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Ilmo. Sr. Diretor de Patentes 

 
 
 

O INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS, Unidade da 

FIOCRUZ, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, inscrito no 

CNPJ sob o n.º 33781055/0049-80, com sede à Av. Comandante 

Guaranys, 447 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – CEP: 22775-

903, vem, perante V. Sª., consoante lhe faculta o artigo 31 

da Lei n.º 9.279/96, apresentar 

 

SUBSÍDIOS AO EXAME 

 

 

à pretensão da empresa GILEAD SCIENCES, INC., 

consubstanciada através do pedido de patente de invenção 

PI9811045-4, depositado junto ao INPI em 23/07/1998, com 

base no mencionado artigo, pelos fatos e fundamentos que 

passa a expor. 
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I - PRELIMINARMENTE 

 
 

 Através da presente petição apresenta-se Subsídio ao 

Exame Técnico ao pedido de patente PI9811045-4, com base no 

Art. 31 da LPI 9.279/96 o qual preceitua: 

 

Art. 31º - Publicado o pedido de 

patente e até o final do exame, será 

facultada a apresentação, pelos 

interessados, de documentos e 

informações para subsidiarem o exame. 

 

 Logo, são apresentados esclarecimentos e documentos que 

comprovam que o presente pedido não apresenta ATIVIDADE 

INVENTIVA, ou seja, um dos requisitos necessários de 

patenteabilidade para a concessão de patente, de acordo com 

o Art. 8º da LPI 9.279/96, ou seja: 

 

Art. 8º - É patenteável a invenção que 

atenda aos requisitos de novidade, 

atividade inventiva e aplicação 

industrial. 

  

 

 

II – OBJETO DA INVENÇÃO 

II.1. DO OBJETO DO PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO 
 

O pedido de patente se refere ao composto 9-[2-(R)- 
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[[Bis[[isopropoxicarbonil)óxi]metóxi]fosfinoil]metóxipropil] 

adenina.ácido fumárico (1:1) (fumarato de bis(POC)PMPA ou 

BPPF), administração oral de composição contendo o mesmo a 

um paciente infectado com vírus ou em risco de infecção 

viral (página 1 linha 21 a página 2 linha 2). 

 

Assim, a invenção intenta proteger composição 

compreendendo o composto de Fórmula (I), elaborado a partir 

do contato do bis(POC)PMPA com ácido fumárico na proporção 

de 1:1, descrevendo-a como fumarato de bis(POC)PMPA ou BPPF 
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*

O
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O
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Bis(POC)PMPA 
Fumarato

 

 (I) 

  

 

onde: 

B é adenina-9-ila e R independentemente é -H ou –CH2-O-C(O)-

O-CH(CH3)2, sendo que pelo menos um R é –CH2-O-C(O)-O-

CH(CH3)2. 

 

 O pedido de patente apresenta ainda diversos objetivos 

de invenção, ou seja, composição compreendendo o composto de 

Fórmula I, processo de obtenção do composto de Fórmula I, 

processo de administração oral de uma quantidade eficaz da 

dita composição a um paciente infectado com vírus ou em 

risco de infecção viral.  
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III – DA DISCUSSÃO REFERENTE ÀS SUBSTÂNCIAS 

ANÁLOGAS AO TENOFOVIR 

  

O presente pedido de patente, PI9811045-4, refere-se ao 

medicamento de nome comercial VIREAD® prescrito no 

tratamento e prevenção da HIV/aids, mais conhecido pelo nome 

Tenofovir, droga da classe dos “Nucleotídeos Acíclicos 

Inibidores de Transcriptase Reversa”, indicado a pacientes 

que apresentam rejeição a medicamentos nucleosídeos do 

coquetel.  

 

 

III.1. DOS COMPOSTOS QUÍMICOS ENCONTRADOS NAS BUSCAS 

 O termo «Tenofovir» tem sido empregado quando se deseja 

fazer menção ao medicamento VIREAD®, entretanto, para que se 

possa dar continuidade à discussão relacionada às 

substâncias que constituem os medicamentos, necessita-se 

definir, adequadamente, as substâncias descritas em 

documentos (patentes, artigos e livros) publicados antes da 

data de prioridade unionista requerida por ocasião do 

depósito do PI9811045-4, ou seja, 25/07/1997. 

 

Assim, através de busca realizada, foram encontradas as 

descrições das seguintes substâncias: 

• «tenofovir» também conhecido como PMPA; 

• «bis(POC)tenofovir» também denominado bis(POC)PMPA , 

ou tenofovir disoproxil; e, 

• «fumarato de tenofovir disoproxil» também conhecido 

por «bis(POC)PMPA fumarato» ou «tenofovir DF» ou 

«BPPF» ou ainda pelo nome comercial VIREAD®.  

 



 

CTM-Farmanguinhos/FIOCRUZ – Rua Comandante Guaranys, 447
Jacarepaguá    Rio de Janeiro   RJ   Brasil   CEP:22775-610

Tel. 55 (21)  3348-5050   www.far.fiocruz.br

 

 

5

III.2. DAS CARACTERÍSTICAS DAS SUBSTÂNCIAS 

 

III.2.1. TENOFOVIR OU PMPA 

 

- Fórmula estrutural 

 

 
 

- Número de registro no CAS: 147127-20-6 

- Fórmula Molecular: C9H14N5O4P 

- Nome no Chemical Abstract Index: Phosphonic acid, [[(1R)-

2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]- (9CI) 

- Outros Nomes: 

 Phosphonic acid, [[2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-

methylethoxy]methyl]-, (R)-; 

 (R)-9-(2-Phosphonomethoxypropyl)adenine; 

 GS 1275; 

 GS 1278; 

 PMPA; 

 Tenofovir 
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III.2.2. Bis(POC)TENOFOVIR ou Bis(POC)PMPA ou 

TENOFOVIR DIISOPROXIL 

 

- Fórmula estrutural 

 
 

 

