 não são aplicáveis

como referências válidas, visto as disposições referentes ao período de graça estabelecidos no

artigo  12  da  LPI.  De  fato,  tais  documentos  foram publicados  durante  os  doze  meses  que

precedem  a  data  de  prioridade  (14/01/2003),  utilizando  informações  obtidas  direta  ou

indiretamente do inventor. Deste modo, os documentos D6 a D9 não serão considerados para

fins de análise de patenteabilidade do presente pedido. Portanto, uma vez que não há descrição

no estado da técnica da composição contendo  tenofovir (300 mg) e entricitabina (200 mg),  a

matéria ora pleiteada apresenta novidade, atendendo o disposto no artigo 11 da LPI.

Atividade Inventiva

O uso de dois ou mais fármacos no tratamento antirretroviral já era conhecido do estado

da técnica à época da data de prioridade do presente pedido (documentos D10 a D12). De fato,

o  estado  da  técnica  geral  à  época  da  prioridade do  PI0406760 indicava  a  necessidade  de

associação  de  antirretrovirais  para  o  tratamento  da  infecção  por  HIV,  como  amplamente

discutido nos documentos D10, D11 e D12. Diante desta evidência, a formulação de drogas em
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uma única preparação é um objetivo lógico para o técnico no assunto, que vislumbra uma maior

complacência e cooperação do paciente no tratamento de doenças que envolvem polifarmácia. 

Ainda que não haja no estado da técnica a revelação de uma formulação contendo TDF e

FTC  na  mesma  preparação,  tal  formulação  decorre  de  maneira  óbvia  para  um técnico  no

assunto.

D1 descreve um estudo clínico de TDF para  hepatite B (HBV) crônica em pacientes

co-infectados com HIV e que falharam a terapia com interferon-alfa e lamivudina previamente.

Contudo, 5 dos 6 participantes incluídos no estudo estavam em uso de lamivudina ou FTC para

terapia  antirretroviral  potente  (HAART)  e  continuaram durante  a  introdução do  TDF (página

1845, drug regimen). Ademais, na discussão dos resultados é afirmado que o uso de terapia

combinada para tratar infecção pelo HBV crônica (por exemplo, lamivudina e TDF) é atrativo

pelo aumento da atividade antiviral e durabilidade, além do aumento da barreira genética para o

desenvolvimento de resistência. Deste modo, por mais que o documento não seja direcionado

para o uso de FTC/TDF especificamente no tratamento do HIV, um técnico no assunto, de posse

de D1, teria fortes indícios para testar combinações de TDF e lamivudina ou FTC para inibição

da replicação viral do HIV, tendo em vista que a combinação funciona na inibição de outro vírus

e em pacientes já infectados pelo HIV. Ademais, como exposto no subsídio da BLANVER (p.10),

mesmo  considerando  que  o  presente  pedido  se  direcione  ao  tratamento  de  HIV,  e  não  a

pacientes  co-infectados  com  HIV/HBV,  a  composição  pleiteada  não  está  limitada  ao  uso

específico no tratamento de pacientes com HIV, sendo relacionada a uma combinação entre

tenofovir e entricitabina, que já havia sido ensinada em D1.

D2  descreve  um  estudo  no  qual  é  avaliada  a  reversão  da  mutação  M184V  da

transcriptase reversa (TR) do vírus da imunodeficiência símia (SIV) no uso de tenofovir (PMPA)

com lamivudina (3TC). No segundo parágrafo da página 1129, é afirmado o perfil de resistência

do HIV-1 ao TDF e lamivudina é similar ao SIV. Termina afirmando que a hipersensibilidade do

PMPA pode ser vantajosa no uso da combinação lamivudina/tenofovir, mas que a combinação

destes fármacos e a função das mutações K65R e M184V no perfil  de resistência ao HIV-1

estavam ainda sendo avaliadas. Deste modo, com base nos ensinamentos de D1, não parece

absurda o uso da combinação de TDF com lamivudina.  Cabe ressaltar  que a lamivudina é

semelhante quimicamente a FTC, como a própria requerente afirmou em sua manifestação.

