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RESUMO 

Nos últimos anos o mundo passou por uma revolução, provocando impactos nas áreas política, 

econômica, tecnológica e social e esses impactos formaram um gap entre os países que não atingiram o 

nível desejado de desenvolvimento e o chamado “primeiro mundo”. Entretanto, iniciativas inovadoras 

desenvolvidas no Brasil mostraram avanços consideráveis, fazendo com que, embora ainda considerado 

um “país em desenvolvimento”, sua população não estivesse condenada a perpetuar nesta situação. Por 

isso, precisamos conhecer quais são os caminhos que irão permitir que nossa economia seja mais 

competitiva nos mercados globais, estabelecendo novos e melhores níveis de desenvolvimento para o 

país e que irão contribuir efetivamente para sustentabilidade da nossa economia. A pesquisa propõe um 

estudo de prospecção tecnológica da Uncaria tomentosa, planta medicinal prioritária indicada pelo 

Ministério da Saúde, visando o desenvolvimento de fitoterápicos, fazendo um mapeamento de estudos 

científicos previamente realizados e/ou patenteados. Para tanto na metodologia usada foram acessados 

os bancos de dados, como: Web of Science, o Derwent Innovations Index e o Alice web. As análises 

gráficas foram realizadas usando o software VantagePoint ® e Microsoft Excel. Nas análises foi possível 

observar o crescente volume dos estudos científicos realizados no mundo e no Brasil. Os artigos 

começaram a ser publicados em 1984 e o pico ocorreu no ano 2005, nas diferentes áreas das ciências, 

como química, toxicologia, farmacologia, devendo destacar o Brasil como o responsável pelo maior 

volume em publicações. Por outro lado, os países com mais depositantes de patentes foram os Estados 

Unidos, China, Japão e Áustria. Foi possível observar a correlação crescente de publicações e depósitos 

de patentes entre os anos 1980 e 2006. Por outro lado, a partir de 2007 essa correlação não foi 

diretamente proporcional. É importante ressaltar as tecnologias protegidas chegaram ao mercado, mais 

cedo, nos países onde houve proteção, destacando os Estados Unidos. Desse modo, é possível afirmar o 

potencial tecnológico, para o desenvolvimento como fitoterápico da planta Uncaria tomentosa a ser 

incorporado pelas indústrias farmacêuticas públicas e distribuído no sistema SUS.  

 

Palavras-chave: Prospecção Tecnológica. Uncaria tomentosa. Fitoterápico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ABSTRAC 

In the last years, the world has undergone a revolution, impacting in the political, economic, 

technological and social life, and these formed a gap among countries that have not reached the 

desired level of development and the so-called "first world". However, Brazil has developed 

innovative initiatives, so that, although still considered a "developing country" is not 

condemned to perpetuate this situation. We need to know what are the ways that will allow our 

economy to be more competitive in global markets, establishing new and better levels of 

development for the country and that will effectively contribute to sustainability of our 

economy. The research proposes a technological forecasting on Uncaria tomentosa, a priority 

medicinal plant indicated by the Ministry of Health in order to develop of herbal medicine, 

analyzing scientific study previously performed and / or patented. Therefore, in the 

methodology used databases were accessed, such as Web of Science, Derwent Innovations 

Index and Alice web. Graphical analyzes were performed using VantagePoint® software and 

Microsoft Excel. In the analysis, it was possible to observe the increasing volume of scientific 

studies carried out in the world and particularly in Brazil. The articles began to be published in 

1984 and the peak occurred in 2005 in the different areas of the sciences, such as chemistry, 

toxicology, pharmacology, and Brazil is responsible for the largest volume of publications. On 

the other hand, the countries with the largest patent assignees were the United States, China, 

Japan and Austria. There was a growing correlation of publications and patent deposits between 

1980 and 2006. On the other hand, from 2007 this correlation is not directly proportional. It is 

important to observe that protected technologies reached the market earlier in the countries 

where protection was provided, highlighting the United States. Therefore, it is possible to affirm 

the technological potential for the phytotherapeutic development of the Uncaria tomentosa plant 

to be incorporated by the public pharmaceutical industries and distributed in the SUS system. 

 

Keywords: Technological forecasting. Uncaria tomentosa. Phytotherapeutic. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Este capítulo apresenta as primeiras considerações sobre a tese e a descrição dos 

capítulos. Descreve sobre Prospecção tecnológica e suas várias definições, transcorre sobre 

registro de medicamentos à base de plantas medicinais no Brasil. Em seguida, sobre o Mercado 

de Fitoterápicos e finalmente foi realizada uma prospecção tecnológica da Uncaria tomentosa, 

planta objeto da pesquisa. 

A prospecção ou análise prospectiva é uma técnica de planejamento utilizada para 

melhorar a base de informação disponível na tomada de decisão gerencial; significa pesquisar, 

executar trabalhos de exploração de caráter geral, com o fim de determinar informações mais 

importantes para direcionar as etapas do estudo (Castro et al apud Simões et al, 2012). Apesar 

de ter sido criada para o planejamento nos setores da economia, a técnica também apresenta 

possibilidades no contexto da gestão das cadeias produtivas na Ciência e Tecnologia. (Castro 

et al apud Simões et al, 2012) 

A determinação de demandas tecnológicas é um campo recente na pesquisa, e se 

consolidou pelo retorno que apresenta ao justificar o financiamento da atividade que utiliza 

investimentos públicos e privados (Castro et al apud Simões et al, 2012). Desta forma, à medida 

que a prática da bioprospecção se desenvolve, os recursos naturais passam a ter valor agregado, 

atrativo para os investidores e importante para sua preservação, pois estes recursos naturais 

podem ser usados para o desenvolvimento de novos produtos. (Pereira, Andrea M, 2009) 

Portanto, um passo importante em programas estabelecidos no Brasil, como no caso 

da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovado em 2006, seria a 

identificação de oportunidades e necessidades mais relevantes para a pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) no futuro, a partir de intervenções planejadas em sistemas de inovação. 

Este programa tem como objetivo a garantia de acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos pela população, baseado na relação de plantas regulamentadas pela 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). (Brasil, 2007) 

A Uncaria tomentosa, também conhecida como “Unha de Gato” está entre as 

plantas medicinais aprovadas pela ANVISA, e foi escolhida para realização do presente 

trabalho, para descrever o conhecimento sobre a espécie, através da prospecção biotecnológica 

utilizando o software VantagePoint. A fim de sugerir um planejamento estratégico da planta, 

foi realizado levantamento das principais áreas de publicação, bem como depósitos de patentes 

e instituições/autores, objetivando identificar os estudos existentes e direcionar o 

desenvolvimento dos potenciais produtos farmacológicos.  
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O trabalho está dividido em 5 capítulos. O capítulo 2 é dedicado aos Objetivos, 

Geral e Específicos. No Capítulo 3 temos a descrição das Metodologias utilizadas na pesquisa. 

Os Resultados e Discussão se encontram no Capítulo 4 e a Conclusão no Capítulo 5.  

 

1.1. Prospecção tecnológica 

 

Segundo Santos et al, 2004, Análise de Tecnologias do Futuro são processos 

sistemáticos que analisam e produzem julgamentos sobre características de tecnologias 

emergentes, rotas de desenvolvimento e impactos potenciais no futuro. Este conceito incorpora 

uma variedade de métodos de prospecção tecnológica. A prospecção tecnológica, por sua vez, 

busca identificar as principais mudanças e/ou diretrizes tecnológicas, através de métodos e 

abordagens pré-definidos, para mapear as oportunidades e perceber os riscos envolvidos na 

mudança do paradigma, a fim de atender demandas sociais e econômicas (Antunes, A. M. S. e 

Magalhães, J. L., 2008). 

Nessa perspectiva, o exercício de prospecção consiste em tentar antecipar-se aos 

avanços e posicionar-se de modo a influenciar na orientação das trajetórias tecnológicas, ou 

seja, lançar-se à frente e garantir a competitividade e sobrevivência das instituições de pesquisa 

e extensão, dos usuários de seus resultados (Zackiewicz, M e Salles-Filho, S., 2001). Dentro do 

contexto dos fitoterápicos, essa ferramenta permite direcionar a pesquisa de acordo com que já 

foi produzido e estabelecer parcerias ou cooperações que possam alavancar a inovação, 

determinada pelas necessidades das instituições públicas, privadas e órgãos governamentais. 

Segundo Mayerhoff (2008), estudos de prospecção constituem a ferramenta básica 

para a fundamentação nos processos de tomada de decisão em diversos níveis na sociedade 

moderna. A finalidade dos estudos de prospecção é delinear e testar visões possíveis e 

desejáveis para que sejam feitas, hoje, escolhas que contribuirão, da forma mais positiva 

possível, na construção do futuro.  

Visando apoiar o processo decisório, estudos de prospecção vêm sendo usados 

principalmente para: 

x Avaliar novos processos ou produtos 

x Identificar e avaliar oportunidades ou ameaças no mercado.  

x Desenvolver planos administrativos, estratégias ou políticas, incluindo 

a análise de risco.  

x Maximizar os ganhos e minimizar perdas devido a 
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ações/acontecimentos internos ou externos à organização. 

x Orientar a alocação de recursos.  

x Orientar o planejamento de pessoal, da infraestrutura ou recursos 

financeiros.  

x Auxiliar a gestão de P&D.  

Quando se fala em prospecção, a primeira coisa a se definir é a sua natureza 

terminológica, visto os termos comumente aplicados em vários países, ao serem traduzidos se 

tornam confusos. Prospecção é comumente chamada de futurology, futuribles, prospectiva e 

foresight (Vasquéz; Bergman, 2006). 

Na Espanha e América Latina (países de língua espanhola) utiliza-se o termo 

Prospectiva, enquanto na França é conhecida como Futuribles.  

O termo Foresight é o mais antigo, surgiu em 1932, e é o mais utilizado nos países 

de língua inglesa, em especial no Reino Unido. Outros países europeus também vêm adotando 

essa terminologia. 

No Brasil atualmente utiliza-se tanto o termo Foresight, como Prospectiva ou 

Prospecção, sendo este último mais usual. 

O conceito clássico de Foresight define a atividade prospectiva como um processo 

mediante o qual se chega a uma compreensão mais plena das forças que moldam o futuro de 

longo prazo e que devem ser levadas em conta na formulação de políticas, no planejamento e 

na tomada de decisão (COATES, 1985). 

Neste trabalho os termos prospecção, foresight e prospecção tecnológica serão 

usados com o mesmo significado, fato comum na literatura especializada. Também 

considera-se a prospecção como metodologia utilizada. 

A seguir, algumas definições clássicas destas três grandes áreas que fazem parte 

dos estudos do futuro: 

Segundo Bahruth (2004): “A prospecção tecnológica trabalha a modelagem do 

futuro de um dado objeto de estudo, seja uma tecnologia, um setor industrial, serviços, aspectos 

sociais, etc., onde informações provenientes de conhecimentos tácitos e/ou explícitos são 

tratados através de técnicas qualitativas ou quantitativas”. 

 

1.1.1. Foresight 

 

Segundo Coates (1985), foresight é um processo mediante o qual se chega a uma 

compreensão mais plena das forças que moldam o futuro de longo prazo e que devem ser 
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levadas em conta na formulação de políticas, no planejamento e na tomada de decisões. A 

atividade prospectiva está, portanto, estreitamente vinculada ao planejamento.  

Horton (1999), conceitua foresight como um “processo de desenvolvimento de 

visões de possíveis caminhos nos quais o futuro pode ser construído, entendendo que as ações 

do presente contribuirão com a construção da melhor possibilidade do amanhã”. 

No entendimento de Hamel e Prahalad (1995), do universo empresarial, foresight 

deve refletir o pensamento de que a previsão do futuro precisa ser fundamentada em uma 

percepção detalhada das tendências dos estilos de vida, da tecnologia, da demografia e 

geopolítica, mas que se baseia igualmente na imaginação e no prognóstico. 

Martin et al. (1998) define foresight como um processo que se ocupa em, 

sistematicamente, examinar o futuro de longo prazo da ciência, da tecnologia, da economia e 

da sociedade, com o objetivo de identificar as áreas de pesquisas estratégicas e as tecnologias 

emergentes que tenham a propensão de gerar os maiores benefícios econômicos e sociais. 

 

1.1.2. Forecast 

 

Na opinião de Porter et al, (2004), Technology forecast é o” processo de descrever 

a emergência, desempenho, características ou impactos de uma tecnologia em algum momento 

no futuro”. (Porter, apud Coelho (2003)). O technological forecasting tem como foco novas 

tecnologias, descontinuidades de tecnologias e mudanças incrementais. Prospectar tecnologias 

exige o entendimento sobre como uma tecnologia se desenvolve e amadurece 

Martino (1983) afirma que um estudo prospectivo inclui quatro elementos: o 

momento da previsão ou o momento no futuro quando aquela previsão vai se realizar, a 

tecnologia que está sendo estudada, as características da tecnologia ou suas capacidades 

funcionais e uma avaliação da probabilidade. 

Segundo Amara & Salanik apud Coelho (2003) uma definição progressiva para 

forecasting, relacionada ao grau de precisão que estes estudos apresentam pode ser assim 

descrita: 

i. uma indicação sobre o futuro; 

ii. uma indicação probabilística sobre o futuro; 

iii. Uma indicação probabilística, razoavelmente definida sobre o futuro;  

iv. Uma indicação probabilística, razoavelmente definida sobre o futuro, baseada 

em uma avaliação de possibilidades alternativas. 
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Segundo Salles-Filho et al, Forecasting possui uma conotação próxima de predição, 

remontando a uma tradição envolvida prioritariamente com a construção de modelos para 

definir as relações causais dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos e esboçar cenários 

probabilísticos do futuro. Atualmente, entendem-se cada vez mais os desenvolvimentos futuros 

como um resultado sistêmico de múltiplos fatores e de decisões que devem levar em conta 

elementos de cunho político-sociais e não apenas obedecer a resultados técnicos. Ao enfatizar-

se a importância da combinação de resultados de diversos métodos, se ganha em flexibilidade 

e reduz-se o caráter determinista tradicionalmente associado ao forecasting. 

 

1.1.3. Futuribles, la prospective, veille technologique 

 

Bertrand de Jouvenel (apud Jouvenel, H., 2000), criou o termo Futuribles: que 

busca criar melhor compreensão do mundo contemporâneo e explorar as evoluções possíveis – 

ou futuros possíveis –, os fatores relacionados e as estratégias que devem ser adotadas. 

La Prospective: aproxima-se do conceito de foresight. La Prospective não é apenas 

um enfoque exploratório (antecipação estratégica), mas representa também um enfoque 

desejado. Michel Godet (2000) 

Veille Technologique – observação e análise da evolução científica, técnica, 

tecnológica e dos impactos econômicos reais ou potenciais, objetivando identificar ameaças e 

oportunidades de desenvolvimento da sociedade (Jakobiak, 1997). Corresponde aos termos 

inglês e espanhol technological watch, environmental scanning e vigilância tecnológica, 

respectivamente. 