- Número de registro: 201341-05-1 

- Formula Molecular: C19H30N5O10P 

- Nome no Chemical Abstract Index: 2,4,6,8-Tetraoxa-5- 

phosphanonanedioic acid, 5-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-

yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester, 5-

oxide (9CI) 

 

Outros Nomes: 

2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, 5-[[2-(6-

amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-

methylethyl) ester, 5-oxide, (R)-; 

Bis-POC-PMPA; 

GS 4331; 

Tenofovir disoproxil 
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III.2.3. FUMARATO DE TENOFOVIR DISOPROXIL – BPPF - 

VIREAD® 

- Fórmula estrutural 

 
- Número de registro: 202138-50-9 

- Formula Molecular do VIREAD: C19H30N5O10P.C4H4O4

- Nome no Chemical Abstract Index: 2,4,6,8-Tetraoxa-5-

phosphanonanedioic acid, 5-[[(1R)-2-(6-amino-9H-purin-9-

yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-methylethyl) ester, 

5-oxide, (2E)-2-butenedioate (1:1) (9CI) 

Outros Nomes: 

2,4,6,8-Tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, 5-[[2-(6-

amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-, bis(1-

methylethyl) ester, 5-oxide, (R)-, (E)-2-butenedioate (1:1); 

GS 4331-05; 

PMPA Prodrug; 

Tenofovir DF; 

Tenofovir disoproxil fumarate; 

Virea; Viread. 

 Segundo o laboratório Gilead Sciences o nome químico do 

tenofovir diisoproxil fumarato é 9-[(R)-2-[[bis[[isopropoxi-

carbonil)oxi]metoxi]fosfinoil]metoxipropil] adenina e ácido 

fumárico (1:1). 
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IV - DO ESTADO DA TÉCNICA 

  

A seguir são apresentadas referências bibliográficas 

encontradas na busca de anterioridades, que foram 

subdivididas em artigos científicos e patentes.  

 

 

IV.1. ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

REFERÊNCIA I 

 

J. BALZARINI; A. HOLY; J. JINDRICH; L. NAESENS; R. SNOECK, 

D. SCHOLS; E E. DE CLERCQ. Differential antiherpesvirus and 

antiretrovirus effects of the (S) and (R) enantiomers of 

acyclic nucleoside phosphonates: potent and selective in 

vitro and in vivo antiretrovirus activities of (R)-9-(2-

phosphonomethoxypropyl)-2,6-diaminopurine. Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, Fev. 1993, 37:332-338.  

 

A Referência I, publicada em fevereiro de 1993, mostra 

testes realizados com os enantiômeros de substâncias 

análogas de purinas nucleosídeas fosfonadas acíclicas. Os 

nucleosídeos assim denominados têm sua atividade antiviral 

marcadamente influenciada pela natureza da cadeia lateral 

acíclica. 

 

Assim sendo, na página 335, coluna 2, 3ºparágrafo, 

observa-se que os derivados de HPMP [9-(3-hidroxi-2-

fosfonometoxipropil)] têm atividade contra o vírus do 

Herpes, o que não ocorre com os derivados de FPMP 9-(3- 
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fluoro-2-fosfonometoxipropil) e de PMP [9-(2-

fosfonometoxipropil)]. Os demais derivados (R)-PMPDAP [(R)-9- 

(2-fosfonilmetoxipropil)-2,6-diaminopurina], mais 

recentemente sintetizados, emergem como os antiretrovirais 

mais ativos in vivo e in vitro. 

 

Em vista dos resultados o derivado (S)-FPMPA é bem 

superior ao (R)-FPMPA [(R)-9-[(3-Fluoro-2-

(fosfonilmetoxi)propil]adenina] e o (R)-PMPA [(R)-9-(2-

fosfonometoxipropil)adenina] é superior ao (S)-PMPA na 

inibição da transformação celular induzida pelo MMSV 

(Moloney-Murine sarcoma vírus) e na replicação do HIV.  

 

Os resultados descritos desde a página 335, coluna 2, 

3º parágrafo até a página 336, mostram que: 

i – o transporte dos enantiômeros (S) e (R) através da 

membrana celular é estritamente controlada pela configuração 

absoluta para derivados de adenina, o que não ocorre para os 

derivados de guanina; 

ii – as enzimas celulares que convertem os derivados de 

FPMP e PMP a seus metabólitos intracelularmente ativos 

(presumidamente os derivados difosforilados) discriminam 

entre os enantiômeros (S) e (R) de adenina, mas não quanto 

aos de guanina; e,  

iii - o MMSV e o HIV apresentam afinidades 

diferenciadas para os enantiômeros (S) e (R) de FPMPA e PMPA 

difosfatos, mas não para os fosfatos dos demais derivados. 

Dentre outros fatores, a AMP (2-aminopurina) quinase pode 

ser responsável pela fosforilação diferenciada da dos 

enantiômeros PMEA, (R) e (S)-FPMPA ou PMPA.  
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Assim, a referência I, na página 337, coluna 1, 4º 

parágrafo, destaca que os derivados na forma enantiomérica 

(R)-PMPDAP, (R)-PMPA e (S)-FPMPA são potentes agentes 

antiretrovirais in vivo e in vitro, ressaltando que o (R)-

PMPDAP apresentou melhor atividade dentre eles. 

 

REFERÊNCIA II 

 

Che-Chung Tsai,  Kathryn E. Follis,  Alexander Sabo,  Thomas 

W. Beck,  Richard F. Grant,  Norbert Bischofberger,  Raoul 

E. Benveniste,  Roberta Black. Prevention of SIV Infection 

in macaques by (R)-9-(2-phosphonylmethoxypropyl)adenine. 

Science, 17 de Nov. de 1995, 270:1197-1199. 

  

Os resultados descritos na referência II, página 1, 1º 

parágrafo, mostram que o potencial de eficácia do pré e pós-

tratamento com PMPA [(R)-9-(2-phosphonilmetoxipropil) 

adenina] foi testado em macacos contra o Vírus da 

Imunodeficiência Simian (Simian Immunodeficiency Vírus - 

SIV) como modelo para HIV. A página 4, linhas 7-10 descreve 

que pesquisas comparativas revelaram que o (R)-PMPA é mais 

eficaz e menos tóxico que o PMEA (9-[2-

(Phosphonomethoxy)ethyl]adenine) e o AZT. 