D3 é um documento de revisão sobre o tenofovir. No primeiro parágrafo da página 1523,

é afirmado que o TDF demonstrou efeito sinérgico de atividade anti-HIV na combinação com

amprenavir, delavirdina, didanosina, nelfinavir, nevirapina e zidovudina, além de inibição aditiva

a  replicação  do  HIV  quando  combinado  com  lamivudina,  indinavir,  ritonavir,  saquinavir,

estavudina e zalcitabina. Deste modo, já era conhecido o efeito aditivo de lamivudina ao TDF.

Ademais, na página 1534 é afirmado que a presença da mutação M184V na TR, associada a

alta resistência à lamivudina, parece aumentar a suscetibilidade do TDF numa variedade de

genótipos do HIV-1. Tal afirmação é um forte indício para o uso da combinação TDF/lamivudina

e, portanto, um técnico no assunto, de posse deste conhecimento, buscaria testar a combinação
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TDF/FTC. Por fim, não há no relatório descritivo qualquer comprovação de que haja um efeito

sinérgico na combinação TDF/FTC.

Assim, ao contrário do afirmado pelo requerente em sua manifestação, as informações

sobre os mecanismos de resistência desenvolvidos pelo HIV frente aos compostos empregados

no seu controle,  não afastaria  um técnico  no assunto da associação TDF com FTC, o que

também será evidenciado na discussão da anterioridade D10. 

Ainda em D3, na página 1540,  é afirmado que a área sob a curva (AUC) do TDF e

lamivudina  não  foi  alterada  significativamente  pela  coadministração,  além  de  não  haver

competição  na  eliminação  por  filtração  glomerular,  o  que  indica  que  não  há  interações

farmacocinéticas significativas que pudessem afastar o técnico no assunto da associação entre

os compostos.  Considerando-se as semelhanças estruturais  e farmacológicas da lamivudina

(3TC) e da entricitabina (ambos são análogos de citidina e inibidores da transcriptase reversa) e

da motivação de D3 em associar TDF com lamivudina no tratamento da infecção por HIV, este

documento é considerado o estado da técnica mais próximo e que sugere, fortemente, que a

associação entre TDF e FTC poderia ser empregada no tratamento do HIV.

D4 descreve uma análise in vitro do PMPA (tenofovir) e PMEA (adefovir) em combinação

com  outros  antirretrovirais.  PMPA demonstrou  atividade  sinérgica  apenas  com  zidovudina,

enquanto que foi observado um efeito aditivo de atividade anti-HIV quando combinado com 3TC

(Figura 1b e primeiro parágrafo da página 95). Mais uma vez é demonstrado forte indício de

efeito aditivo do lamivudina, o qual é semelhante estruturalmente ao FTC, com TDF.

D5 descreve uma terapia combinada para o tratamento de HBV contendo FTC e outros

fármacos, como adefovir (PMEA), um aciclo nucleosídeo com estrutura similar ao tenofovir. No

quadro reivindicatório é pleiteada uma composição farmacêutica contendo adefovir e FTC. Deste

modo, por mais que a composição não seja voltada para a inibição do HIV, há fortes indícios que

tal combinação já era usada como antiviral.

D10 refere-se a um guia de tratamento antirretroviral de 2002 da Sociedade Internacional

de AIDS (IAS) nos EUA. Nesta época já se sabia que o tratamento deveria ser composto por 2

inibidores  da  transcriptase  reversa  análogos de  nucleosídeo  (ITRN),  como  FTC e  TDF  por

exemplo, além de um inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo (ITRNN),

como por  exemplo  efavirenz  ou um inibidor  da protease  (IP)  com ou sem  booster (terceiro

parágrafo,  terceira  coluna,  página 224).  Nesta  época,  o  TDF tinha sido  aprovado há pouco

tempo,  mas  já  havia  a  informação  de  que  a  mutação  M184V  relacionada  a  lamivudina