 

1.1.4. Future studies 

 

Estudos do futuro é um termo amplo que abrange “toda atividade que melhora a 

compreensão sobre as consequências futuras dos desenvolvimentos e das escolhas atuais” 

(Amara & Salanik, 1972) 

Para Coates (2003) o principal objetivo de estudar o futuro é mudar primeiro a 

mente e depois o comportamento das pessoas. 

Segundo Eleonora Masini & Knut Samset(1975), Estudos do Futuro são um 

“campo da atividade intelectual e política a respeito de todos os setores da vida psicológica, 

social, econômica, política e cultural, que visa descobrir visando e dominar as complexas 

cadeias de causalidades, por meio de conceitos, reflexões sistemáticas, experimentações, 
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antecipações e pensar criativo. Os estudos dos futuros constituem consequentemente uma base 

natural para atividades nacionais e internacionais, interdisciplinares e transdisciplinares que 

tendem a transformar-se em novos foros para a tomada de decisão e para a formulação de 

políticas”. 

 

1.1.5. Assessment 

 

Technology Assessment -  conceito que começou a ser aplicado pelo Office of 

Technology Assessment – OTA, nos Estados Unidos, em 1972, a partir da constatação de que a 

tecnologia muda e se expande, rápida e continuamente, e suas aplicações são amplas e em escala 

crescente e cada vez mais pervasivas e críticas em seus impactos, benefícios e problemas, em 

relação ao ambiente social e à natureza. Assim, passou a ser essencial que as consequências das 

aplicações tecnológicas sejam antecipadas, compreendidas e consideradas na determinação das 

políticas públicas em problemas existentes e emergentes. Technology Assessment visa, 

portanto, proporcionar indicações antecipadas dos benefícios prováveis ou impactos adversos 

das aplicações de uma tecnologia. (Blair, 1994). 

A National Science Foundation define Technology Assessment como um estudo de 

políticas destinado a melhor entender as consequências para a sociedade, a respeito da extensão 

das tecnologias existentes ou da introdução de novas tecnologias com efeitos que normalmente 

não seriam planejados ou antecipados. (Coates, 2004) 

O conceito de prospecção tecnológica nas suas mais diversas interpretações, 

apresenta uma sobreposição com os estudos de futuro, entretanto ressalta-se que a prospecção 

tecnológica foca nos métodos e técnicas. 

 

1.2. Plantas medicinais: importância no Brasil 

 

Embora a medicina moderna esteja bem desenvolvida na maior parte do mundo, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que grande parte da população dos países em 

desenvolvimento depende da medicina tradicional para sua atenção primária, tendo em vista 

que 80% desta população utiliza práticas tradicionais nos seus cuidados básicos de saúde e 85% 

destes utilizam plantas ou preparações destas. 

O Brasil é o país de maior biodiversidade do planeta que, associada a uma rica 

diversidade étnica e cultural que detém um valioso conhecimento tradicional associado ao uso 
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de plantas medicinais, tem o potencial necessário para desenvolvimento de pesquisas com 

resultados em tecnologias e terapêuticas apropriadas. 

Temos conhecimento da importância dos produtos naturais, incluindo aqueles 

derivados de plantas, no desenvolvimento de modernas drogas terapêuticas (Calixto, 2016). As 

plantas medicinais são importantes para a pesquisa farmacológica e o desenvolvimento de 

drogas, não somente quando seus constituintes são usados diretamente como agentes 

terapêuticos, mas também como matérias-primas para a síntese, ou modelos para compostos 

farmacologicamente ativos (WHO, 1998). Estima-se que aproximadamente 40% dos 

medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de 

fontes naturais, assim subdivididos: 25% de plantas, 12% de microrganismos e 3% de animais 

(Calixto, 2001). Das 252 drogas consideradas básicas e essenciais pela OMS, 11% são 

originárias de plantas e um número significativo são drogas sintéticas obtidas de precursores 

naturais (Rates, 2001). Além disso, nas últimas décadas, o interesse populacional pelas terapias 

naturais tem aumentado significativamente nos países industrializados e acha-se em expansão 

o uso das plantas medicinais e fitoterápicas (WHO,2001). 

No Brasil, estima-se que 25% dos US$ 8 bilhões do faturamento da indústria 

farmacêutica, no ano de 1996, foram originados de medicamentos derivados de plantas (Guerra 

et al., 2001). Considera-se também que as vendas neste setor crescem 10% ao ano, com 

estimativa de terem alcançado a cifra de US$ 550 milhões no ano de 2001 (Knapp, 2001). 

Estados Unidos e Alemanha estão entre os maiores consumidores dos produtos naturais 

brasileiros. 

Embora o nosso país possua a maior diversidade vegetal do mundo, com cerca de 

60.000 espécies vegetais superiores catalogadas (Prance, 1977), apenas 8% foram estudadas 

para pesquisas de compostos bioativos e 1.100 espécies foram avaliadas em suas propriedades 

medicinais (Guerra et al.,2001). 

Nesse sentido, atualmente, os fitoterápicos constituem importante fonte de inovação 

em saúde, sendo objeto de interesses empresariais privados e fator de competitividade do 

Complexo Produtivo da Saúde. Esse contexto impõe a necessidade de uma ação transversal 

voltada ao fortalecimento da base produtiva e de inovação local e à competitividade da indústria 

nacional. 

O desenvolvimento do setor das plantas medicinais e fitoterápicos pode se 

configurar como importante estratégia para o enfrentamento das desigualdades regionais 

existentes em nosso país, podendo prover a necessária oportunidade de inserção 
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socioeconômica das populações de territórios caracterizados pelo baixo dinamismo econômico 

e indicadores sociais precários. 

Em 2006, foram aprovadas duas políticas no âmbito dos fitoterápicos no Brasil. A 

primeira aprovada por meio de Decreto Presidencial, Portaria do Gabinete do Ministro No. 971, 

de 3 de Maio de 2006, foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNIC) 

no Sistema Único de Saúde (SUS), objetivando estimular e promover o acesso da população a 

serviços de oferta à saúde (Brasil, 2006a). Esta política propôs a inclusão de plantas medicinais 

e fitoterápicos, bem como outras práticas médicas complementares como opções terapêuticas 

no SUS.  

A segunda política, aprovada por meio do Decreto Nº 5.813 em 22 de junho de 

2006, foi a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Foi publicada pelo 

Ministério da Saúde, estabelecendo diretrizes objetivando a garantia de acesso seguro e uso 

racional de plantas medicinais e fitoterápicos, contemplando desde a minimização da 

dependência tecnológica até melhoria de atenção à saúde, uso sustentável da biodiversidade, 

fortalecimento das cadeias e arranjos produtivos, geração de renda e emprego, desenvolvimento 

tecnológico e industrial e, perspectiva de inclusão social e regional e participação popular 

(Brasil, 2006b). 

O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e o Comitê Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) foram aprovados pela Portaria Interministerial 

nº 2960, de 9 de dezembro de 2008, visando regular a produção, o uso e distribuição das plantas 

medicinais afim de “garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento 

da cadeia produtiva e da indústria nacional” (Brasil, 2008). A função do Comitê é monitorar e 

avaliar o Programa, sendo composto por 26 representantes e respectivos suplentes e coordenado 

pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos.  

Em 2009, o Ministério da Saúde publicou a Relação Nacional de Plantas Medicinais 

de Interesse ao SUS (RENISUS). É constituída de espécies vegetais com potencial de avançar 

nas etapas da cadeia produtiva e de gerar produtos de interesse ao SUS. A finalidade da 

RENISUS é subsidiar o desenvolvimento de toda cadeia produtiva, inclusive nas ações que 

serão desenvolvidas também pelos outros ministérios participantes do Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, relacionadas à regulamentação, cultivo/manejo, produção, 

comercialização e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos (Brasil, 2009). 

Em 2014 foi publicada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26 que 

diferencia medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico e estabeleceu os 
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requisitos mínimos para o registro e renovação de registro de medicamento fitoterápico, e para 

o registro, renovação de registro e notificação de produto tradicional fitoterápico (Brasil, 2014). 

Sendo considerado Medicamentos fitoterápicos “aqueles cuja segurança e eficácia estão 

baseadas em evidências clínicas, e produtos tradicionais fitoterápicos aqueles cuja segurança e 

efetividade se fundamentam na tradicionalidade de uso por período mínimo de 30 anos, tendo 

sido produzidos para serem utilizados sem necessidade de supervisão médica, em condições 

clínicas brandas” (Brasil, 2014).  

Segundo a RDC nº 26 possibilita a notificação para os fitoterápicos previstos no 

Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira desde que possuam monografia 

específica de controle da qualidade publicada em farmacopeia reconhecida pela ANVISA. 

Tendo notificação, a fabricação, importação ou comercialização do produto está possibilitada. 

(COFID, 2015). 

O programa de plantas medicinais do Ministério da Saúde, objetiva desenvolver 

terapêutica alternativa e complementar, com embasamento científico, por meio do 

estabelecimento de medicamentos fitoterápicos originados a partir da determinação do real 

valor farmacológico de preparações de uso popular, à base de plantas medicinais, com vistas à 

sua inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 

 

1.3. Registro de medicamentos à base de plantas medicinais no Brasil 

 

A Instrução Normativa Nº 4, de 18 de Junho de 2014, determina a publicação do 

Guia de orientação para registro de Medicamento Fitoterápico e registro e notificação de 

Produto Tradicional Fitoterápico. Segundo esse Guia o registro de Medicamentos Fitoterápicos 

(MF), bem como o registro e a notificação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos (PTF), são 

regulamentados pela RDC no. 26/2014. Essa norma, quando trata de fitoterápicos, refere tanto 

ao Medicamento Fitoterápico (MF) quanto ao Produto Tradicional Fitoterápico (PTF).  

A principal diferença entre essas duas classes é que o MF comprova sua segurança 

e eficácia por meio de estudos clínicos, enquanto o PTF comprova a segurança e efetividade 

pela demonstração do tempo de uso na literatura técnico-científica, baseado nas contribuições 

do estado da arte.  

Entretanto, até chegar ao consumidor, ambas as classes terão que apresentar 

requisitos, alguns semelhantes como os de qualidade, outros diferentes, como os de 

comprovação da segurança e eficácia/efetividade, bulas/folheto informativo, embalagens, 

restrição de uso e de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFC) (Quadros 1 e 2). 
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Quadro 1 - Diferenças entre os fitoterápicos tratados pela RDC no 26/2014 

Diferenças 
Medicamento 

Fitoterápico(MF) 

Produto Tradicional 

Fitoterápico (PTF) 

Comprovação de Segurança 
e Eficácia/Efetividade (SE) 

Por estudos clínicos 
Por demonstração de tempo 

de uso 

Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) 

Segue a RDC no 17/2010 Segue a RDC no 13/2013 

Informações do fitoterápico 
para o consumidor final 

Disponibilizadas na Bula Disponibilizadas no Folheto 
informativo 

Formas de obter a 
autorização de 

comercialização junto à 
Anvisa 

Registro ou Registro 
simplificado 

Registro, Registro 
simplificado ou Notificação 

Fonte: Brasil, 2014 

 

 

Quadro 2- Semelhanças entre os fitoterápicos tratados pela RDC no 26/2014 

 Medicamento Fitoterápico 
(MF) 

Produto Tradicional 
Fitoterápico (PTF) 

Semelhanças Requisitos de Controle de Qualidade (CQ) 

Controle do Insumo Farmacêutico Ativo Vegetal (IFAV) 

Fonte: Brasil, 2014 

 

A comprovação de segurança e efetividade de fitoterápicos por meio do uso 

tradicional é permitida no Brasil desde a publicação da RDC no 17/2000, que foi revogada pela 

RDC no 48/2004, que por sua vez foi revogada pela RDC nº 14/2010 Todas as RDCs são 

referentes ao registro de medicamentos fitoterápicos. 

O diferencial da RDC no 14/2010 é que esta separa os fitoterápicos em duas classes, 

MF e PTF, trazendo o conceito de PTF, sendo a principal forma de comprovação de sua 

segurança e efetividade a demonstração do tempo de uso por meio de literatura técnico-

científica. 

Desse modo, a criação dessa nova classe de medicamentos, os PTF, foi criada com 

o objetivo de esclarecer à população se o produto que ela está utilizando passou por todos os 

testes clínicos de segurança e eficácia ou se foi aprovado por tempo de uso tradicional seguro 

e efetivo. Os requisitos para comprovar a tradicionalidade basicamente não mudaram, 
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permanecendo os mesmo preconizados RDC no 17/2000. 

Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a 

comprovação de segurança e efetividade por uso tradicional existente nas principais legislações 

internacionais, como da Comunidade Europeia, Canadá, Austrália, México e Brasil. Para 

utilizar essa forma de comprovação, a empresa que pretende comercializar o fitoterápico precisa 

apresentar diversos documentos, baseados no conhecimento prévio. 

 O MF sempre terão que ser registrados na Anvisa. No entanto, para espécies de 

conhecimento difundido na literatura técnico-científica, esse registro pode ser simplificado. No 

caso dos PTF, estes podem ter registro, registro simplificado, mas também poderão ser apenas 

notificados. Entretanto, para a notificação é necessário que seus Insumos Farmacêuticos Ativos 

Vegetais (IFAV) estejam descritos no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira 

(FFFB) (Brasil, 2011) e que devam apresentar monografias de controle de qualidade em 

farmacopeia reconhecida. Tanto os MF como os PTF precisam estar regularizados na ANVISA 

para serem comercializados, pois são medicamentos. 

O registro para MF e PTF pode ser solicitado em todas as formas farmacêuticas 

citadas na literatura técnico-cientifica. E se tratando especificamente de notificações de PTF, 

estas poderão ser chás medicinais entre outras formulações descritas no FFFB. 

Quando um derivado vegetal é associado com um opoterápico e/ou vitaminas e/ou 

minerais e/ou aminoácidos e/ou proteínas e/ou fitofármaco, o produto deve ser registrado como 

medicamento específico, devendo obedecer ao disposto na RDC no 24/2011, ou suas 

atualizações. O fitofármaco é uma substância altamente purificada e isolada a partir de matéria-

prima vegetal, com estrutura química e atividade farmacológica definida. É utilizado como 

ativo em medicamentos com propriedade profilática, paliativa ou curativa. Não são 

considerados fitofármacos compostos isolados que sofram qualquer etapa de semissíntese ou 

modificação de sua estrutura química (Brasil, 2011d). Quando ocorrerem dúvidas se 

determinado IFAV se enquadra como medicamento fitoterápico ou fitofármaco, sugere-se que 

seja consultado o Guia da European Medicines Agency (EMA): Reflection paper on the level 

of purification of extracts to be considered as herbal preparations (EMA, 2010).  

Dessa maneira, somente fitoterápicos industrializados estão sujeitos às normas 

para registro de MF e registro e notificação de PTF. 