  

REFERÊNCIA III 

 

Bischofberger N.; Che-Chung T.; Follis K.E.; Sabo A.; Grant 

R.F.; Beck T.W.; Dailey P.J.; Black R. Antiviral Efficacy of 

PMPA in Macaques Chronically Infected with SIV. Antiviral 

Research, Abr. 1996, 30(1):42-42(1). Disponível em 

http://www.ingentaconnect.com/content/els/01663542/1996/0000

0030/00000001/art80307, acessado em 06 de outubro de 2005. 
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 A referência III, publicada em abril de 1996, descreve 

resultados de estudos realizados para o PMPA [(R)-9-(2-

phosphonylmethoxypropyl)adenine], através dos quais foi 

detectada a redução significativa da infecção por SIV 

(Simiam Immunodeficiency Vírus) quando os macacos, 

infectados cronicamente por pelo menos 19 semanas, foram 

tratados com 30 ou 75 mg/kg, administrados sub-cutaneamente 

em dose única diária por 4 semanas e relata a reincidência 

do vírus em casos de interrupção do tratamento com o 

fármaco. 

 

 

REFERÊNCIA IV 

 

Norbert Bischofberger, Lieve Naesens, Erik de Clercq, Arnold 

Fridland, R. V. Srinivas, B. L. Robbins, Murty Armilli, 

Kenneth Cundy, Choung Kim, Steven Lacy, William Lee, 

Jengpyng Shaw. Bis(POC)PMPA, An Orally Bioavailable Prodrug 

Of The Antiretroviral Agent PMPA. Washington DC, in The 4th 

Conference on Retroviruses & Opportunistic Infections, Jan. 

de 1997, Abstract A463. 

Disponível em http://www.retroconference.org, acessado em 01 

de dezembro de 2004.  

 

 Publicada em janeiro de 1997, a referência IV descreve 

que a substância PMPA é um análogo acíclico nucleotídeo com 

significante eficácia na prevenção de infecções SIV em 

macacos. O Bis(POC)PMPA foi selecionado como uma pró-droga 

de ótima biodisponibilidade oral. Esta pró-droga foi 

escolhida dentre outras por ter se apresentado quimicamente 

estável, em solução com ampla faixa de pH e exibir 30% de 

biodisponibilidade oral em cães, com toxidez mínima em 
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dosagens de administração de 60 mg/kg/dia de equivalentes de 

PMPA, em cinco dias. O derivado apresentou ainda, aumentada 

permeabilidade em membranas, evidenciado em cultura de 

tecidos aumentando em 100 vezes a atividade antiviral além 

de elevar a concentração intracelular de derivados análogos 

de trifosfato derivados de PMPA. Esta referência conclui que 

o Bis(POC)PMPA é um promissor agente de tratamento e 

profilaxia de infecções por HIV.  

 

 

REFERÊNCIA V 

 

Fridland A.; Robbins B.L.; Srinivas R.V.; Arimili M.; Kim 

C.; Bischofberger N.. Antiretroviral Activity and Metabolism 

of bis(POC)PMPA, An Oral Bioavailable Prodrug of PMPA. April 

1997, Antiviral Research, 34(2):49-49(1). Disponível em,  

http://www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike://e

ls/01663542/1997/00000034/00000002/art83167&unc, acessado em 

06 de outubro de 2005.  

 
 
  A referência V refere-se a estudos realizados com PMPA 

e Bis(POC)PMPA onde se constata que a atividade anti-HIV-1 

do Bis(POC)PMPA em linfócitos periféricos humanos 

recentemente isolados do sangue e no sistema de co-cultura 

de células dendríticas-T  é 35 e 16 vezes, respectivamente, 

maiores do que o de PMPA. 

 

O PMPA e o Bis(POC)PMPA não apresentaram toxidez nas 

concentrações que suprimiram completamente a replicação 

viral. Os estudos do metabolismo do Bis(POC)PMPA mostraram 

que ele penetra rapidamente em células humanas, 

hidrolisando-se ao PMPA parental, que é fosforilado aos 

derivados mono- (PMPAp) e difosfato (PMPApp) de PMPA. Após 
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60 minutos de incubação com 1 (um) μM de Bis(POC)PMPA, a 

concentração de PMPA, de PMPAp e do difosfato ativo, PMPApp, 

nas células humanas foi detectado nas faixas de 28, 1,9 e 

6,3 μM, respectivamente. 

 
 
 

REFERÊNCIA VI 

 
Naesens L.; Bischofberger N.; Armilli M.; Kim C.; De Clercq 

E., Anti-retrovirus activity and pharmacokinetics in mice of 

bis(POC)-PMPA, the bis(isopropyloxycarbonyloxymethyl) oral 

prodrug of PMPA. April 1997, Antiviral Research, 34(2):50-

50(1). Disponível em   

http://www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike://e

ls/01663542/1997/00000034/00000002/art83168&unc=, acessado 

em 06 de outubro de 2005. 

 

 A referência VI, publicada em abril de 1997, ressalta a 

baixa biodisponibilidade do PMPA que requer a administração 

diária intravenosa enquanto os pro-fármacos lipofílicos 

recém desenvolvidos apresentam ótima biodisponibilidade 

oral. Dentre eles, o bis(POC)PMPA foi escolhido após sua 

evolução em testes com modelos animais, através dos quais 

foi constada a imediata hidrólise do pro-fármaco a PMPA 

livre pois, após a administração nenhum bis(POC)PMPA intacto 

foi detectado no plasma. 