aumentava atividade do TDF  in vitro. Ademais, a mutação “assinatura” do TDF, a K65R, não

aparecia com frequência em estudos clínicos e pré-clínicos em animais, não sendo associada

consistentemente a perda da atividade antiviral. Deste modo, a época do depósito do presente

pedido  a  presença  da  mutação K65R não  seria  um grave  problema  clínico,  contrariando  o

afirmado pela requerente em sua manifestação e, por consequência, não afastaria o técnico do

assunto da combinação FTC/TDF.
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D11 e D12 fornecem um panorama das combinações HAART da época, não havendo

afirmações específicas sobre o uso de TDF/lamivudina ou TDF/FTC.

D13  refere-se  a  uma  revisão  sobre  FTC  e  promove  algumas  comparações  com

lamivudina. No segundo parágrafo da segunda coluna da página 84, afirma-se que ambos os

fármacos 3TC e FTC geram mutação M184V.  No parágrafo seguinte é dito  que o efeito  de

lamivudina com zidovudina, nelfinavir ou estavudina (d4T) é sinérgico, enquanto que o efeito é

aditivo com zalcitabina, nevirapina ou didanosina.

A requerente alega a dificuldade em formular combinações contendo TDF e FTC. No

entanto, no próprio relatório descritivo é afirmado que as composições podem ser preparadas

com qualquer  método  conhecido  da  técnica  (página  23),  não  havendo  indícios  de  grandes

dificuldades farmacotécnicas:

“As  composições  destinadas  para  uso  oral  podem  ser  preparadas  de  acordo  com

qualquer  método  conhecido  na  técnica  para  a  fabricação  de  composições

farmacêuticas  e  tais  composições  podem  conter  um  ou  mais  agentes  incluindo

antioxidantes, agentes adoçantes, agentes flavorizantes, agentes colorantes e agentes

conservantes, de modo a fornecer uma preparação palatável.”

A requerente alega ainda que “TDF seria mais estável a um pH de cerca de 3 e mais

instável a um pH de cerca de 7, enquanto que FTC seria mais estável a pH de cerca de 7 e

mais instável a pH de cerca de 3”. Contudo, ambos os fármacos apresentam características de

ácidos orgânicos forte, visto o valor do pKa similar (tenofovir pKa=3,75; entricitabina pKa=2,65).

Deste modo, o meio aquoso não seria propício para o TDF catalizar a desaminação de FTC, não

havendo então a liberação de íons de amônio e, consequentemente, o processo de degradação

catalítica recíproca. Sendo assim, não haveria problema de incompatibilidade entre FTC e TDF e

portanto um técnico no assunto poderia tentar realizar um comprimido com ambos os fármacos

com grande expectativa de sucesso.

De fato, a partir da página 14 de sua manifestação a Requerente descreve uma série de

eventuais dificuldades para obtenção do comprimido contendo TDF e FTC. Aparentemente, a

Requerente tem intenção de descrever os riscos da combinação TDF e FTC não apresentar

características  satisfatórias  de  uma  formulação.  Ocorre  que  as  dificuldades  em  se  obter

composições farmacêuticas são riscos da atividade industrial. Por isso mesmo, o técnico no

assunto  em  tecnologia  farmacêutica  tem  conhecimento  da  necessidade  de  se  empregar

excipientes  e  técnicas  para  obtenção  de  formulações  que  apresentem  características

satisfatórias, como estabilidade e homogeneidade e que seu comportamento farmacocinético

seja adequado para administração a pacientes. Em outras palavras, os riscos descritos pela

requerente em sua manifestação, ainda que sejam específicos para estes compostos, não são

particulares da composição de TDF e FTC. Mesmo os compostos que,  aparentemente,  não
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apresentem incompatibilidades, podem oferecer dificuldades durante o processo de formulação.