É importante destacar que o termo que na RDC no 10/2010 era denominado de 

“droga vegetal notificada”, agora na RDC no 26/2014, foi padronizado como “chá medicinal”, 

cuja definição é a droga vegetal com fins medicinais, a ser preparada por meio de infusão, 

decocção ou maceração em água pelo consumidor.  
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Conforme a RDC no 26/2014, Fitoterápicos são produtos obtidos de matéria-prima 

ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, 

incluindo medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser simples, 

quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o 

ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal. Ou seja, os fitoterápicos só podem ser 

constituídos por Insumo(s) farmacêutico(s) ativo(s) vegetal(is) (IFAV), que é a matéria-prima 

ativa vegetal, isto é, a droga ou o derivado vegetal, utilizada no processo de fabricação de um 

fitoterápico.  

Nesse propósito, os Fitoterápicos só podem ser constituídos de IFAV, não sendo 

considerado fitoterápico aquele que inclua na sua composição substâncias ativas isoladas ou 

altamente purificadas, sejam elas sintéticas, semissintéticas ou naturais e nem as associações 

dessas com outros extratos, sejam eles vegetais ou de outras fontes, como animal. 

 

1.4. Mercado de fitoterápicos 

 

Segundo Mioto (2010), o mercado mundial de fitoterápicos movimenta cerca de 

US$ 44 bilhões/ano. O país líder desse mercado é a Alemanha, estando a França em segundo 

lugar, seguida pela Itália. Os dados referentes à esse mercado no Brasil variam entre US$ 350 

milhões e US$ 550 milhões (Mioto, 2010), ou seja, apenas 3% do mercado farmacêutico 

brasileiro que é o sexto maior do mundo, em um país com uma biodiversidade inigualável 

(Velani, 2013). Entretanto, vem exibindo taxas de crescimento acima de 10% a.a. (Gadelha, 

2010) e um comércio exterior em crescimento. De 2012 a 2013, por exemplo, as vendas no 

mercado brasileiro apresentaram taxa de crescimento de 12%, semelhante ao dos dois anos 

anteriores (Valécio, 2014).  

Em relação ao consumo, cerca de 80% da população europeia consome 

medicamentos fitoterápicos e, na Ásia, esse percentual é de mais de 40% (Global Industry 

Analysts, 2011). Na Austrália e nos EUA, por exemplo, quase metade da população utiliza 

tratamentos não convencionais, incluindo a fitoterapia. No Brasil, entretanto, apesar do 

crescimento registrado nos últimos anos, estima-se que apenas 10% das pessoas consumam esse 

tipo de produto. A explicação para isso seria o fato o mercado brasileiro ser relativamente 

recente quando comparado ao asiático e ao europeu, que vem consumindo o produto há séculos. 

Outra explicação seria a pouca credibilidade nos fitoterápicos e consequente pouca adesão pelos 

médicos e consequentemente pela população. (Terra Junior, O. N. e colaboradores, 2015) 
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O mercado mundial de agentes fitoterápicos alcança cerca de 27 bilhões de dólares 

americanos e é distribuído principalmente na Europa, Ásia e Estados Unidos da América, 

(Calixto, 2016). (Figura 1). 

 
Figura 1. Mercado mundial de fitoterápicos:  
Mercado Total: cerca de US$ 27.5bilhões 

  
Fonte: Calixto et al, 2016. 

 
 

O mercado mundial de agentes fitoterápicos tem sido relativamente estável durante 

os últimos 5 anos. O mercado de drogas derivadas de plantas na América Latina, incluindo o 

Brasil, ainda é muito pequeno, representando menos de 5% de todos os medicamentos 

comercializados. (Figura 2)  
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Figura 2. Mercado mundial de fitoterápicos por região entre os anos 2010 e 2014. 

 
Fonte: Calixto et al, 2016 

 

 

1.5. Revisão da literatura - Estado da arte: Uncaria tomentosa 

 

O gênero Uncaria é uma Rubiaceae (Família), da tribo Coptosapelteae (Laus, 

2004), mais exatamente da subtribo Mitragyninae (Keplinger et al., 1999), da subfamília 

Cinchonoidae (Mur et al. 2002). Sua identificação correta é dificultada pois são conhecidas 

pelo menos cerca de 60 (sessenta) espécies do gênero Uncaria, distribuídas principalmente na 

África e Ásia (Heitzman e col., 2005). Destaca-se particularmente a U. guianensis (Aubl.) 

Gmel. que ocorre na floresta amazônica, juntamente com U. tomentosa. Esse fato é responsável 

por equívocos e adulterações botânicas da matéria prima vegetal. (Quintela; De Ugaz, 2003). 

(Figura 3) 

O reflexo do grande número de plantas conhecidas como unha de gato, é observado 

nos mercados de rua do Peru, nos produtos vendidos com esse nome, todos eles alegam possuir 

ações contra várias doenças (Reinhard, 1999). 
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Figura 3 – Distribuição Geográfica da Uncaria Tomentosa e da Uncaria guianensis. 

  
Uncaria Tomentosa Uncaria guianensis 

Fonte:Plants of the world online Org 
 

 

As cascas da Uncaria tomentosa, vem sendo utilizadas pelo menos há 2000 anos 

na medicina tradicional de tribos peruanas, de modo particular, os Asháninka (Pilarski et al., 

2006). Segundo Pimenta (2005) esse povo também é conhecido pelo nome de Kampa. 

Para os Asháninka, tribo do Peru, um ser humano logo após o nascimento é 

constituído por uma parte física e outra espiritual que se comunicam entre si por um elemento 

de regulação. Portanto, os indivíduos podem ter doenças físicas, psicológicas e do elemento de 

regulação. Então utiliza-se preparações de plantas especiais – "saventaro", para restabelecer a 

saúde, resolvendo a perturbação deste elemento. A Uncaria tomentosa é uma dessas plantas 

especiais (Keplinger et al., 1999).  

A Uncaria tomentosa é endêmica nas florestas tropicais da América do Sul e 

Central. Encontrada principalmente em determinada região dos Andes, no Peru, local com 

muita luz e com altitude entre os 600 e 800 metros (Cunha et al. 2003), entretanto pode ser 

encontrada em outras regiões da floresta Amazônica e outras áreas tropicais das Américas 

Central e do Sul. Segundo Keplinger, é encontrada na Venezuela, Guatemala, Belize, Peru, 

Suriname e Trindad Tobago (Keplinger et al, 1999). É encontrada também no Brasil (Ganzera 

et al, 2001), na Colômbia e Bolívia (Cunha et al, 2003). 

A Uncaria tomentosa é conhecida como trepadeira gigante podendo chegar entre 

10 a 30 metros (Miranda et al., 2001). Suas folhas são perenes. Suas flores amarelas 

esbranquiçadas, pequenas (Ganzera et al., 2001) e surgem nos meses de Outubro e Novembro. 

(Figura 4) O fruto é bivalvo medindo até 9 mm de comprimento (Miranda et al., 2001). 
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Figura 6 - Conjunto de Flores da Uncaria tomentosa (© Copyright Smithsonian Tropical 
Research Institute, 2003-2006 

 
Fonte: Discoverlife Org 

 

 

Os espinhos são pequenos, pontiagudos e de consistência lenhosa (Keplinger et al., 

1999). Sua consistência e formato facilita a sua aderência à casca e ramos das árvores, sendo 

frequentemente encontrada em copas de árvores com 20 a 30 metros de altura (Miranda et al., 

2001). As sementes são muito pequenas, longitudinais e aladas (Miranda et al., 2001) e 

amadurecem no mês de dezembro (Reinhard, 1999). 

A Uncaria tomentosa é popularmente conhecida por unha de gato (Desmarchelier 

et al., 1997), vilcacora, samento (Falkiewicz e Łukasiak, 2001), garabato (De Feo, 1992) e em 

casos especiais, saventáro (Reinhard, 1999). Na Áustria e na Alemanha como Katzenkralle, nos 

Estados Unidos e Europa Ocidental, é conhecida como unha de gato ou saventaro, (Falkiewicz 

e Łukasiak, 2001). O seu nome comum – unha de gato – está relacionado com a morfologia da 

planta, com garras, lembrando unhas (Cheng et al., 2007). (Figura 5) 

Enquanto a Uncaria guianensis é uma planta de menor porte. Seu comprimento 

varia entre 5 e 10 metros (Miranda et al., 2001). Suas flores são vermelhas alaranjadas e seus 

espinhos mais curvados (Keplinger et al., 1999), o que dificulta a sua aderência às árvores 

(Miranda et al., 2001), fazendo com que ela seja mais rasteira. (Figura 5) 

 

http://striweb.si.edu/esp/tesp/plant_images_info.html
http://striweb.si.edu/esp/tesp/plant_images_info.html
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Figura 5 –Garras da Uncaria Tomentosa e a Uncaria guianensis 

  

Uncaria Tomentosa Uncaria guianensis 
Fonte:Manuais de Cultivo Planta Mundo e Dicas sobre saúde 

 

 

É importante destacar que a casca do caule e da raiz são as partes comerciais de 

ambas as espécies. Entretanto, para aumentar a probabilidade da planta voltar a brotar no tronco 

remanescente (Miranda et al., 2001) o corte deve ser realizado de preferência a 1 m de altura 

da base. É comum encontrar no mercado a mistura das duas espécies sob o nome de unha de 

gato, visto que a Uncaria guianensis cresce em altitudes mais baixas e as cascas das duas 

espécies são semelhantes.  

Para as cascas do caule, principal parte farmacógeno da espécie, é relatada a 

presença de três grupos de compostos majoritários e quimicamente distintos: os alcaloides, 

heterosídeos triterpênicos derivados do ácido quinóvico e polifenóis, (representados 

majoritariamente pelos taninos condensados). As substancias mais estudadas, quer pelas várias 

atividades biológicas que lhe são atribuídas ou pela quantidade da mesma quando comparada a 

outras espécies do gênero, são os alcaloides. (Sandoval e col., 2002; Heitzman e col., 2005; 

Jürgensen e col., 2005, Prado e col., 2007; Reis e col., 2008; Gimenez e col., 2010).  

As cascas do caule, seguidos das raízes, são os tecidos que possuem os maiores 

teores de alcaloides. Foi constatada a presença de dois grandes grupos de alcaloides, os 

oxindólicos e os seus precursores indólicos, sendo os primeiros os mais representativos da 

espécie, e que são divididos em dois grupos químicos: alcaloides oxindólicos tetracíclicos e 

alcaloides oxindólicos pentacíclicos. Os teores de alcaloides oxindólicos pentacíclicos na U. 
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tomentosa são cerca de 10 vezes maiores do que os valores encontrados na U. guianensis 

(Stuppner e col., 1992; Laus e Keplinger, 1994; Laus e col., 1997). 

Dentre as atividades farmacológicas mais relatadas para U. tomentosa estão a 

imunoestimulante, neuroprotetora, antitumoral e anti-inflamatória, atribuídas aos polifenóis e, 

principalmente, aos alcaloides (Heitzmann e col., 2005). De modo contrário, a fração 

triterpênica ainda tem sido pouco explorada do ponto de vista biológico e tecnológico. 

Entretanto, com relação aos triterpenos presentes em U. tomentosa são, em sua maioria, 

saponinas derivadas do ácido quinóvico com uma ou duas cadeias glicosiladas ligadas ao núcleo 

triterpênico (Aquino e col., 1990; 1991; 1997; Cerri 1988). 

Glicosídeos derivados do ácido 19α-hidróxi-ursólico também foram isolados das 

cascas de U. tomentosa assim como os tomentosídeos A e B, derivados do ácido piroquinóvico 

até então inéditos para outras espécies vegetais (Kitajima e col., 2000; 2003). No entanto, 

podemos destacar que a fração polifenólica presente em U. tomentosa é formada basicamente 

por taninos condensados, proantocianidinas e suas unidades monoméricas catequina e 

epicatequina, as quais compõem em até 20 % do conteúdo das cascas e talos da espécie 

(Sandoval e col., 2002; Gonçalves e col., 2004; Heitzman e col., 2005).  

Em contraste com o aprofundamento constatado nas áreas química e farmacológica 

(Prado e col., 2007; Reis e col., 2008; Gimenez e col., 2010), ainda são incipientes os esforços 

tecnológicos de desenvolvimento de produtos derivados de U. tomentosa. A maioria dos relatos 

científicos são prévios estudos biológicos e farmacológicos para cascas de U. tomentosa tendo 

por fundamento o uso de extratos brutos ou substâncias isoladas (Keplinger e col., 1999; 

Lemaire e col., 1999; Prado e col., 2007; Pilarski e col., 2007; Reis e col., 2008; Allen-Hall e 

col., 2010). 

Extratos brutos vegetais são misturas complexas, constituídas por substâncias de 

diversas classes químicas que podem interagir química e farmacologicamente, dificultando os 

estudos biológicos e tecnológicos. O isolamento de substâncias para identificação ou para 

realização de testes farmacológicos, é geralmente desenvolvido em pequena escala, se 

caracteriza por passar por diversas etapas e usar vários solventes orgânicos, que poderia gerar 

algum dano ecológico. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de processos simples e robustos, que permitam a 

obtenção seletiva de frações enriquecidas dos compostos bioativos, constitui uma opção 

interessante do ponto de vista farmacológico e para o desenvolvimento tecnológico de produtos 

de maior valor agregado, providos de maior eficácia e segurança. 

A obtenção de extratos semipurificados e enriquecidos para ensaios farmacológicos 
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é, atualmente, uma das etapas essenciais para o estudo de plantas medicinais. Para tanto se faz 

necessário o desenvolvimento de novos métodos de fracionamento e isolamento de substâncias 

a partir de extratos vegetais (Barreto Jr. e col., 2005). 
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2. OBJETIVO: 

 

2.1. GERAL:  

 

Realizar estudo de prospecção tecnológica da planta medicinal Uncaria tomentosa 

a fim de determinar a viabilidade científica, econômica e de mercado para o sistema SUS. 

2.2. Objetivos Específicos: 

-Mapear as pesquisas geradas no âmbito das universidades e instituições de 

pesquisa do país e no mundo, com a planta medicinal Uncaria tomentosa usando ferramentas 

computacionais e banco de dados; 

-Definir os pesquisadores, as áreas de estudos, as potencialidades terapêuticas 

planta medicinal Uncaria tomentosa; 

-Definir a(s) convergência(s) científica(s) existente no país em relação a planta 

medicina estudada; 

- Mapear a avaliação tecnológica e identificação dos produtos passíveis de 

apropriação com a planta medicinal Uncaria tomentosa; 

-Mapear os potenciais produtos gerados no âmbito da pesquisa dessa planta, usando 

ferramentas computacionais e banco de dados; 

-Responder as seguintes questões, dentre outras: Quem trabalha com determinada 

planta em estudo? O que foi estudado cientificamente? O que foi publicado em nível de 

botânica, química, farmacologia, toxicologia, tecnologia farmacêutica? O que foi patenteado? 

Quem são os inventores, depositantes? Onde eles estão? Uma avaliação cinética da pesquisa? 