 

 Os dados obtidos foram comparados aos já descritos para 

o PMPA e apresentou igual eficácia na supressão de MSV – 

Murine Sarcoma Vírus - induzido. Os dados obtidos através 

dos estudos com animais possibilitam o embasamento do 

desenvolvimento clínico do bis(POC)PMPA como pro-fármaco 

atóxico e oralmente biodisponível do PMPA. 
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IV.2. ANÁLISE DAS PATENTES REFERENTES AOS ESTUDOS DO 

TENOFOVIR 

 

 A seguir, listamos os documentos de patente encontrados 

na busca de anterioridades para o pedido de patente 

PI9811045-4. 

 

REFERÊNCIA A: PMPA 

 

Patente Nº: US4.808.716 

Prioridade: País: CS (Czechoslovakia) 

            N°: 3017-85 

            Data: 25/04/1985 

Data de Publicação: 28/02/1989 

Depositante: CESKOSLOVENSKA AKADEMIC VED 

Título: 9-(phosphonylmethoxyalkyl) adenines, the method of 

preparation and utilization thereof. 

Resumo: A invenção descreve compostos 9-(phosphonylmethoxy-

alkyl)adenines da formula geral (I) 

 

 
onde, segundo as reivindicações 1 e 2: 

R1 = H, grupo consistindo de metil ou hidroximetil 

R2 = grupo consistindo de metileno, etileno, propileno, 

etilideno, metoxietileno, benziloxietileno, tetrahidro-

piranil-2-oxietileno, (1-etoxietoxi)etileno ou 1,2-O- 
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isopropilideno-1,2-dihidroxipropileno e seus sais de metais 

alcalinos ou amônia. 

 

 Os compostos da formula (I) referem-se a um princípio 

ativo de medicamento antiviral (ver coluna 4, linhas 14 a 

16) ou podem ser convertidos em compostos com efeito 

antiviral (ver coluna 4, linhas 16 a 38). São empregados 

especialmente no combate a DNA-viroses e sarcoma de Moloney. 

 

 Assim, ao substituirmos na fórmula (I) o R1 = H e R2 = 

CH(CH3), conforme exemplo nº 2 da tabela 1, coluna 8, temos 

o que denominamos de Tenofovir (PMPA). 

 

 A patente também descreve o processo de obtenção dos 

compostos da fórmula geral I (p.e. PMPA) (coluna 1 linha 65 

a coluna 4, linha 13. 

 

 Na coluna 3, linhas 49 a 55 a patente menciona que os 

compostos da formula geral (I) podem ser armazenados como 

ácidos livres ou como seus sais. 
 

 

Referência B: sal do PMPA 

 

Pedido de Patente Nº: WO9403467 

Prioridade: País: US Data: 05/08/92    N.°: 07/925,610 

Depósito PCT: Data: 04/08/93  N.°: PCT/US93/07360 

Data de publicação: 17/02/94 

Depositante: - INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND 

BIOCHEMISTRY OF THE ACADEMY OF SCIENCE OF THE 

CZECH REPUBLIC (CZ); 

- REGA STICHTING (BE); 

- GILEAD SCIENCES INC (US); 
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Titulo: Antiretroviral enantiomeric nucleotide analogs 

Resumo: O pedido de patente trata de análogos nucleotídeos 

acíclicos, sua preparação e composição farmacêutica. 

 

Refere-se também ao processo de tratamento de pacientes 

com HIV ou hepatite B, compreendendo a administração de um 

antiviral de fórmula (IA) e (IB), as quais representam os 

enantiômeros R e S, respectivamente (ver página 4, linha 20 

a página 5, linha 14). 

 

IA 

 

IB 

 

 

 

Os compostos descritos no pedido também incluem seus 

sais aceitáveis fisiologicamente e o isômero R 

substancialmente livre do seu enantiômero (página 21 linhas 

26 a 30), onde B é uma parte da purina substituída na 

posição 6 por amino, alquilamino, dialquilamino ou 

aralquilamino e onde R é hidrogênio. Os compostos do pedido 

podem ser isolados na forma de ácidos livres ou sais (página 

7, linhas 33 a 35 até página 8, linhas 1 a 8). 

 

O ácido ou as formas zwitterion (íons híbridos) podem 

ser obtidos pela purificação da matéria prima deionizada por 

cromatografia de troca aniônica, usando ácidos orgânicos 

voláteis (ácido fórmico ou acético) como eluentes (ver 

página 9 linhas 11 a 18). 
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A forma de ácido livre pode ser facilmente transformada 

em sais fisiologicamente aceitáveis por métodos conhecidos 

do estado da técnica (ver página 9 linhas 18 a 20). 

 

Os ácidos livres, "zwiteterions" ou sais de compostos 

de fórmula IA ou IB são estáveis no estado sólido ou em 

soluções aquosas estéreis ou aquosa-alcoólica (ver página 

10, linhas 3 a 6). 

 

 O exemplo 17 (página 42, linha 6 até página 44, linha 

3) descreve a síntese de obtenção do composto 9-(R)-(2-

fosfonometoxi-propil)adenine, conhecido como PMPA 

(tenofovir). 

 

 Através da folha de rosto do documento WO9403467 

verifica-se que o Brasil não pertence à lista dos países que 

foram designados por ocasião do pedido de patente PCT. 

 

Após levantamento da família de patentes do respectivo 

pedido constata-se que pedido de patente correspondente não 

foi depositado no Brasil. 

  

 

 

Referência C: BIS(POC)PMPA 

 

Pedido de Patente Nº: US 5.922.695 

Deposito US: N.°: 08/900,746           Data: 25/07/1997 

Pedido Provisório US: Data: 26/07/1996       N.°: 60/022,708 

Data de Publicação: 12/07/1999 

Obs.: Não há pedido de patente correspondente depositado no 

Brasil
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Depositante: GILEAD SCIENCES, INC. 