O fato é que foram empregadas técnicas farmacêuticas rotineiras, como granulação úmida dos

ingredientes com uma solução aquosa, secagem e compressão, sendo obtida uma composição

com  características  satisfatórias.  Os  excipientes  empregados  na  composição  também  são

conhecidos do  estado da  técnica  e,  como ressaltado na  petição de subsídio  da  BLANVER

FARMOQUÍMICA LTDA,  estes  excipientes  são  os  mesmos  contidos  na  nas  composições

comercializadas do TDF e do FTC.  Ao contrário do afirmado pela Requerente, um técnico no

assunto empregaria tais técnicas e tais excipientes com o objetivo de obter um comprimido tal

como descrito no pedido. No relatório descritivo do pedido tampouco foi descrito algum tipo de

medida empregada para solucionar eventuais problemas surgidos no processo de preparação

da composição. Somente se o comprimido obtido apresentasse algum tipo de inconveniente, o

técnico no assunto teria que empregar algum tipo de habilidade que haveria de ser avaliada

para que se pudesse aferir a atividade inventiva na composição pleiteada.

Importa mencionar também que, uma vez que não foi demonstrado no presente pedido

um efeito técnico resultante da combinação TDF e FTC pleiteada, muito menos um alegado

efeito sinérgico para a combinação específica, não é possível verificar atividade inventiva na

matéria pleiteada.

Cabe destacar  ainda que,  o fato de um medicamento  ser  um sucesso  comercial  ou

clínico não é um fator determinante para a concessão de uma patente, podendo ser considerado

um fator secundário para análise de atividade inventiva. Significa que o sucesso comercial pode

ser considerado quando há dúvidas quanto à atividade inventiva, quando o exame objetivo dos

ensinamentos do estado da técnica não resulta em em uma conclusão suficientemente clara, o

que não ocorre no presente pedido.

Por  fim,  ressalta-se  uma  composição  farmacêutica  é  a  definição  quantitativa  e/ou

qualitativa  dos  componentes  da  preparação  farmacêutica,  usualmente  a  mistura  entre  o(s)

princípio(s)  ativo(s)  e  seus  excipientes.  Por  conseguinte,  uma  reivindicação de  composição

farmacêutica não é definida pelo uso terapêutico ou profilático.

Pelo exposto, as reivindicações 1 a 25 não apresentam atividade inventiva, conforme

artigo 13 da LPI.

Aplicação Industrial

A matéria pleiteada apresenta o requisito de aplicação industrial, conforme definido no

art. 15 da LPI.

Considerações finais - quadros reivindicatórios adicionais apresentados

Na manifestação ora em análise, como acima comentado, foram apresentados mais 8

quadros reivindicatórios considerados como menos preferidos pela requerente - denominados

Doc. A a Doc. H. Analisando-se estes quadros, verificou-se que a matéria pleiteada em todos
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eles é, essencialmente, aquela contida no quadro considerado no presente exame. Portanto,

ainda que algum destes quadros fosse considerado no presente exame, a matéria pleiteada

seria desprovida do requisito de atividade inventiva, conforme definido no art. 13 da LPI.

Ressalta-se  ainda  que,  mesmo  o  quadro  reivindicatório  que  contém  apenas  uma

reivindicação e que pode ser considerado como melhor definido, em conformidade com o art. 25

da LPI, pleiteia uma forma de dosagem farmacêutica que não apresenta o requisito de atividade

inventiva, pelos motivos amplamente discutidos no exame do PI0406760-6.

Conclusão

Assim sendo, de acordo com o Art. 37, indefiro o presente pedido, uma vez que não atende

ao disposto no art. 25 da LPI e não apresenta o requisito de atividade inventiva (Art .8º combinado

com Art. 13 da LPI).

De acordo com o Art. 212 da LPI, o depositante tem prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da

data de publicação na RPI, para interposição de recurso.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2017.

Publique-se o indeferimento (9.2).

Thiago Silva Torres Núbia Gabriela Benício Chedid
Pesquisador/ Mat. Nº 1568257 Chefe de Divisão/ Mat. Nº 1177596
DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II DIRPA / CGPAT I/DIFAR-II
Deleg. Comp. - Port. INPI/DIRPA Nº 002/11 Portaria INPI/PR Nº431/11
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