Os países? As colaborações? 
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3. METODOLOGIA  

 

3.1. Descrição Metodológica Empregada 

Diagrama: Representação esquemática para o Desenvolvimento do Estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.2. Metodologia e Escopo para Estudo do Comércio Exterior 

 

 

Para a coleta dos dados referentes ao comércio exterior foi utilizado o Sistema de 

Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet (ALICEweb2, 2017). Este é um 

sistema online desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (2017) que possibilita o acesso aos dados de comércio exterior do Brasil. Foi realizada 

a pesquisa abrangendo o período de 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2016. 

Foi utilizada a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). Esta é uma 

numeração que o governo brasileiro adota com o intuito de identificar a natureza das 

mercadorias, facilitando a coleta de dados e análise estatística do comercio exterior de acordo 

com regulamentos do MERCOSUL. Qualquer produto importado ou comprado no Brasil, deve 

ter um código NCM na sua documentação legal (nota fiscal, livros legais, etc.). Portanto, os 

códigos de NCM escolhidos para este trabalho foram: 

x Código NCM 12.11- plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies 

utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como inseticidas, parasiticidas e 

semelhantes, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó; 

x Código NCM 13.02- insumos utilizados na produção de medicamentos 

fitoterápicos. 

Os dados foram salvos em planilhas, fazendo uso do software Microsoft ® Excel. 

Posteriormente, estes foram tratados, isto é, organizados e agrupados.  

 

3.3. Escopo da Pesquisa 

 

A busca é um processo baseado em estratégias que procuram recuperar um conjunto 

de documentos representativos da área de interesse da pesquisa, para o período de tempo 

desejado. Esse estudo foi realizado, considerando os todos os anos disponíveis nas bases 

escolhidas, até dezembro de 2016. No caso específico de patentes, é de se esperar que nos 

dezoito últimos meses, o número apresentado seja menor do que a realidade, visto que muitos 

depósitos ainda se encontram no período de sigilo. 

O reflexo do grande número de plantas conhecidas como unha de gato, é observado 

nos mercados de rua do Peru, bem como nos produtos vendidos com esse nome, todos eles 

alegam possuir ações contra várias doenças (Reinhard, 1999). Também é comum encontrar no 

mercado a mistura das duas espécies sob o nome de unha de gato, visto que a Uncaria 
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guianensis cresce em altitudes mais baixas e as cascas das duas espécies são semelhantes. Dessa 

forma, o escopo da estratégia de busca se resumiu ao termo: "Uncaria tomentosa".   

 

3.4. Literatura Científica  
 

3.4.1. Web of Science 

 

O estudo foi realizado na base da Web of Science da I. S. I. Web of Knowledge que 

compreende apenas revistas indexadas com corpo de referees qualificados. Dessa forma, bases 

de dados de literatura científica que incluíam publicações sem avaliações de mérito e novidade, 

tais como publicações em homepages e publicações em congressos, foram evitadas. 

A Web of Science é a designação comum que é dada a um conjunto de bases de 

dados também conhecidas como «Science Citation Indexes» (Science Citation Index, Social 

Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index), compiladas pelo ISI (Institute for 

Scientific Information). Além destas, estão também incluídas na Web of Science as bases de 

dados «Current Chemical Reactions» e «Index Chemicus».  

Trata-se de bases de referência bibliográfica, que não contêm o texto integral dos 

documentos, mas que possuem característica especial: pois é possível ver quais os artigos 

citados por determinado artigo, ou verificar quantas vezes determinado artigo foi citado e por 

quem.  

É a partir destas bases de dados que é calculado o fator de impacto das publicações 

periódicas, bem como outros indicadores bibliométricos presentes no JCR (Journal Citation 

Reports). Este, o JCR, é um recurso que permite fazer a avaliação e a comparação de periódicos 

científicos, recolhendo dados relativos a cerca de 8000 periódicos a nível mundial. O JCR 

fornece dados bibliométricos de cada periódico e compara-os dentro de da mesma área 

científica. Além disso, a Web of Science é atualizada semanalmente e é uma ferramenta de busca 

extremamente útil na pesquisa da literatura científica, visto que permite, além da pesquisa 

habitual por ocorrência de palavras no registo, também a pesquisa de artigos relacionados e o 

estabelecimento de ligações entre artigos que citam outros ou são citados por outros. 

 

3.4.1.1. Análise dos Dados Científicos 

 

Fazendo uso de banco de dados de literatura científica podemos: 
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x Obter uma visão geral rápida de uma nova área de pesquisa– refinando a 

pesquisa para encontrar resultados relevantes 

x Rastrear citações e exibir o fator h-index – encontrando o que há de mais recente 

em uma área de pesquisa e localizando os artigos e autores mais citados 

x Identificar autores e localizar informações relacionadas a autores – localizando 

a pessoa certa diferenciando os autores com nomes iguais ou semelhantes 

x Manter-se atualizado – configurando alertas de pesquisa 

x Avaliar o desempenho das pesquisas – analisando a produtividade das pesquisas 

no nível da instituição ou do periódico e usando os resultados para ajudar a tomar decisões mais 

precisas. 

 

3.4.2. Pesquisa da Literatura Tecnológica - Patentes 

 

As patentes são usadas como indicadores do resultado das atividades de invenção. 

O número das patentes concedido a determinada empresa ou país, é considerado o reflexo de 

seu vigor tecnológico. 

 

3.4.2.1. Etapas  

 

As patentes foram utilizadas como fonte de informação codificada, a primeira etapa 

realizada foi a seleção das bases de dados mais adequada aos objetivos do estudo. A seguir 

discutimos questões relativas a busca e recuperação da informação, seguida pelo tratamento dos 

dados. 

A etapa mais complexa, de análise dos dados, foi estruturada em dois níveis. No 

que chamamos de FASE I, que diz respeito àquelas informações que fornecem uma visão inicial 

do panorama de patenteamento do objeto em estudo (quem, onde, quando...).  Em seguida as 

análises da FASE II que envolvem o conteúdo das patentes, visando obter conhecimento sobre 

os objetos de patenteamento e seus detentores. 

 

3.4.2.2. Seleção de bases de dados de patentes 

 

Na Internet estão disponíveis diversas bases de dados de patentes, com acesso 

gratuito. Entre outras podemos citar: 
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x United States Patent and Trademark Office (USPTO) - Escritório Americano de 

patentes e marcar, que disponibiliza duas bases de texto completo: patentes depositadas e 

patentes concedidas nos Estados Unidos. A base de patentes depositadas inclui documentos a 

partir de 2001, a de patentes concedidas documentos de 1976 a 2017. 

x Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Contém as patentes 

depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual do Brasil. Contém dados 

bibliográficos dos pedidos de patente depositados e publicados. Para o período entre agosto de 

1982 e julho de 1992, o acervo está incompleto. A base está completa para os pedidos 

publicados a partir de 1o de agosto de 1992. Os pedidos publicados a partir de 1o de agosto de 

2006 encontram-se disponíveis em texto integral. 

x ESP@CENET – Disponibilizada pelo EPO - Escritório Europeu de Patentes (a 

partir de 1978), possibilita a busca de mais de 90 milhões de patentes depositadas neste 

escritório, de mais de 90 países, inclusive asiáticos. A ESP@CENET representa o último 

desenvolvimento no esforço contínuo da EPO para melhorar a disponibilidade pública dos seus 

dados. Contém todos os documentos de patentes disponíveis para os Examinadores da EPO e 

os mais recentes pedidos de patente de todos os Estados membros da EPO. A ESP@CENET é 

dirigida aos utilizadores finais da informação sobre patentes. Para pesquisas mais abrangentes, 

o sítio do ESP@CENET aconselha seus utilizadores a procurar o auxílio profissional de um 

Centro PATLIB (na Europa) e/ou de um fornecedor comercial, cujo negócio é o fornecimento 

de serviços de informação sobre invenções. Os serviços destes fornecedores baseiam-se, com 

grande frequência, em dados da EPO e de outros Organismos de Propriedade Industrial. Mas, 

o recurso a um serviço comercial poderá, muitas vezes, poupar tempo e conseguir resultados 

mais precisos que a pesquisa na ESP@CENET. 

É importante ressaltar que as bases gratuitas têm a desvantagem de não permitir a 

recuperação dos documentos em formato texto, requisito que facilita o tratamento automatizado 

dos dados, entretanto, são extremamente úteis. 

O mercado disponibiliza também bases de dados comerciais que oferecem acesso 

tarifado às patentes, por agregar valor à informação, seja pelo volume de dados, incluindo 

patentes de todo o mundo, como também no tratamento dos dados, incluindo informações 

adicionais. 

Dentre as bases comerciais podemos destacar a Derwent Innovations Index (DII), 

produzida pela Thompson Scientific, que agrega patentes desde 1966 (variando de acordo com 

área tecnológica). Esta base é bibliográfica (não oferece o texto completo) e permite a 

recuperação de conjuntos de até 500 patentes em diversos formatos. Ainda que seja tarifada, o 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG1-DiuazTAhWGkpAKHQYMCFoQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inpi.gov.br%2F&usg=AFQjCNEyv6jC6uAC26Bo3te4WGgq1fKprw
http://www.european-patent-office.org/patlib/index.htm
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Portal de Periódicos da CAPES/MEC dá acesso às universidades públicas, instituições de 

pesquisa e algumas outras instituições que se enquadram em certos parâmetros definido pelo 

governo. Desse modo, para esse trabalho, escolhemos trabalhar com a DII, como base de dados 

de patentes.  

A seleção da base de dados a ser adotada depende do escopo geográfico do estudo, 

da forma de tratamento dos dados recuperados, do intervalo de tempo a ser analisado e, 

principalmente, da disponibilidade de acesso. 

 

3.4.2.3. Busca e Recuperação de Patentes 

 

A busca é um processo baseado em estratégias que procuram recuperar um conjunto 

de patentes representativos da área de interesse da pesquisa, para o período de tempo desejado. 

Ainda que seja possível recuperar patentes usando sistemas de classificações 

(Classificação Internacional de Patentes da World Intellectual Property Organization (WIPO), 

Classificação da USPTO e Classificação da EPO), no caso de tecnologias emergentes, corre-se 

o risco de alguma falha for falta de atualização. Entretanto, esta é uma ferramenta muito útil, 

quando usada em conjunto com outras estratégias de busca ou para classificação de documentos 

já recuperados. (Alencar e Antunes, 2008). 

Após os termos de busca estarem definidos, foi necessário, elaborar estratégias de 

busca, ou seja, “traduzi-los” para a base de dados selecionada. Assim os documentos foram 

recuperados, de acordo com as opções oferecidas pela base de dados e posteriormente, foi 

realizado o tratamento dos dados brutos.   

 

 

3.4.2.4. Tratamento de Dados 

 

Esta é uma etapa indispensável para a confiabilidade dos resultados obtidos. Um 

estágio clássico no tratamento de dados é a depuração de duplicatas. Assim, ao executar cada 

estratégia de busca na base de dados foi criado um subconjunto de registros. Estes foram unidos, 

retirando os documentos que porventura estivessem presentes em mais de um subconjunto, 

eliminando assim possíveis duplicatas. 

Para realizar essas e outras etapas de tratamento de dados em grandes conjuntos de 

registros, foi necessário o uso de ferramentas automatizadas para tratamento dos dados, sendo 
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a mineração de dados (data mining) uma técnica comprovadamente eficaz para este fim, tendo 

a vantagem das inúmeras informações e correlações poderem ser extraídas por essa técnica. 

Diversos softwares estão disponíveis para mineração de dados. Nesse trabalho 

utilizamos a licença do Software VantagePoint®, que oferece ferramentas para mineração de 

dados e correlação de conjuntos significativos de dados textuais estruturados, tais como bases 

de dados. 

 

3.4.2.5. Análises de Dados  
 

3.4.2.5.1. Procedimento de uso do software VantagePoint 9.0  

 

Para realização da avaliação dos artigos e depósitos de patentes utilizamos o 

software VantagePoint(VP), que é um programa de mineração de dados e correlação de 

conjuntos significativos de dados textuais estruturados, como por exemplo, bases de dados. O 

VantagePoint recupera e importa os dados brutos, analisando-os em seguida. 

As etapas realizadas para a utilização se constituíram em: 

 

x Buscar e extrair as artigos e patentes dos respectivos bancos de dados;  

x Estruturar um banco de dados com os/as artigos e patentes selecionadas;  

x Importar os dados para o software VantagePoint;  

x Extrair os documentos duplicados;  

x Analisar as informações com a geração de listas, matriz e mapas. 

O software VantagePoint realiza suas análises da seguinte forma: 

 

x  Divide o texto em registros individuais. Os registros têm estrutura semelhante, 

sendo um arquivo de dados brutos é formado por vários registros. 

x Os registros são divididos em campos. Geralmente, os registros têm os mesmos 

campos (título, resumo, autor/inventor, data de publicação, etc....) 

x Campos textuais são divididos em palavras e termos. Dessa forma novos campos 

são criados armazenando essas informações. (Ex.: palavras do título, palavras do resumo, 

termos do título e termos do resumo). 

x Enfim, um banco de dados relacionando todos os campos a todos os registros é 
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criado. Isto é, se for encontrada a palavra “biotecnologia” em um registro, é porque a palavra 

está presente na base, e a palavra será relacionada a cada registro que a contem.  

 

É importante ressaltar que para utilizar o software VantagePoint é necessário 

importar filtros (filters) através do próprio programa, a fim de realizar a interface do VP com 

os mais diversos programas de informações (exemplo: base de artigos e patentes). Também 

existe a possibilidade de adquirir macros, que são pequenos programas que realizam ações 

determinadas (exemplo: leitura correta de datas disponibilizadas em formatos diferentes – 

dd/mm/aaaa ou mm/dd/aaaa. 

A avaliação foi realizada em buscas de artigos/patentes, nos bancos de dados 

apropriados, que permitem ao usuário salvar o resultado em arquivo no formato .txt, ou 

separado por tabulações, sendo esses reconhecidos pelo VP como um banco de dados. 

Atualizando o software VantagePoint com os filtros para as bases que foram utilizadas (Web of 

Sciences e Derwent Innovations Index), os dados brutos obtidos na etapa de coleta de dados 

foram importados para o VP e, em seguida, os/as artigos/patentes que se repetiam (duplicados) 

foram subtraído(a)s. Posteriormente, foram utilizadas as mais diversas ferramentas do software 

para gerar as listas, matrizes e mapas, facilitando a análise dos dados.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Resultados – Comércio Exterior 

 

Os resultados podem ser visualizados na Figura 6 que apresenta a evolução do 

comércio exterior brasileiro de insumos farmacêuticos vegetais de 1997 a 2016. Os Valores 

apresentados em US$ milhões e condição Free On Board (FOB). FOB designa uma modalidade 

de repartição de responsabilidades, direitos e custos entre comprador e vendedor, no comércio 

de mercadorias. Na modalidade FOB, o remetente da mercadoria (exportador) é responsável 

pelos custos de transporte e seguro da carga somente até o embarque da mesma, por exemplo, 

no navio. O comprador (importador) torna-se responsável pelo pagamento do transporte e do 

seguro. 