Titulo: Antiviral phosphonomethyoxy nucleotide analogs 

having increased oral bioavarilability 

Resumo: A invenção trata de compostos de ésters de análogos 

antivirais de nucleotídeos fosfonometoxi, em particular, 

intermediários para serem usados na preparação de compostos 

antivirais ou oligonuclêicos com liberação oral eficiente, 

bem como seus análogos. Particularmente, a invenção trata de 

um composto de formula (1a) 

 

 
 

onde: 

Z = é independentemente -OC(R2)2 OC(O)X(R)a, ester, amidato 

ou -H, mas pelo menos um Z é -OC(R2)2OC(O)X(R)a; 

A = resíduo de um análogo antiviral de nucleotídeos 

fosfonometoxi; 

X = N ou O; 

R2 é independentemente H, C1 -C12 alquil, C5 -C12 aril, C2 -C12 

alquenil, C2 -C12 alquinil, C7 -C12 alquenilaril, C7 -C12 

alquinilaril, ou C6 -C12 alquaril, alguns destes não são 

substituídos ou são substituído com 1 ou 2 halo, ciano, 

azido, nitro ou -OR3 em que R3 é C1 -C12 alquil, C2 -C12 

alquenil, C2 -C12 alquinil ou C5 -C12 aril; 

R é independentemente H, C1 -C12 alquil, C5 -C12 aril, C2 -C12 

alquenil, C2 -C12 alquinil, C7 -C12 alquienilaril, C7 -C12 

alquinilaril, ou C6 -C12 alquaril, algum destes não são 

substituídos ou são substituídos com 1 ou 2 halo, ciano, 

azido, nitro, -N(R4)2 ou OR3, onde R4 é independentemente H 

ou C1 -C8 alquil, provido com pelo menos um R que não H; e, 
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"a" = 1 quando X é 0, 1 ou 2 quando X é N; 

com a possibilidade de que quando "a" é 2 e X é N, (a) dois 

N-ligados a grupos R podem estar juntos de modo a formar um 

carbocíclico ou heterocíclico contendo oxigênio, (b) um N-

ligado R pode ser adicionalmente -OR3 ou (c) ambos N-ligados 

a grupos R podem ser H; também podem ser sais, hidratos, 

tautômeros e solvatos destes. 

 

 Assim, quando: 

A = 

        
Z = OC(R2)2OC(O)X(R)a; 

R2 = H, X = O, R = isopropil (CH(CH3)2), temos o Z = 

OCH2OCO2CH(CH3)2, teremos o composto 9-[(R)-2-

bis[(isopropoxycarbonyl)oxyl]methoxy]phosphinyl] 

methoxy) propyl)adenine, ou seja, o composto bis(POC)PMPA. 

  

Este composto pode ser administrado oralmente a um 

paciente infectado com vírus ou em risco de infecção viral. 

 

 O bis(POC)PMPA pode estar na forma de sal, para que 

isto ocorra, deve ser adicionado um ácido inorgânico ou 

orgânico tendo uma acidez suficiente para formar um sal 

estável, como exemplos de ácidos orgânicos temos, ácido 

acético, glicólico, lático, fumárico, etc. (ver coluna 3, 

linhas 33 a 51). 
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IV.3. MEDICAMENTOS A BASE DE SAIS DE FUMARATO 

 Na busca realizada encontrou-se 7 medicamentos 

registrados no FDA (Food and Drug Administration) que tratam 

de medicamentos a base de sais de fumarato, sem contar com o 

fumarato de bis(POC)PMPA descrito no pedido de patente em 

questão. 

 

 Diversos outros medicamentos sob a forma de sal, a base 

de ácidos inorgânicos ou orgânicos, que aumentam a 

biodisponibilidade do dito medicamento, por ser procedimento 

comum na área de síntese, poderiam também ter sido 

descritos, mas fugiria ao escopo da invenção. 

 

Na tabela a seguir são descritos os medicamentos que se 

apresentam sob a forma de sal, bem como o número da patente, 

a data de publicação e o titular da patente. 

MEDICAMENTO N.º DA 
PATENTE 

DATA DE 
PUBLICAÇÃO TITULAR DA PATENTE 

CLEMASTINE 
FUMARATE GB942.152 20/11/1963 SANDOZ LTD 

DE2.111.071 09/03/1971 SANDOZ AG 
KETOTIFEN 
FUMARATE US3.682.930 08/08/1972

JEAN-PIERRE BOURQUIN, 
GUSTAV SCHWARB, 
ERWIN WALDVOGEL 

DE2.305.092 02/02/1973FORMOTEROL 
FUMARATE US3.994.974 30/11/1976

YAMANOUCHI PHARMACEUTICAL 
CO. LTD. 

BE859.425 06/04/1978BISOPROLOL 
FUMARATE US4.258.062 24/03/1981

MERCK PATENT GMBH 

EP79.545 25/05/1983EMEDASTINE 
DIFUMARATE US4.430.343 07/02/1984

KANEBO LTD 

EP240.228 07/10/1987QUETIAPINE 
FUMARATE US4.879.288 07/11/1989

ICI AMERICAS INC 

EP164.865 18/12/1985IBUTILIDE 
FUMARATE US5.155.268 13/10/1992

THE UPJOHN COMPANY 
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 CLEMASTINE FUMARATE - GB942.152 

 As linhas 22 a 25, da página 2, da patente GB942.152 

mostram que podem ser utilizados ácidos, por exemplo, ácido 

fumárico, na conversão dos compostos da formula I em seus 

sais.  

 

 KETOTIFEN FUMARATE - DE2.111.071 / US3.682.930 

A patente US3.682.930 descreve que os compostos podem 

estar sob a forma de sal, podendo ser obtidos através do 

emprego de ácidos minerais e orgânicos (ácido fumárico) (ver 

coluna 6, linhas 44 a 52 e exemplos).  

 

 FORMOTEROL FUMARATE - DE2.305.092 / US3.994.974 

Nos exemplos da patente US3.682.930 pode ser verificado 

o emprego do ácido fumárico para obtenção do sal do composto 

correspondente. 

 

 BISOPROLOL FUMARATE - BE859.425 / US4.258.062 

A patente US4.258.062 descreve na coluna 9, linhas 6 a 

27 que os compostos da fórmula I podem ser convertidos em 

seus sais pela reação com um ácido adequado que produz um 

sal aceitável fisiologicamente. Podem ser selecionados 

ácidos inorgânicos ou orgânicos, como por exemplo, dentre 

outros, o ácido fumárico. 

  

Na coluna 11, linhas 8 e 9 o documento ensina que o 

fumarato é um sal neutro produzido a partir de 2 moles de 

base e 1 mol de ácido fumárico.  

 

A patente US4.258.062 ainda fornece exemplos onde são 

produzidos sais de fumarato, a saber: 2, 4, 10, 12, 18, 23,  
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24, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 

88, 89, 90, "C" e "D".   

 

 EMEDASTINE DIFUMARATE - EP79.545 / US4.430.343 

A patente US4.430.343 (coluna 3, linhas 46 a 53) e a 

EP79545 (página 6, linhas 10 a 16) descrevem que os 

compostos da invenção são compostos de fórmula I e seus sais 

farmaceuticamente aceitáveis. Estes são formados empregando-

se um ácido inorgânico ou orgânico, tal como ácido malêico, 

ácido fumárico, ácido clorídrico e ácido sulfúrico. 

 

 QUETIAPINE FUMARATE - EP240.228 / US4.879.288 

Na patente US4.879.288 são descritos sais de novos 

compostos antipsicóticos ou neurolépticos, preferencial-

mente, sob a forma de sais farmaceuticamente aceitáveis, 

obtidos a partir de ácido malêico, ácido fumárico, ácido 

cítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, etc. (ver coluna 

4, linhas 27 a 40). 

 

 IBUTILIDE FUMARATE - EP164.865 / US5.155.268 

A patente US5.155.268 (coluna 7, linhas 25 a 48) e a 

EP164.865 descrevem novos compostos e seus sais 

farmaceuticamente aceitáveis com atividade antiarrítimica. 

Estes sais podendo estar sob a forma de haletos, sulfatos, 

fosfatos, sulfonatos, maleatos, citratos, tartaratos, 

fumaratos, acetatos, etc. 

 

  

V. DAS OBSERVAÇÕES 

 

Com base na matéria descrita nas referências acima 

citadas, observa-se que: 
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V.1. DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS: 

 

1. Existem 3 (três) substâncias (princípios ativos) 

em discussão no presente subsídio ao exame, ou 

seja, 

 

«tenofovir» (PMPA), 

«tenofovir disoproxil»(bis(POC)PMPA), e, 

«tenofovir disoproxil fumarato»(tenofovir DF, 

fumarato de bis(POC)PMPA ou VIREAD®) 

 

2.     Com base na referência I, a qual apresenta 

testes realizados com os enantiômeros de 

substâncias análogas de purinas nucleosídeos 

fosfonadas acíclicas, verifica-se que, desde 1993, 

a forma (R)PMPA é um potente agente antiretroviral 

in vivo e in vitro e superior à forma (S)PMPA; 

 

3. A referência II, publicada em 1995, confirma o 

potencial de efetividade do (R)-9-(2-

phosphonilmetoxipropil) adenina na profilaxia de 

casos conhecidos de infecções por HIV, mostra que 

é mais eficaz e menos tóxico que o PMEA e o AZT e 

não são apresentados estudos para a forma (S)PMPA. 

 

4. A referência III mostra a eficácia do (R)PMPA 

contra infecções de SIV em macacos tratados em 

doses de 30 ou 75 mg/kg. 

 

5.  Na referência IV é descrito que o composto 

bis(POC)PMPA é um promissor agente de tratamento e 

profilaxia de infecções por HIV. 
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6. Na referência V, são descritos estudos realizados 

com PMPA e Bis(POC)PMPA delineando a atividade 

anti-HIV do bis(POC)PMPA em culturas de linfócitos 

humanos isolados do sangue e no sistema de co-

cultura de células dendríticas-T  em 35- e 16 

vezes, respectivamente, maiores do que a do PMPA. 

Além disso, descreve a imediata hidrólise a que é 

exposta a molécula ao penetrar a célula 

transformando se em PMPA, PMPAp e PMPApp. Assim, 

tem-se que o Bis(POC)PMPA  age como um pro-fármaco 

do PMPA de ótima biodisponibilidade oral. 

 

7. Desde abril de 1997, conhece-se através da 

referência VI que os pro-fármacos lipofílicos 

apresentam ótima biodisponibilidade oral. Dentre 

eles, o bis(POC)PMPA foi escolhido por ter sido 

constada a imediata hidrólise do pro-fármaco a 

PMPA livre pois, após a administração nenhum 

bis(POC)PMPA intacto foi detectado no plasma. 

Os estudos comprovaram que o bis(POC)PMPA é um 

pro-fármaco atóxico do PMPA e oralmente 

biodisponível. 

 

8. Com base nas referências I a III constata-se que a 

forma (R)PMPA, comparada com a forma (S)PMPA, é 

mais ativa como agente antiretroviral. 

 

9. As referências IV a VI, publicadas antes da data 

de depósito da prioridade do pedido em questão, 

ensinam que o composto bis(POC)PMPA é uma pródroga 

do PMPA e um promissor agente de tratamento e 

profilaxia de infecções por HIV. 
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V.2. DAS PATENTES: 

1. Constata-se que a substância 9-(R)-(2-fosfonometoxi 

propil)adenina (PMPA) é conhecida do estado da 

técnica desde 28/02/1989 pois encontra-se 

reivindicada na patente US4.808.716. 

 

2. As substâncias « tenofovir/PMPA» e «tenofovir 

disoproxil/bis(POC)PMPA » estão protegidos nos EUA 

pelas patentes US4.808.716 e US5.922.695, 

respectivamente. Entretanto, no Brasil, tais 

compostos estão em domínio público uma vez que não 

foram requeridas proteções para os mesmos 

(princípios ativos). 

 

3. O pedido de patente WO9403467, publicado em 

17/02/94, descreve a obtenção de PMPA e seus sais de 

ácidos orgânicos. 

Assim, antes do depósito da prioridade do pedido de 

patente PI9811045-4, em 25/07/97, já se encontrava 

revelado no estado da técnica que o composto 9-(R)-

(2-fosfonometoxi propil)adenina (PMPA), poderia ser 

isolado na forma de sal empregando-se ácido orgânico 

volátil, como por exemplo, acido fórmico ou acético. 