Durante quase todo o período de 20 anos pesquisado, entre 1997 e 2016, 

observamos déficit comercial, com exceção do ano de 2016, quando as exportações superaram 

as importações. 

Nesse período, ocorreram duas flutuações mais relevantes: diminuição nas 

exportações e nas importações entre 2008 a 2009, provavelmente devido à crise mundial, e a 

diminuição nas importações de 2013 para 2014, proporcional ao baixo desempenho da 

economia brasileira e já indicava a crise atual. O crescimento das exportações, reflete ao 

aumento do mercado consumidor exterior, principalmente da Europa onde se concentra 50% 

do mercado global de fitoterápicos, sobretudo da Alemanha, que é atualmente o maior produtor 

de medicamentos fitoterápicos no mundo (Ribeiro e Scaramuzzo, 2009). 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguro
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Figura 6 -  Evolução do comércio exterior de insumos farmacêuticos vegetais na posição 
12.11 e 13.02, 1997-2016 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Sistema ALICEWEB (SECEX/MDIC). 

 
 

4.2. Resultados Referentes à Literatura Científica 
 

4.2.1. Evolução Anual dos Artigos 

 

A busca foi realizada no Web of Science, com o termo “Uncaria tomentosa” nos 

anos 2015 e 2016, atualizada no dia 27 de janeiro de 2017. Foram extraídos 262 documentos 

da base de dados, e posteriormente foi realizado o processo de limpeza, que foi baseado nas 

repetições de dados brutos. 

Sobre o tema pesquisado, foram publicados 261 documentos entre artigos e 

revisões, dos quais 54 tinham, pelo menos, um pesquisador brasileiro. Foi possível observar 

que durante os anos 1984 a 2016, a produção brasileira de artigos científicos sobre Uncaria 

tomentosa aumentou consideravelmente (Figura 7), sendo o Brasil responsável por cerca de 

20% do total mundial. Em termos mundiais, merece destaque o ano 2005 com maior índice de 

publicações, cerca de 25 artigos. Nos últimos 5 anos, houve certo equilíbrio no número de 

publicações em geral. No Brasil, houve leve aumento nesse número durante o mesmo período, 

tendo ocorrido decréscimo no ano 2016.  
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Figura 7 – Evolução Anual de Artigos publicados sobre a Uncaria tomentosa até Dezembro de 2016. 
Publicacões com pelo menos um pesquisador brasileiro estão representadas por barras vermelhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 
Observando a razão anual entre o número de artigos publicados no Brasil e no 

Mundo sobre a Uncaria tomentosa, podemos dizer que em 2011, 2014 e 2015, os pesquisadores 
brasileiros (veremos detalhes mais adiante) foram responsáveis pela publicação de 50% da 
publicação mundial sobre o tema (Figura 8). 

 

 

Figura 8 – Razão anual entre númerro de artigos publicados no Brasil e no Mundo. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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É possível verificar na curva temporal acumulada, que o volume de publicações 

aumenta com o decorrer do tempo, no mundo e no Brasil. Entre aos anos 1984 a 2006, no Brasil, 

praticamente não havia publicações de impacto, indexadas no Web of Science relacionada ao 

termo em estudo. Somente a partir do ano 2005 é possível observar o interesse dos 

pesquisadores por essa planta, enquanto o mundo já vinha pesquisando de maneira crescente. 

(Figura 9). Considerando as curvas crescentes apresentadas, podemos inferir que o assunto 

continua sendo tema de interesse científico para pesquisa e desenvolvimento. 

 

Figura 9 Evolução anual cumulativa de artigos no mundo e no Brasil 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 

4.2.2. Países de Origem dos Artigos 

 

Nas Figuras 10 e 11, é possível constatar que a Uncaria tomentosa vem sendo 

estudada em vários países do mundo, conferindo aos Estados Unidos da América, 18,5% do 

total de publicações de artigos. Depois temos a Polônia 12,0%, México 9,2% e Peru 5,4%. 

Enquanto o Brasil, que possui o maior número de publicações, cujo percentual foi de 20,4% do 

total.  
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Figura 10 - Mapa dos países que mais publicaram sobre a Uncaria tomentosa. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 
 

Figura 11 – Países que mais publicaram artigos até 2016 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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4.2.3. Instituições de Origem dos Artigos 

 

As instituições que mais se destacaram no que diz respeito à publicação de artigos 

relacionados à Uncaria tomentosa estão listadas na Figura 14, em que foi possível identificar 

dados interessantes: 

Os pesquisadores que mais publicam sobre o tema em estudo, com 16 publicações, 

encontram-se na no Instituto Politécnico Nacional (México). O Instituto Politécnico Nacional 

(IPN ou, simplesmente, Politécnico) é uma instituição pública mexicana de pesquisa e educação 

em níveis médio superior, graduação e pós-graduação, fundada na Cidade do México em 1936 

e é uma das instituições educativas mais prestigiosas e importantes do México com mais de 

150.000 alunos em seus 271 programas acadêmicos realizados em 81 unidades acadêmicas.  

Em segundo lugar temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), a 

Polish Academy of Sciences (também conhecida como PAN- Poland) e a Warsaw Univ, 

Warsaw, (Poland), com 15 documentos publicados, cada uma.  

A Polônia tem 04 instituições com 04 ou mais artigos publicados, de um total de 16 

instituições, todas pesquisando e estudando a Uncaria tomentosa, todas. 

Observa-se que as 08 instituições brasileiras que publicaram o maior número de 

artigos sobre Uncaria tomentosa estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste do país, 

provavelmente devido às colaborações entre si, bem como parceria com empresa brasileira da 

região conforme veremos mais adiante. 

Foi possível identificar que três empresas se destacam (em preto) como as 

instituições com 4 ou mais de publicações sobre o tema pesquisado, uma polonesa, uma 

austríaca e outra brasileira. 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mexicana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Figura 12 - Principais instituições com publicações sobre Uncaria tomentosa 
Instituições brasileiras destacadas em vermelho. 

Empresas destacadas em preto. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 
 

4.2.4. Empresas com artigos publicados sobre Uncaria tomentosa 

 

Na Figura 13 encontramos as empresas que publicaram em parceria com outras 

instituições, tendo a Uncaria tomentosa como escopo. Abaixo uma breve descrição das 

principais empresas: 
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Figura 13 – Principais empresas que publicaram artigos em relacionados à Uncaria tomentosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 
 

4.2.4.1. Considerações sobre principais empresas:  

 

IMMODAL PHARMAKA GmbH 

  

IMMODAL PHARMAKA GmbH é uma empresa farmacêutica com certificação 

GMP e produtor líder mundial de preparações padronizadas da planta tropical Uncaria 

tomentosa (Willd.) DC. (Unha de Gato, Uña de Gato, Katzenkralle). 

Fundada em 1989 por Klaus Keplinger, desde a sua criação, a empresa tem se 

dedicado à pesquisa etnomédica de plantas ibero-americanos. Segundo seu sítio corporativo, é 

uma empresa que atribui grande importância para garantir que seus produtos sejam de alta 

qualidade, preservando os recursos genéticos, protegendo o meio ambiente e mostrando o 

devido respeito pelos interesses sociais e éticos de grupos indígenas. 
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O foco do trabalho da Immodal é sobre a Uncaria tomentosa (Willd.). DC. ("Unha 

de Gato"), para o qual definem padrões internacionais de qualidade e eficácia. Foi a primeira e 

até agora única empresa do mundo a conceder aprovação regulamentar para preparações 

medicinais da planta. O desenvolvimento de seus produtos combina o conhecimento tradicional 

com a pesquisa farmacêutica moderna. Esta abordagem tem formado a base da posição de 

destaque da empresa há mais de 20 anos. 

A empresa vem cooperando com os povos indígenas do Peru na catalogação e 

colheita de matérias-primas vegetais e com instituições de pesquisa internacionais na 

investigação das substâncias ativas. Seus projetos de investigação são realizados em plena 

conformidade com a Convenção Internacional sobre a Diversidade Biológica e com o objetivo 

de repartição de benefícios para os grupos indígenas que colaboraram. 

Ainda segundo o sítio da IMMODAL, seus produtos são clinicamente testados e 

cumprem com os mais altos padrões para os medicamentos à base de plantas. A sua qualidade 

farmacêutica, segurança e eficácia são garantidos pelas disposições legais em matéria de 

medicamentos; a conformidade com estas regulamentações é acompanhada e supervisionada 

pelas autoridades competentes. 

Duas linhas de produtos com base em Uncaria tomentosa (Willd.) DC. são 

comercializados em língua alemã Europa, nos EUA e no Japão: KRALLENDORN® é um 

medicamento de prescrição registrado como uma terapia adjuvante para a artrite reumatoide. 

SAVENTARO® é um suplemento de ervas produzido sob licença da IMMODAL nos EUA e 

no Japão que aumenta a resposta imune inespecífica e regula a resposta imune específica. É um 

extrato padronizado para alcaloides oxindole pentacíclicos (POAs) de 1,3% (POEs) (260 mcg) 

e livre de níveis nocivos de alcalóides oxindole tetracíclicos (TOAs) que são comumente 

encontrados em extratos tradicionais da Garra do Gato. 

 

AZ MEDICA SP. LTDA. 

 

AZ Medica Sp. Ltda. é uma empresa polonesa especializada na produção e 

distribuição suplementos de ervas naturais, suplementos alimentares e cosméticos de alta 

qualidade. Existe há quase 20 anos. A empresa é fabricante de um creme cicatrizante “No-Scar” 

e de um suplemento dietético conhecido por agilizar o movimento intestinal “Colon-C”.  

 

A Orkla, através de sua subsidiária Orkla Health, assinou e completou um acordo 

para adquirir a marca Colon-C por meio de uma transação de ativos. Com esta aquisição, a 

http://www.azmedica.pl/?ver=1&mainpage=produkt.php&idp=100
http://www.azmedica.pl/?ver=1&mainpage=produkt.php&idp=14
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Orkla está reforçando sua posição na crescente categoria de saúde intestinal. Colon-C é uma 

marca líder na categoria de constipação e um forte líder de mercado no segmento de fibras na 

Polônia. Ao adquirir o Colon-C, a Orkla expande sua plataforma em saúde intestinal, que já é 

composta pelas marcas Husk e Samarin. Orkla Health é um dos maiores comerciantes e 

fabricantes da região nórdica de uma ampla gama de produtos de saúde nos segmentos de 

suplementos de ômega-3, vitaminas e minerais, redução de peso e nutrição esportiva. Algumas 

das marcas mais conhecidas são Möller, Nutrilett, Gerimax, LongoVital, Collett, Curamed, 

Samarin e Maxim. Os mercados domésticos são os países nórdicos, os países bálticos e a 

Polónia, mas a empresa também está ativa nas vendas internacionais em muitos países. Os 

produtos são vendidos principalmente através de supermercados, lojas de alimentos saudáveis 

e farmácias. 

A AZ Medica Sp. Ltda também opera uma empresa farmacêutica no atacado. São 

especializados na venda de suplementos alimentares e cosméticos naturais. Estão presentes 

tanto no mercado da Polónia e Reino Unido, Alemanha, República Checa, Suécia, Bulgária, 

Itália, EUA, Lituânia, Canadá e Austrália. Oferecem suplementos alimentares, que prometem 

promover emagrecimento, garantir a saúde intestinal, aumentar a resistência e fortalecer o 

corpo. 

 

HERBARIUM LABORATÓRIO BOTÂNICO LTDA  

 

O Herbarium Laboratório Botânico Ltda possui duas plantas industriais, ambas 

localizadas em Colombo, região metropolitana de Curitiba. 

Tendo como base a filosofia de Lean Manufacturing (Produção Enxuta), o 

Herbarium Laboratório Botânico é referência na fabricação de produtos naturais com qualidade 

farmacêutica. As tecnologias empregadas estão de acordo com as normas internacionais de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF), que visam combater e evitar contaminações 

microbiológicas, físicas, químicas e cruzadas na fabricação de medicamentos, atuando desde a 

qualificação criteriosa dos seus fornecedores, passando por todas as etapas de processamento 

até a entrega do produto ao consumidor. 

 

PHI: Programa Herbarium de Inovação 

 

O Programa Herbarium de Inovação - PHI é um Programa de integração entre 

Pesquisadores e o Herbarium Laboratório Botânico que visa a incentivar a gestão do 
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conhecimento, através do desenvolvimento de novas tecnologias, geração de ideias e avanço da 

inovação. Em parceria com Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), o objetivo principal 

do PHI é fomentar pesquisas básicas e aplicadas com plantas medicinais e outros derivados de 

origem vegetal, em especial plantas brasileiras, buscando viabilizar e fortalecer o 

desenvolvimento de produtos inovadores em atenção às diretrizes do Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos – PNPMF. 

 
 

BIOMARKER PHARMACELTICALS, INC. 

 

As tecnologias de intervenção na idade da BioMarker são baseadas na identificação 

de genes e proteínas envolvidas no envelhecimento e doenças relacionadas à idade. 

De acordo com o sítio da empresa, os produtos nutricionais da BioMarker são 

comprovados por vários dados in vitro e in vivo obtidos a partir de animais e seres humanos. 

Os produtos da empresa são resultado de pesquisa e desenvolvimento em curso O 

desenvolvimento dos produtos nutricionais segue os mais altos padrões científicos para 

validação usando modelos animais e ensaios clínicos humanos. 

O portfólio atual de produtos nutricionais da BioMarker inclui BM-A1 (para saúde 

cardiovascular), BM-A2 (estimular o sistema imune e melhorar a reparação do DNA), e 

BM-A3 (regulação do metabolismo). Merece destaque o BM-A2 que é uma fórmula 

registrada feita a partir da Uncaria tomentosa. 

 

OPTIGENEX INC. (OPGXD) 

 

Optigenex Inc. (símbolo comercial OPGXD) é uma companhia de ciências aplicada 

dedicada a uma vida saldável e à beleza "interna e externa". A empresa formulou, licenciou e 

comercializa seu produto patenteado ingrediente de cuidado de DNA celular, todo-natural, 

conhecido como AC-11® (anteriormente denominado C-Med-100®). Os clientes da Optigenex 

são fabricantes, distribuidores e varejistas em todo o mundo, no mercado de suplementos 

dietéticos e antienvelhecimento, cosméticos e cosmeceutical (combinação de cosméticos e 

produtos farmacêuticos). 

Usando equipamentos próprios, a Optigenex fabrica o AC-11® em uma instalação 

de última geração operada pelo Grupo Centroflora em Botucatu, Brasil. A Centroflora, líder 

global no processamento de extratos de produtos naturais, é aprovada pelo Departamento de 
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Agricultura dos EUA e certificada pela ISO 9002 e opera de acordo com os regulamentos da 

FDA (Food and Drug Administration) e com as normas GMP (Good Manufacturing Practices). 