Como já era conhecido obter PMPA na forma de sal, 

através de ácido orgânico (WO9403467), conclui-se 

ser óbvia a obtenção de bis(POC)PMPA na forma de 

sal, como por exemplo, o sal fumarato de 

bis(POC)PMPA, pois, desde 1963 já se conhecia obter 

sais de compostos a partir da reação com ácidos 

inorgânicos e orgânicos (ácido fórmico, ácido 

acético, ácido propiônico, ácido piválico, ácido 

dietilacético, ácido malônico, ácido succínico,  
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ácido pimêlico, ácido fumárico, ácido malêico, ácido 

lático, ácido tartárico, ácido málico, ácido 

benzóico, ácido salicílico, ácido 2-fenil 

propiônico, ácido cítrico, ácido glucônico, ácido 

ascórbico, ácido nicotínico, ácido isonicotinico, 

etc) como já descrito no item IV.3 (como exemplo, 

ver patente US4.258.062, coluna 9, linhas 8 a 24). 

 

4. Com base nas referências conclui-se que podem ser 

fabricadas no Brasil as substâncias «tenofovir 

disoproxil»/bis(POC)PMPA ou «tenofovir»/PMPA pois 

não estão protegidas por patente, entretanto, deve-

se dar prioridade ao medicamento «tenofovir 

disoproxil»/bis(POC)PMPA pois além de ser mais 

biodisponível pode ser administrado por via oral, 

enquanto o PMPA é administrado por via intravenosa. 

 

5. Portanto, como é conhecido do estado da técnica 

aumentar a biodisponibilidade de medicamentos 

através da obtenção de seus respectivos sais 

fisiologicamente aceitáveis, especialmente sais de 

fumarato, como amplamente descrito nas patentes do 

item IV.3 (GB942.152, DE2.111.071, US3.682.930, 

DE2.305.092, US3.994.974, BE859.425, US4.258.062, 

EP79.545, US4.430.343, EP240.228, US4.879.288, 

EP164.865 e US5.155.268), logo, diante da ampla 

literatura citada, obter o composto fumarato de 

bis(POC)PMPA não tem atividade inventiva para um 

técnico no assunto. 
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V.3. Das substâncias químicas: 

Com base na descrição das referências conclui-se que o 

composto fumarato de bis(POC)PMPA, conforme reivindicado no 

presente pedido, não apresenta atividade inventiva pois já 

era conhecido do estado da técnica tanto o composto 

tenofovir com atividade viral (ver US4.808.716) como também 

o composto Bis(POC)PMPA (ver referências IV a VI).  

 

Tanto a patente US4.808.716 como as referências IV a VI 

foram tornadas acessíveis ao público antes de 25/07/1997 , 

ou seja, antes da reivindicação de prioridade unionista do 

presente pedido.     

 

Com a finalidade de melhorar a biodisponibilidade do 

Bis(POC)PMPA no ser humano, foram empregadas técnicas 

amplamente conhecidas de especialistas no assunto, que 

consiste da reação de princípios ativo com um ácido 

inorgânico ou orgânico de modo a formar seu sal equivalente. 

Com base nas referências (GB942.152, DE2.111.071, 

US3.682.930, DE2.305.092, US3.994.974, BE859.425, 

US4.258.062, EP79.545, US4.430.343, EP240.228, US4.879.288, 

EP164.865 e US5.155.268) verifica-se que estas técnicos já 

eram adotadas por especialistas pelo menos desde 1963. 

 

Portanto, reagir o ácido fumárico (ácido orgânico) com 

o princípio ativo bis(POC)PMPA não possui atividade 

inventiva pois qualquer especialista no assunto iria 

empregar esta técnica amplamente difundida no meio 

científico como pode ser constatado pelos 7 (sete) 

medicamentos citados que estão sob a forma de fumarato, sem 

contar os inúmeros outros medicamentos que estão sob a forma 

de diversos outros sais de ácidos inorgânicos e orgânicos. 
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A seguinte representação da fórmula estrutural do 

princípio ativo fumarato de bis(POC)PMPA mostra que o 

princípio ativo que irá atuar no combate à aids continuará 

sendo o tenofovir, conhecido desde 1989, os demais compostos 

desenvolvidos não apresentam qualquer efeito técnico novo 

para um técnico no assunto pois tratam de práticas usuais 

empregadas em síntese orgânica. 

 

 
 

 

VI. DAS CONCLUSÕES 

 

 

VI.1. DA ANÁLISE DO QUADRO REIVINDICATÓRIO 

 

O presente Subsídio ao Exame se baseia no quadro 

reivindicatório apresentado, pelo depositante, na petição 

n.º 032459 de 30/08/2000, pois trata da última alteração 

realizada antes da solicitação do exame do pedido de patente 

requerido através da petição 033586 de 05/09/2000. As 

posteriores alterações do quadro reivindicatório não devem 

EM DOMÍNIO 
PÚBLICO NO BRASIL 
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ser consideradas, por serem intempestivas, face ao Artigo 32 

da LPI 9.279/96. 

 

Com base nas anterioridades constata-se que o presente 

pedido não apresenta ATIVIDADE INVENTIVA pois a vulga 

invenção trata principalmente do composto fumarato de 

bis(POC)PMPA e obtê-lo através da reação de bis(POC)PMPA, 

descrito nas referências IV a VI, com ácido fumárico, cuja 

prática já está amplamente descrita nas referências citadas 

(GB942.152, DE2.111.071, US3.682.930, DE2.305.092, 

US3.994.974, BE859.425, US4.258.062, EP79.545, US4.430.343, 

EP240.228, US4.879.288, EP164.865 e US5.155.268) não 

apresenta efeito técnico inovador para um especialista no 

assunto, não merecendo proteção para a matéria requerida. 

Portanto, as reivindicações relacionadas a esta matéria 

também carecem de ATIVIDADE INVENTIVA. 