Em seu sítio, a Optigenex diz estar empenhada em fazer a sua parte na preservação 

do meio ambiente e como tal estar consciente da sua "Rainforest Connection" rara. A empresa 

fabrica AC-11® em conformidade com as diretrizes do Instituto Floravida (Brasil) para o 

desenvolvimento da comunidade local. Além disso, “a videira indígena” da qual o AC-11® é 

derivado é um recurso completamente renovável colhido para a Optigenex de acordo com 

diretrizes ecológicas estritas sob a autoridade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

O AC-11® (anteriormente conhecido como C-Med-100®) deriva de Uncaria 

tomentosa. Embora os mecanismos exatos de ação não sejam totalmente compreendidos, 

acredita-se que quando o corpo é submetido a estresse que pode afetar a integridade do DNA 

(exposição excessiva ao sol, por exemplo), o AC-11® ajuda a ativar enzimas que que 

contribuem para os processos de reparação. Numa série de estudos científicos e clínicos 

realizados por laboratórios de terceiros e centros médicos universitários, foi demonstrado que 

o AC-11® ajuda a capacidade natural do organismo de reparar o DNA. 

Estudos com AC-11® mostram que não só aumentam significativamente a 

capacidade natural do corpo para reparar DNA danificado, mas também, melhoraram a 

produção de colágeno III natural na pele. Colágeno III é uma forma de colágeno associado com 

a pele macia, suave e jovem. À medida que envelhecemos, nossas células produzem 

gradualmente menos colágeno III. No entanto, pesquisas laboratoriais mostram aumentos 

significativos e mensuráveis na produção de colágeno III em células de pele adultas tratadas 

com AC-11®. 

AC-11® também ajuda a normalizar a expressão de NF-KB nas células, regulando 

assim a resposta celular à inflamação. NF-KB é um fator de transcrição nuclear que influencia 

numerosas proteínas codificadoras de genes importantes na apoptose (morte celular 

programada), inflamação e crescimento celular. Uma expressão normal de NF-KB minimiza os 

riscos de estresse oxidativo excessivo. Um excesso de expressão de NF-KB desencadeia 

aumento da inflamação. 

Num estudo em humanos, o AC-11® demonstrou um efeito positivo nos linfócitos, 

aumentando a sua duração e, por implicação, reforçando o sistema imunitário do corpo. 

A eficácia e segurança do AC-11® tem sido estudado por mais de dez anos. 
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4.2.5. Perfil Social das Instituições que Publicam  

 

O perfil social das instituições (Figura 14) nos mostra que os pesquisadores da 

Uncaria tomentosa atuam principalmente na academia (65%), em institutos de pesquisa 

públicos (14%) e em empresas respectivamente. (11%).  

 

 

Figura 14 - Perfil das instituições que mais publicaram sobre a Uncaria tomentosa até 
dezembro de 2016. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir a partir de levantamento efetuado no Web of Science 

 

 

4.2.6. Revistas que mais publicaram artigos 

 

Foi observado que alguns periódicos se destacaram em relação à publicação de 

artigos sobre Uncaria tomentosa. A Figura 15 nos mostra os principais: JOURNAL OF 

ETHNOPHARMACOLOGY, PHYTOMEDICINE e PLANTA MEDICA publicando 21% do 

total de artigos (10%; 6% e 5% respectivamente).  

Na Tabela 1 estão listados os 25 periódicos que mais publicaram artigos sobre 

Uncaria tomentosa, de um total de 141 fontes. Lista também o fator de impacto de cada 

periódico.  
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Figura 15 – Periódicos que mais publicaram sobre a Uncaria tomentosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 

 

Tabela 1 - Principais periódicos que mais publicaram sobre a Uncaria tomentosa até maio de 
2016 

Rank NºArtigos Source Impact 
Factor 

1 25 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 2.998 
2 15 PHYTOMEDICINE 3.126 
3 14 PLANTA MEDICA 2.152 
4 7 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.798 
5 7 PHYTOCHEMISTRY 2.547 

6 5 EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE 
MEDICINE 1.880 

7 5 FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 2.895 
8 5 PHYTOTHERAPY RESEARCH 2.660 
9 4 BIOTECHNOLOGY LETTERS 1.591 

10 4 BMC COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 2.020 
11 4 EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 3.447 
12 4 INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY 2.472 
13 3 ANTICANCER RESEARCH 1.826 
14 3 BIOTECHNOLOGY PROGRESS 2.149 
15 3 BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY 0.357 
16 3 CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 0.280 
17 3 CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.164 
18 3 FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE  

19 3 INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 2.837 
20 3 PHARMACEUTICAL BIOLOGY 1.241 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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O fator de impacto de uma revista é obtido a partir do Journal Citation Reports 

(JCR) que é uma publicação anual do Instituto de Informação Científica, uma divisão da 

Thomson Reuters. Foi publicado originalmente como parte do Science Citation Index, e é 

elaborado a partir das citações feitas pelos autores. O endereço eletrônico da JCR foi realizado 

via Portal Capes. 

O Fator de Impacto (FI) dos periódicos científicos tem como objetivo aferir a 

produção científica dos autores, a qualidade das publicações e classificar os periódicos 

científicos. Ao longo do tempo passou a ser utilizado como uma ferramenta acadêmica de 

avaliação de produtividade e também para obtenção de fundos. Assim, governos e agências de 

fomento de diversos países passaram a utilizar o FI como instrumento de decisão para alocação 

de recursos aos pesquisadores. Isto é, tem se tornado um guia de política científica. 

Pesquisadores passaram a ser avaliados e classificados segundo o FI de suas publicações (alto, 

baixo, sem impacto). 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível superior (Capes) publicou, 

uma nova forma de classificação dos periódicos científicos. 

A classificação da Capes possui 8 níveis, sendo de A1 e A2, os mais altos, havendo 

poucas revistas com esta classificação, e de B1 a B5 até o nível C, considerado o mais baixo. 

Dentre os índices bibliométricos para estratificar as revistas, o mais importante dos 

utilizados foi o FI, o que colocou todos os periódicos nacionais da área de ciências da saúde 

abaixo de B2 por terem os periódicos nacionais FI abaixo de 1,5. Os periódicos que não estão 

na base de dados da ISI foram considerados B4, e os que não estão na coleção SciELO, abaixo 

de B5. Dessa forma, vemos a importância do FI norteando a conduta do Capes, que por sua vez 

passou a influenciar todos os programas de pós-graduação do País, que foram reclassificados. 

 

4.2.7. Autores com mais artigos publicados 

 

Os autores que mais publicam artigos relacionados Uncaria tomentosa se encontra 

na Figura 16. 
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Figura 16- Autores com maior número de artigos publicados relacionados ao estudo 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 
 

4.2.8. Mapas de cross-correlação 

 

Mapas no VantagePoint ® correspondem à um conjunto de nós de vários tamanhos 

e ligações de intensidades variáveis. Os nós representam item de uma lista. Os links representam 

registros ou termos compartilhados pelos nós. O mapa de Cross-correlação ou correlação 

cruzada, mostra as relações entre os itens em uma lista com base nos valores em outra lista.  

O Mapa de cross-correlação (correlação cruzada) de autores utilizando instituições 

mostra grupos de pessoas que pesquisam em um mesmo lugar. Portanto, foi realizada uma 

análise utilizando mapas, os quais foram gerados por meio da correlação cruzada dos 

pesquisadores com 5 ou mais artigos publicados, obtido pelo programa VantagePoint. Também 

15
13

12
12
12

11
10
10

9
9

8
8

7
7
7
7
7
7
7
7

6
6

5
5
5
5
5
5
5
5

Gulewicz, Krzysztof

Pero, Ronald W

Gonzalez-Ortega, George

Kaiser, Samuel

Ramos-Valdivia, Ana C

Cerda-Garcia-Rojas, Carlos M

Pilarski, Radoslaw

Pizza, Cosimo

De Simone, F

Kuras, Mieczyslaw

Miller, Mark J S

Takayama, H

Aimi, N

Kitajima, M

Marino Valente, Ligia Maria

Ponce-Noyola, Teresa

Sandoval, M

Sheng, YZ

Siani, Antonio Carlos

Trejo-Tapia, Gabriela

Aquino, R

Nowakowska, Julita

Akesson, C

Bertol, Gustavo

Chitolina Schetinger, Maria Rosa

Dolores Garcia-Gimenez, Maria

Farias, Iria Luiza G

Farias, Julia G

Laus, G

Okuhama, NN

No. de Artigos

Pe
sq

ui
sa

do
re

s



64 
 

foram avaliados os Clusters mais importantes constituídos na formação destes mapas. Os 

Clusters são formados através da conexão entre os pesquisadores que estabelecem uma 

parceria. O critério estabelecido para definir a ligação como forte parceria foi à correlação 

acima de 0.75, traçada pelo próprio programa.  

Foi possível constatar a formação de 09 clusters, mostrando a relação dos 

pesquisadores com 5 ou mais artigos sobre o tema estudado (nós) e as instituições, o que pode 

ser constatado na Figura 17. 
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Figura 17 - Mapa de correlação cruzada dos pesquisadores com 5 ou mais publicações 
relacionadas com a Uncaria tomentosa e as instituições. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 

A Tabela 2, lista os 25 pesquisadores que mais publicaram artigos relacionados a 

Uncaria tomentosa. Apresenta também a sua instituição de origem. 
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Tabela 2 - Pesquisadores mais produtivos em publicações sobre Uncaria tomentosa, até 
dezembro de 2016 

Rank Nº Artigos Pesquisadores Instituições 

1 15 Gulewicz, Krzysztof Polish Acad Sci, Poland 

2 13 Pero, Ronald W Lund Univ, Sweden 

3 12 Gonzalez-Ortega, George Univ Fed Rio Grande do Sul, Brazil 

4 12 Kaiser, Samuel Univ Fed Rio Grande do Sul, Brazil 

5 12 Ramos-Valdivia, Ana C Inst Politecn Nacl, Mexico. 

6 11 Cerda-Garcia-Rojas, Carlos M Inst Politecn Nacl, Mexico; 

7 10 Pilarski, Radoslaw Polish Acad Sci, Poland 

8 10 Pizza, Cosimo Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Italy 

9 9 DeSimone, F Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
Italy 

10 9 Kuras, Mieczyslaw Univ Warsaw, Fac Biol, Poland 

11 8 Miller, Mark J S Albany Med Coll, USA 

12 8 Takayama, H Chiba Univ, Japan. 

13 7 Aimi, N Chiba Univ, Japan. 

14 7 Kitajima, M Chiba Univ, Japan 

15 7 Marino Valente, Ligia Maria Univ Fed Rio de Janeiro, Brazil 

16 7 Ponce-Noyola, Teresa Inst Politecn Nacl, Mexico; 

17 7 Sandoval, M Albany Med Coll, USA. 

18 7 Sheng, YZ Univ Lund, Sweden. 

19 7 Siani, Antonio Carlos Fundação Oswaldo Cruz, Brazil 

20 7 Trejo-Tapia, Gabriela Inst Politecn Nacl, Mexico 

21 6 Aquino, R Univ Naples Federico II, Italy. 

22 6 Nowakowska, Julita Warsaw University, Poland 

23 5 Akesson, C Lund Univ, Sweden. 

24 5 Bertol, Gustavo Herbarium Laboratório Botânico Ltda, Brazil 

25 5 Chitolina Schetinger, Maria Rosa Federal University of Santa Maria, Brazil 

26 5 Dolores Garcia-Gimenez, Maria University of Seville, Spain 

27 5 Farias, Iria Luiza G Univ Fed Santa Maria, Brazil 

28 5 Farias, Julia G Univ Fed Santa Maria, Brazil 

29 5 Laus, G Immodal Pharmaka GMBH, Austria 

30 5 Okuhama, NN Albany Med Coll, USA 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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Realizando outro mapa de correlação cruzada, desta feita entre os pesquisadores e 

os termos mais usados pelos mesmos, chegamos ao chamado Mapa de conhecimento, onde 

encontramos os pesquisadores que compartilham interesses na mesma área de pesquisa. Esse é 

um Mapa baseado nos termos encontrados no resumo, título e palavras chave. (Figura 18) 
 

Figura 18 – Mapa dos autores que mais publicam sobre a Uncaria tomentosa, na mesma abordagem 
(Mapa de Conhecimento) 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science.  
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O Aduna Cluster é uma das ferramentas presente no programa VantagePoint ® 

frequentemente utilizada para detalhar a visualização de co-ocorrência. Esse mapa foi gerado 

com a intenção de identificar as parcerias entre os autores. Nele foi visualizado melhor os 

clusters formados nas figuras anteriores. (Figura 19) 

 

Figura 19 - Mapa de relacionamento entre os pesquisadores com até 5 artigos sobre a Uncaria 
tomentosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 

4.2.9. Assuntos estudados nos artigos 

 

Os assuntos relatados nos artigos compreendem essencialmente a cadeia produtiva 

de fitoterápicos, ou seja, a comprovação de suas atividades farmacológicas, a extração e 

identificação química dos compostos responsáveis por essas propriedades, a realização de 

estudos pré-clínicos e finalmente os estudos clínicos. (Figuras 20, Figura 21, Figura 22 e Tabela 

3.) 
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Figura 20- Estudos relativos a compostos fitoquímicos da Uncaria tomentosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 
 

 
 

Figura 21 – Estudos relativos a ensaios pré-clínicos de toxicidade da Uncaria tomentosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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Figura 22 – Propriedades farmacológicas da Uncaria tomentosa citadas nos estudos 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 

 

Tabela 3 - Estudos Clínicos relativos a Uncaria tomentosa, citados nos artigos estudados 
1. Uncaria tomentosa-Adjuvant Treatment for Breast Cancer: Clinical Trial. https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=1.%09Uncaria+tomentosa-
Adjuvant+Treatment+for+Breast+Cancer%3A+Clinical+Trial 
2. Uncaria tomentosa Gel against Denture Stomatitis: Clinical Report. https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
BR&term=4.%09Uncaria+tomentosa+Gel+against+Denture+Stomatitis%3A+Clinical+Report 
3. Uncaria tomentosa for Reducing Side Effects Caused by Chemotherapy in CRC Patients: Clinical Trial. 
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
BR&term=4.%09Uncaria+tomentosa+for+Reducing+Side+Effects+Caused+by+Chemotherapy+in+CRC+Pat
ients%3A +Clinical+Trial 
4. Phytochemicals in Alzheimer disease: The development of clinical trials. 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/138802090893531?scroll=top&needAccess=true    or   
http://www.encognitive.com/node/4020 
5. Evaluation of different treatment methods against denture stomatitis: a randomized clinical study. 
https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Evaluation+of+different+treatment+methods+against+dentu
re+stomatitis% 3A+a+randomized+clinical+study 
6. Antiproliferative and Pro-apoptotic Effects of Uncaria tomentosa in Human Medullary Thyroid Carcinoma 
Cells. https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?term=Antiproliferative+and+Pro-
apoptotic+Effects+of+Uncaria+tomentosa+in+Human+Medullary+Thyroid+Carcinoma+Cells 
7. Antioxidants and Antiinflammatory Dietary Supplements for Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20232616  Ou 
http://www.encognitive.com/files/ANTIOXIDANTS%20AND%20ANTIINFLAMMATORY%20DIETARY
%20SUPPLEMENTS%20FOR%20OSTEOARTHRITIS%20AND%20RHEUMATOID%20ARTHRITIS.pdf 
8. Randomized double blind trial of an extract from the pentacyclic alkaloid-chemotype of Uncaria tomentosa 
for the treatment of rheumatoid arthritis. https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
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BR&term=Randomized+double+blind+trial+of+an+extract+from+the+pentacyclic+alkaloid-
chemotype+of+Uncaria+tomentosa+for+the+treatment+of+rheumatoid+arthritis.+ 
9. Avaliação Clínica da Uncaria tomentosa no Tratamento e Controle de Lesões Decorrentes de Infecção pelo 
Vírus Herpes Simplex 
http://www.dst.uff.br/publicacoes/Avaliacao_%20clinica_Uncaria_tomentosa_JBDST.pdf 
10. DNA repair enhancement of aqueous extracts of Uncaria tomentosa in a human volunteer study. 
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
R&term=DNA+repair+enhancement+of+aqueous+extracts+of+Uncaria+tomentosa+in+a+human+volunteer+
study 
11. Uncaria tomentosa (Cat’s Claw) Improves Quality of Life in Patients with Advanced Solid Tumors. 
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
BR&term=Uncaria+tomentosa+%28Cat’s+Claw%29+Improves+Quality+of+Life+in+Patients+with+Advanc
ed+Solid+Tumors 
12. Persistent response to pneumococcal vaccine in individuals supplemented with a novel water soluble 
extract of Uncaria tomentosa, C-Med-100 ®. https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
BR&term=Persistent+response+to+pneumococcal+vaccine+in+individuals+supplemented+with+a+novel+wa
ter+soluble+extract+of+Uncaria+tomentosa 
13. Select plant tannins induce IL-2R alpha up-regulation and augment cell division in gamma delta T cells. 
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
BR&term=4.%09Select+plant+tannins+induce+IL-2R+alpha+up-
regulation+and+augment+cell+division+in+gamma+delta+T+cells 
14. Comparison of a broad spectrum anti-aging nutritional supplement with and without the addition of a 
DNA repair enhancing cat's claw extract. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/109454502763485467 
15. Efficacy and safety of freeze-dried cat's claw in osteoarthritis of the knee: mechanisms of action of the 
species Uncaria guianensis. https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-
BR&term=Efficacy+and+safety+of+freeze-
dried+cat%27s+claw+in+osteoarthritis+of+the+knee%3A+mechanisms+of+action+of+the+species+Uncaria+
guianensis 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 

 

4.2.10. Realidade Brasileira 

 

Visando relacionar quem publica artigos sobre a Uncaria tomentosa no Brasil, 

como eles, se relacionam e a qual instituição pertencem, fomos filtrando os dados e os 

resultados do universo brasileiro se encontram abaixo. Na Tabela 4 temos as instituições 

brasileiras com mais publicações referentes à Uncaria tomentosa até Dezembro de 2016. 

 

  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Randomized+double+blind+trial+of+an+extract+from+the+pentacyclic+alkaloid-chemotype+of+Uncaria+tomentosa+for+the+treatment+of+rheumatoid+arthritis
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Randomized+double+blind+trial+of+an+extract+from+the+pentacyclic+alkaloid-chemotype+of+Uncaria+tomentosa+for+the+treatment+of+rheumatoid+arthritis
http://www.dst.uff.br/publicacoes/Avaliacao_%20clinica_Uncaria_tomentosa_JBDST.pdf
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-R&term=DNA+repair+enhancement+of+aqueous+extracts+of+Uncaria+tomentosa+in+a+human+volunteer+study
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-R&term=DNA+repair+enhancement+of+aqueous+extracts+of+Uncaria+tomentosa+in+a+human+volunteer+study
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-R&term=DNA+repair+enhancement+of+aqueous+extracts+of+Uncaria+tomentosa+in+a+human+volunteer+study
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Uncaria+tomentosa+%28Cat's+Claw%29+Improves+Quality+of+Life+in+Patients+with+Advanced+Solid+Tumors
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Uncaria+tomentosa+%28Cat's+Claw%29+Improves+Quality+of+Life+in+Patients+with+Advanced+Solid+Tumors
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Uncaria+tomentosa+%28Cat's+Claw%29+Improves+Quality+of+Life+in+Patients+with+Advanced+Solid+Tumors
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Persistent+response+to+pneumococcal+vaccine+in+individuals+supplemented+with+a+novel+water+soluble+extract+of+Uncaria+tomentosa
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Persistent+response+to+pneumococcal+vaccine+in+individuals+supplemented+with+a+novel+water+soluble+extract+of+Uncaria+tomentosa
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Persistent+response+to+pneumococcal+vaccine+in+individuals+supplemented+with+a+novel+water+soluble+extract+of+Uncaria+tomentosa
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Persistent+response+to+pneumococcal+vaccine+in+individuals+supplemented+with+a+novel+water+soluble+extract+of+Uncaria+tomentosa
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=4.%09Select+plant+tannins+induce+IL-2R+alpha+up-regulation+and+augment+cell+division+in+gamma+delta+T+cells
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=4.%09Select+plant+tannins+induce+IL-2R+alpha+up-regulation+and+augment+cell+division+in+gamma+delta+T+cells
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=4.%09Select+plant+tannins+induce+IL-2R+alpha+up-regulation+and+augment+cell+division+in+gamma+delta+T+cells
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/109454502763485467
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Efficacy+and+safety+of+freeze-dried+cat%27s+claw+in+osteoarthritis+of+the+knee%3A+mechanisms+of+action+of+the+species+Uncaria+guianensis
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Efficacy+and+safety+of+freeze-dried+cat%27s+claw+in+osteoarthritis+of+the+knee%3A+mechanisms+of+action+of+the+species+Uncaria+guianensis
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Efficacy+and+safety+of+freeze-dried+cat%27s+claw+in+osteoarthritis+of+the+knee%3A+mechanisms+of+action+of+the+species+Uncaria+guianensis
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez11.periodicos.capes.gov.br/pubmed/?hl=pt-BR&term=Efficacy+and+safety+of+freeze-dried+cat%27s+claw+in+osteoarthritis+of+the+knee%3A+mechanisms+of+action+of+the+species+Uncaria+guianensis
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Tabela 4 - Instituições brasileiras com publicações relacionadas 

Rank Nº de 
Artigos Instituição Brasileira 

1 15 Univ Fed Rio Grande do Sul, Porto Alegre RS, Brazil 
2 9 Univ Fed Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil 
3 8 Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil 
4 7 Univ Estadual Paulista, UNESP,SP, Brazil 
5 7 Univ Fed Santa Maria, Santa Maria RS, Brazil 
6 5 Univ São Paulo, São Paulo, Brazil 
7 4 Herbarium Lab, Colombo PR, Brazil 
8 4 Univ Estadual Campinas UNICAMP, São Paulo, Brazil 
9 4 Univ Fed Paraná, Curitiba PR, Brazil 
10 3 Pontifícia Univ Católica Rio Grande Sul, Porto Alegre RS, Brazil 
11 3 Univ Estado Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil 
12 3 Univ Estadual Ponta Grossa, Paraná, Brazil 
13 3 Univ Fed Fluminense, Niterói RJ, Brazil 
14 3 Univ Fed Santa Catarina, Florianópolis SC, Brazil 
15 2 ABC Fdn, São Paulo, Brazil 
16 2 Comissão Nacional Energia Nuclear, Rio de Janeiro, Brazil 
17 2 Univ Fed Maranhão, São Luís MA, Brazil 
18 2 Univ Fed Pampa UNIPAMPA, Uruguaiana RS, Brazil 
19 2 Univ Fed Paraíba, Paraíba, Brazil 
20 2 Univ Fed Pelotas UFPel, Pelotas RS, Brazil 
21 2 Univ Fed São Paulo, São Paulo, Brazil 
22 1 Fac SPEI, Passo Fundo RS, Brazil 
23 1 Embrapa Agroind Trop, Ceará, Brazil 
24 1 Estácio Ceará Via Corpvs, CE, Brazil 
25 1 Fac São Francisco Paraíba, PB, Brazil 
26 1 Fed Inst Educ Sci & Technol Rio de Janeiro, Rio de Janeiro RJ, Brazil 
27 1 Inst Bot, São Paulo, Brazil 
28 1 Inst Brasileiro Controle Canc, Brazil 
29 1 Inst Nacl Câncer, Rio de Janeiro, Brazil 
30 1 Inst Technol Paraná TECPAR, Curitiba PR, Brazil 
31 1 Lutheran Univ Brazil ULBRA, Santa Maria RS, Brazil 
32 1 Posit Univ, Curitiba PR, Brazil 
33 1 Univ Estadual Paraíba, Campina Grande PB, Brazil 
34 1 Univ Fed Lavras, Lavras MG, Brazil 
35 1 Univ Fed Rural Pernambuco UFRPE, Recife PE, Brazil 
36 1 Univ Grande Rio UNIGRANRIO, Brazil 
37 1 Univ Maringá, Paraná, Brazil 
38 1 Univ Ribeirão Preto UNAERP, SP, Brazil 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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Na Figura 23, observamos o Mapa de correlação cruzada entre as instituições 

brasileiras com 2 ou mais artigos publicados sobre a Uncaria tomentosa. É possível ver a 

formação de 5 Clusters e em um deles, temos a presença da empresa Herbarium Lab. Bot. Ltda. 

 

Figura 23 - Mapa de correlação cruzada entre as instituições brasileiras com 2 ou mais artigos 
publicados sobre a Uncaria tomentosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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Com o intuito de aprofundar o entendimento desta rede de colaborações e ver como 

essas instituições se relacionavam, foi elaborado um mapa Aduna de colaborações (Figura 24). 

Foi observado que a Herbarium Lab. Bot. Ltda. apresentou um artigo em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal de Santa Catarina e a 

Universidade do Rio Grande do Sul; um segundo artigo em parceria com a Universidade 

Federal do Paraná e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (outras instituições que 

colaboraram: Universidade Estadual do Centro-Oeste, Universidade Positivo; Instituto de 

Tecnologia do Paraná). Um terceiro artigo com a Universidade Federal de Santa Maria. O 

gráfico sugere ocorrência de transferência de tecnologia.  

 

Figura 24- Rede de Colaboração entre as principais instituições brasileiras em relação à 
Uncaria tomentosa 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
 

  

Transferência 
de Tecnologia? 
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Foi realizada uma busca pelos autores brasileiros que mais publicaram sobre a 
Uncaria tomentosa e foi observado que dois pesquisadores se destacam em número de artigos 
publicados, ambos com doze publicações sobre o tema. O Dr. George Gonzalez-Ortega e o Dr. 
Samuel Kaiser são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os resultados encontram-se na Tabela 
5.  

 
 

Tabela 5 - Pesquisadores brasileiros que mais publicaram com a Uncaria tomentosa até maio 
de 2016. 

Rank Nº Artigos Autores 

1 12 Gonzalez-Ortega, George 

2 12 Kaiser, Samuel 

3 7 Marino Valente, Ligia Maria 

4 7 Siani, Antonio Carlos 

5 5 Bertol, Gustavo 

6 5 Chitolina Schetinger, Maria Rosa 

7 5 Farias, Iria Luiza G 

8 5 Farias, Julia G 

9 4 Dietrich, Fabricia 

10 3 Bernardo-Filho, Mario 

11 3 Borre, Gustavo Luis 

12 3 Carvalho, Anderson Ramos 

13 3 Cruz, Felipe Melo 

14 3 Dalmora, Sergio Luiz 

f15 3 del Giglio, Auro 

16 3 Farias Moreno, Silvana Ramos 

17 3 Kubelka, Claire Fernandes 

18 3 Mazzei, Jose L 

19 3 Moraes, Renata Cougo 

20 3 Morrone, Fernanda Bueno 

21 3 Morsch, Vera Maria 

22 3 Oliveira Battastini, Ana Maria 

23 3 Pavei, Cabral 

24 3 Pittol, Vanessa 

25 3 Verza, Simone Gasparin 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
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Foi realizado um mapa Aduna de colaborações entre os principais pesquisadores 

brasileiros sobre a Uncaria tomentosa com a finalidade de observar futuras parcerias, visto que todos 

estudam a mesma planta.  

Na figura 25 foi observado que o pesquisador que fez o link entre dois grandes grupos de 

pesquisa era o Coordenador de Controle de Qualidade da Herbarium Lab. Bot. Ltda. (segundo pesquisa 

na Plataforma Lattes). Ele também publicou trabalho em 2011 em parceria com Luzia Franco e Brás 

Heleno de Oliveira, este último da Universidade Federal do Paraná. Esse artigo objetivava desenvolver 

e validar um método analítico de HPLC para alcaloides oxindole em Uncaria tomentosa com ênfase na 

preparação da amostra. Mitrafilina foi usado como uma referência de calibração para a determinação de 

alcaloides totais. A calibração usando Mitrafilina forneceu estimativas mais precisas de teor de 

alcaloides totais em comparação com outros alcaloides de referência disponíveis.  

 

 

Figura 25 - Rede de colaboração entre autores brasileiros 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science. 
  

Herbarium 
Lab Bot Ltda 
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4.3. Resultados referentes aos depósitos de patentes 

 

4.3.1. Fase I – resultados iniciais 

Quando se realiza um trabalho nessa área, procura-se inicialmente responder à 

algumas perguntas, tais como:  

A. Quando? 

x Desde quando a tecnologia em estudo vem sido protegida. 

x O que tem sido feito recentemente? 

x Consegue-se estabelecer uma tendência? Uma previsão? 

B. Onde? 

x Onde depositam suas patentes. 

C.  Quem? 

x Quem são as empresas/instituições/indivíduos detentoras/depositantes de 

patentes. 

4.3.1.1. Tendência histórica 

 

Na avaliação do crescimento do número de patentes no decorrer do tempo, é 

recomendado utilizar o ano de depósito das patentes (Wilson, 1987; Chan et al, 2001; Marinova 

and McAleer, 2002b). Ou seja, este é o indicador que fornece uma visão um pouco mais precisa 

de quando a pesquisa ocorreu, para medir a atividade de patenteamento. Esse indicador também 

anula a desigualdade dos diferentes tempos de publicação entre os escritórios de patentes dos 

vários países 

Em nosso estudo, apresentamos os depósitos de patentes ao longo do período de 

1980 a 2016. (Figura 26) 

 Observa-se que após o ano 2000 ocorre um aumento significativo dos depósitos, 

principalmente no período 2004-2007, ocorrendo um pico em 2005, sendo este o de maior 

conhecimento tecnológico, seguido do período 2011-2014. Em 2015, o número de depósitos 

voltou a crescer. Esse resultado nos permite dizer que a Uncaria tomentosa vem sendo 

pesquisada por um número crescente de organizações ou pessoas.  