 

Assim, o presente pedido não preenche o requisito de 

patenteabilidade exigido pelo Art. 8º LPI 9.279/96. 

 

Analisando-se agora a matéria do Quadro Reivindicatório 

para a qual o depositante requer proteção conclui-se que: 

 

I. REIVINDICAÇÕES DE 1 A 5  

 

1. Com base na Lei da Propriedade Industrial 

9.279/96 

 

O composto de Fórmula (I) 
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ou seja, o sal fumarato de Bis(POC)PMPA, não possui 

condições de patenteabilidade pelo fato de não apresentar 

ATIVIDADE INVENTIVA, frente ao Art. 8º LPI 9.279/96, uma vez 

que produzir dito composto através da reação do composto 

bis(POC)PMPA, descrito nas referências IV e VI, com uso 

terapêutico para HIV e biodisponibilidade comprovados, com o 

dito ácido fumárico, citado nas patentes GB942.152, 

DE2.111.071, US3.682.930, DE2.305.092, US3.994.974, 

BE859.425, US4.258.062, EP79.545, US4.430.343, EP240.228, 

US4.879.288, EP164.865 e US5.155.268, não apresenta efeito 

técnico novo, pois aumentar a biodisponibilidade do 

medicamento empregando tal ácido é óbvio para um 

especialista no assunto por tratar de uma prática usual em 

síntese orgânica.

 

 

Portanto, é amplamente conhecido do estado da técnica 

que princípios ativos na forma de sais apresentam maior 

biodisponibilidade que aqueles em outra forma. Tal afirmação 

também pode ser comprovada através do WO9403467 que relata a 

obtenção de sais de PMPA, que apresentam maior 

biodisponibilidade que o PMPA na forma livre. 

 

Assim, a matéria das reivindicações 1 a 5 carece de 

atividade inventiva, por não preenche um dos requisitos de 

patenteabilidade definido no Artigo 8º da LPI 9.279/96, 
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logo, não apresenta características necessárias para que 

seja concedida a proteção requerida. 

 

2. Com base no Ato Normativo 127/97 
As reivindicações de 1 a 5 requerem proteção para 

“Composição”, entretanto, indevidamente, apresentam 

características de um composto químico de Fórmula (I), ou 

seja, o sal fumarato de Bis(POC)PMPA. 

Portanto, as reivindicações 1 a 5 não preenchem o 

estabelecido no item 15.1.3.2.1 alínea "e" do Ato Normativo 

127/97, uma vez que ao invés de definirem as características 

técnicas essenciais e particulares da composição que deseja 

proteger, definem o composto químico, sem mencionar qualquer 

outro componente da composição. 

 

II. REIVINDICAÇÕES DE 6 e 8  

 

As reivindicações de 6 e 8 não apresentam 

características técnicas de composição que mereçam ser 

patenteadas, além disso, não encontram suporte no relatório 

descritivo para que assim sejam reivindicadas, ou seja, não 

definem qualitativa e quantitativamente todos os componentes 

da composição necessários à reprodução da invenção. 

 

III. REIVINDICAÇÃO 7 

 

A composição contendo um alcóxido de lítio e uma 

solução de 9-(2-hidroxipropil)adenina pleiteada na 

reivindicação 7 não deve ser patenteada, pois, carece de 

suporte no relatório descritivo, enquanto composição, uma 

vez que estes compostos reagem entre si em uma etapa 

intermediária de processo, estando  escrita de forma 

imprecisa, e, além disso não apresenta características que 
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evidenciem uma invenção, não merecendo, portanto, a proteção 

pleiteada. 

 

IV. REIVINDICAÇÃO 9 
 

A reivindicação 9 trata de método terapêutico, uma vez 

que reivindica processo para administrar oralmente a um 

paciente uma quantidade terapeuticamente eficaz de uma 

composição, e, como tal, não encontra abrigo em nosso 

ordenamento jurídico, com fulcro no artigo 10, VIII da Lei 

9.279/96. Não sendo, portanto, patenteável. 

 

V. REIVINDICAÇÕES DE 10 A 15  
 

As reivindicações 10 a 15 apresentam etapas referentes 

a um processo de obtenção de composição conforme definida em 

reivindicações anteriores, sendo que essas não apresentam 

características técnicas de composição e sim de composto. 

Portanto, as reivindicações de 10 a 15 não evidenciam 

características suficientemente inventivas que façam jus a 

proteção requerida. 

 

VI. REIVINDICAÇÕES DE 16 A 18  
 

As reivindicações 16 a 18 se referem a uma "Composição 

compreendendo um comprimido...", logo, também não são 

patenteáveis pois uma composição não pode ser caracterizada 

por compreender um comprimido. 

 

Além disso, as referências I a III ensinam que a forma 

ativa dos medicamentos, no combate ao vírus HIV, é o 

(R)PMPA, assim, seria óbvio para um técnico no assunto 

produzir o (R)fumarato de BIS(POC)PMPA,como princípio ativo, 
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por ser esta a forma de maior atuação no organismo em 

detrimento da forma (S). 

 

VII. REIVINDICAÇÕES DE 19 A 20  

 
As reivindicações 19 a 20 apesar de se referirem a um 

produto, são caracterizadas por processo de preparação de 

grânulos úmidos. Assim, além da indefinição que causa o 

termo “produto”, não especificando claramente o objeto que 

se deseja proteger, o mesmo não pode ser definido pelas 

características de processo através do qual é produzido. Ao 

contrario, deve apresentar caraterísticas técnicas 

particulares do produto reivindicado. 

 
 
 
 
VI.2. DO PEDIDO: 
 
 
  Face ao exposto requer-se o INDEFERIMENTO do 

presente pedido uma vez que a matéria reivindicada carece de 

ATIVIDADE INVENTIVA pois a produção de fumarato de 

bis(POC)PMPA, sem diferenciação do que já há descrito na 

literatura técnica, não apresenta efeito técnico inventivo 

para um técnico no assunto face as referências citadas. 

 

  Nestes Termos, 

 

  Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2005. 
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