Vale salientar que parte do ano de 2015, bem como o ano de 2016, sequer deveriam 

estar sendo contabilizados, visto que algumas patentes dos citados períodos ainda se encontram 

no período de sigilo. Entretanto, preferi incluí-las nesse trabalho para mostrar que o interesse 
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pela proteção patentária da Uncaria tomentosa está crescendo e não diminuindo, como poderia 

sugerir o gráfico sem as mesmas. 

 
Figura 26 – Evolução anual do número de depósitos de patentes 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
 

 

Podemos avaliar se uma tecnologia está em avançando, em retrocesso ou estável, 

por meio da evolução anual acumulada de depósitos ao longo do tempo, que nos permite avaliar 

o volume de patenteamento.  

Através do volume de depósitos de patentes relacionados à Uncaria tomentosa 

podemos inferir que é um tema que continua sendo alvo de proteção patentária. (Figura 27) 
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Figura 27 - Número de depósitos acumuladas por ano  

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 

 

4.3.1.2. Análise geográfica 

 

Para essa análise, utiliza-se o país de primeiro depósito da patente, o qual costuma 

ser o detentor da tecnologia. Os principais países que estão participando ativamente no 

desenvolvimento de determinada tecnologia são identificados na Figura 28. 

Há um total de 20 países com depósitos de patentes (países de primeiro depósito) 

sobre o tema em estudo. Em termos globais de país detentor de tecnologia, os Estados Unidos 

lideram, com 65 patentes depositadas no período do estudo, seguido pela China e Japão. Com 

relação aos últimos dezoito meses, os dados são incertos, pois existe um intervalo de tempo 

entre o depósito e a data de publicação do mesmo. 
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Figura 28 – Frequência de depósitos de patentes por país. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 

 

 

A Figura 29 nos mostra e a Figura 30 confirma que os depósitos de patentes 

relacionadas à Uncaria tomentosa na China, apesar de terem começado mais tarde (em 2009) 

vem crescendo mais do que nos demais países. Os Estados Unidos têm um sistema de patentes 

maduro e um mercado gigantesco. Os depósitos nos EUA tiveram seu ápice nos anos 

2005/2006. Esses números veem se estabilizando ao longo dos anos. Já os depósitos em 

território japonês também sugerem uma estabilização quanto aos depósitos prioritários. Reforço 

que não está sendo referido às famílias de patentes, apenas os documentos de prioridade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 – Evolução anual de depósitos nos países líderes 
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 

 

Para verificar a evolução de depósitos dos principais países depositantes ao longo 

do tempo, foram analisadas o número de patentes depositadas por todo o período do estudo. 

Observamos que EUA e Japão tendem a permanecer com o mesmo nível de patenteamento, isto 

é, com uma tendência de estabilização de depósitos. A China, por sua vez, entrou no mercado 

timidamente em 2009 com apenas 1 depósito, 2012, 2, 2015, 11 e 2016, 8 depósitos. Em termos 

de tendência, é o país que mais cresce com relação ao tema em estudo. 

 

Figura 30 – Evolução acumulada de depósitos nos países líderes 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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Em termos de regiões continentais, a maior parte das patentes se origina de 

depositantes da América do Norte (46%) e da Ásia (32%), enquanto a Europa fica em terceiro 

lugar (15%). No caso da América do Norte, isto é, de se esperar, pois os EUA investem muito 

em pesquisa, tem uma cultura de proteção intelectual já consolidada, além de um grande 

mercado consumidor em todos os setores. China e Japão são os principais responsáveis pelo 

elevado percentual de depósitos asiáticos. Com relação a Europa a Áustria se destaca. (Figura 

31) 

 

Figura 31- Continente de origem dos depositantes 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 

 

Visando observar o comportamento temporal entre a descoberta científica e o 

depósito de patentes, foi elaborado um gráfico comparativo entre a evolução tecnológica na 

forma de depósitos de patentes e a evolução científica na forma de publicação de artigos. 

Podemos inferir que as duas atividades têm comportamento muito parecido, dada a semelhança 

das curvas. É importante destacar que o primeiro depósito ocorreu em 1980, enquanto a 

primeira publicação de artigo se deu em 1984, ambos do Dr. Klaus Keplinger. 
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Figura 32 – Comparação entre a evolução na publicação de artigos e no depósito de patentes 
sobre a Uncaria tomentosa até 2016. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Web of Science e no Derwent Innovation Index. 

 
Fazendo uma comparação entre países que publicam artigos e/ou os que depositam 

patentes, foi observado que os Estados Unidos, é o segundo em número de publicações de 

artigos, são titulares de quase metade dos depósitos, ou seja de 44,83% dos mesmos. Países 

como Japão e principalmente China também se destacam. Esta última com algumas 

peculiaridades. Só em 2015 e 2016 depositou, respectivamente, 11 e 8 documentos de patentes. 

Vale salientar que a China tem apenas 9 artigos publicados sobre o tema em estudo. 

Outros países, por alguma questão, preferem tornar seu conhecimento científico de 

domínio público, por meio de artigos, perdendo assim a chance de se apropriar da tecnologia 

na qual investiram.  

Uma maneira de se medir agressividade tecnológica de um país, é fazendo uso da 

razão entre patentes e artigos dos mesmos. 

Geralmente, quanto maior a razão patentes/artigos, maior a maturidade tecnológica 

do país. É o caso dos EUA, China, Japão. Na contramão destes, temos os países que estão 

tornando de domínio público seu conhecimento científico sob a forma de artigos. Podemos citar 

como exemplo: Brasil, Polônia e México. Essa análise precisa ser realizada com muito critério, 

evitando enganos de resultados com países com uma patente depositada e um artigo publicado, 

com 100% no resultado abaixo. 
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Figura 33 – Razão entre depósitos de patentes e publicação de artigos sobre Uncaria 
tomentosa. 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
 

 

Esses fatos podem ser demonstrados fazendo uso de um gráfico de dispersão da 

produção de artigos e patentes. Nele observamos o grau de domínio de tecnologia ou depósitos 

de patentes em função dos Artigos ou conhecimento científico dos respectivos países. Os 

números de depósitos e de artigos dos Estados Unidos são muito altos em relação aos demais 

países. Por sua vez, o Brasil, no que diz respeito ao assunto em estudo, é um fornecedor de 

conhecimento científico em forma de artigos. 
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Figura 34 – Dispersão entre a produção de artigos e o depósito de patentes 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 

 

Abaixo temos uma figura com um “zoom” de países com no máximo 10 artigos 

publicados e 10 depósitos de patentes.  

 

Figura 35 – Dispersão entre a produção de artigos e o depósito de patentes dos países com no 
máximo dez artigos e dez depósitos de patentes sobre a Uncaria tomentosa. 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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4.3.1.3. Detentores de tecnologia 

 

Em busca dos detentores de tecnologia, foram identificadas as 

empresas/instituições/pessoas que depositam as patentes. 

 

4.3.1.3.1. Identificação dos tipos de depositantes de patentes 

 

A utilização dos dados do DII com a finalidade de identificar as empresas e/ou 

instituições depositantes de patentes ou players, é muito prática. Ela identifica os detentores da 

tecnologia, que podem ser alvo de uma futura parceria para quem deseja entrar no mercado. 

Os resultados encontrados foram realizados fazendo uso do VP para mineração de 

texto a partir de dados obtidos no DII.  

A base de dados Derwent Innovations Index (DII) possui um campo adicional, o 

“Patent Assignee Code”. Esse campo é uma ferramenta que vem facilitar substancialmente o 

tratamento de dados no que se refere às instituições depositantes. O DII, por meio dessa 

ferramenta, codifica e classifica os depositantes em quatro grupos. Os códigos são formados 

por 4 letras. Estes são seguidos pela denominação de seu tipo (classificação), que pode ser: C 

(Company), Non-Standard, Individual e Soviet Institute. 

O Código C (Company) contempla as empresas com grande número de patentes 

depositadas, as grandes corporações. Estas possuem um único código de quatro letras. As 

empresas com menor volume de depósito de patentes, não possuem um código padronizado. 

Utiliza-se as 4 primeiras letras do nome desta, acompanhado de Non Standard (-N). Quando o 

depositante é uma pessoa físicas, o seu código é composto pelas 4 primeiras letras e seguido de 

Individual (I). No caso das instituições russas, estas apresentam o código Soviet Institute. 

(ALENCAR, 2008). É importante lembrar que, em se tratando dos códigos Non-Standard, ou 

seja, não padronizados, é necessário pesquisar outras fontes, com a finalidade de identificar 

instituições que porventura possam ser agrupadas. 

No resultado apresentado na Figura 36 e na Tabela 6 é possível observar que na 

lista de depositantes relacionada à Uncaria tomentosa estão presentes grandes empresas, 

aquelas já detentoras de tecnologias consolidadas. Entretanto, podemos observar a presença de 

muitas empresas “Non-standard”. Estas, geralmente, são empresas emergentes ou spin-offs. 

(ALENCAR, 2008). 
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Figura 36 - Principais depositantes com relação à Uncaria tomentosa 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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Tabela 6– Principais depositantes Non Standard 
Rank Depositante (Non Standard) Depósitos 

1 PROTEOTECH INC (PROT-Non-standard 5 
2 CELLHEALTH TECHNOLOGIES LTD (CELL-Non-standard 3 
3 COLETICA SA (COLE-Non-standard 3 
4 IZUN PHARM CORP (IZUN-Non-standard 3 
5 SHEFCO CO LTD (SHEF-Non-standard 3 
6 US NUTRACEUTICALS DBA VALENSA INT LLC (USNU-Non-standard 3 
7 HERBARIUM LAB BOTANICO LTDA (HERB-Non-standard 3 
8 OPTIGENEX INC (OPTI-Non-standard 2 
9 UNIGEN PHARM INC (UNIG-Non-standard 2 

10 A-Z MEDICA SP ZOO (AZME-Non-standard 1 
11 ASIA ENVIRONMENTAL LAB KK (ASEN-Non-standard 1 
12 ASTRUM THERAPEUTICS PTY LTD (ASTR-Non-standard 1 
13 BATHCLIN KK (BATH-Non-standard 1 
14 BIOSEL SPOLKA ZOO (BIOS-Non-standard 1 
15 CAMPAMED CORP (CAMP-Non-standard 1 
16 COGNITIVE CLARITY INC (COGN-Non-standard 1 
17 DAINICHIDO INC (DAIN-Non-standard 1 
18 DERMA LAB (DERM-Non-standard 1 
19 ECHIGO YAKUSO KK (ECHI-Non-standard 1 
20 ELC MANAGEMENT LLC (ELCM-Non-standard 1 
21 FANCL CORP (FANC-Non-standard 1 
22 FANKERU KK (FANK-Non-standard 1 
23 FEDERATION PRODUCTEURS ACERICOLES DU QUE (FEDE-Non-standard 1 
24 FEMINA PHARMA INC (FEMI-Non-standard 1 
25 GONGAN HOSPITAL TRADITIONAL CHINESE MEDI (GONG-Non-standard 1 
26 GOSMILE INC (GOSM-Non-standard 1 
27 HEALTHWAY KK (HEAL-Non-standard 1 
28 HERBAL SYNTHESIS CORP (HERB-Non-standard 1 
29 ISSEI KAMABOKO KK (ISSE-Non-standard 1 
30 KENBER LLC (KENB-Non-standard 1 
31 KRACIE PHARM KK (KRAC-Non-standard 1 
32 LIFE SCI INST LLC (LIFE-Non-standard 1 
33 MITSUI NORIN CO LTD (MITS-Non-standard 1 
34 NARISU KESHOHIN KK (NARI-Non-standard 1 
35 NUMICO RES BV (NUMI-Non-standard 1 
36 NUVOCARE HEALTH SERVICES INC (NUVO-Non-standard 1 
37 PICARUS NV SA (PICA-Non-standard 1 
38 QINGDAO YOUCHENG HIGH-TECH CO LTD (QING-Non-standard 1 
39 RAINFOREST NUTRITIONALS INC (RAIN-Non-standard 1 
40 TOM'S OF MAINE INC (TOMS-Non-standard 1 
41 TRANSDERMAL TECHNOLOGIES INC (TRAN-Non-standard 1 
42 UMD INC (UMDU-Non-standard 1 
43 UNITEC FOODS CO LTD (UNIT-Non-standard 1 
44 UNIV COSTA RICA (UYCO-Non-standard 1 
45 UNIV RHODE ISLAND (UYRH-Non-standard 1 
46 UNIV STILL A T HEALTH SCI (UYST-Non-standard 1 
47 VAN GENT NATURAL PROD (VGEN-Non-standard 1 
48 XUZHOU SHUNPING BIOTECHNOLOGY CO LTD (XUZH-Non-standard 1 
49 YAMANO KK (YAMA-Non-standard 1 
50 YANGTZE RIVER PHARM GROUP CO LTD (YANG-Non-standard 1 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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Unido os principais depositantes (Company or Non-Standard), com mais de dois 

depósitos, chegamos à Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Principais depositantes com mais de 2 depósitos, no. de patentes depositadas e 
Representatividade no portfólio da empresa 

Rank Depositantes 
Nº Patentes 

País do 
Depositante 

Representatividade no 
Sobre 
estudo 

Total 
Geral 

Total de Pat. 
Relativas a UT 

Portfólio da 
empresa 

1 PROTEOTECH INC  5 30 EUA 3,26% 16,7% 

2 UNIV WASHINGTON  4 3629 EUA 2,61% 0,11% 

3 
CELLHEALTH 

TECHNOLOGIES LTD  
3 4 EUA 1,96% 75,00% 

4 COLETICA SA  3 69 França 1,96% 4,35% 

5 IZUN PHARM INC  3 14 EUA 1,96% 21,43% 

6 SHEFCO CO LTD  3 15 Japão 1,96% 20,00% 

7 UNIGEN INC  3 94 EUA 1,96% 3,19% 

8 US NUTRACEUTICALS 
DBA VALENSA INT LLC  

3 28 EUA 1,96% 10,71% 

9 BASF BEAUTY CARE 
SOLUTIONS FRANCE SAS  

2 67 França 1,30% 2,99% 

10 HERBARIUM LAB 
BOTANICO LTDA  

2 2 Brasil 1,30% 100,00% 

11 MARS INC  2 1124 EUA 1,30% 0,18% 

12 NESTEC SA  2 3814 Suíça 1,30% 0,05% 

13 OPTIGENEX INC  2 7 EUA 1,30% 28,57% 

14 
US DEPT VETERANS 

AFFAIRS  
2 1019 EUA 1,30% 0,20% 

15 YAKULT HONSHA KK  2 1139 Japão 1,30% 0,18% 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
 

Ao identificarmos os tipos de depositantes de patentes (Figura 37) foi observada a 

presença de um grande número de depositantes Individual (49%). Esses em sua grande maioria 

trabalham em parceria com Empresas, Centros de Pesquisas ou Universidades. Foi observado 

também que o número de depósitos das empresas Standard (14%) é inferior ao das empresas 

Non-standard (35%), que também é muito grande. Isso significa que empresas emergentes ou 

spin-offs estão se inserindo nesse mercado frente às empresas já líderes e consolidadas.  

 

Ressalto que as patentes russas bem como as de depositantes individuais não são 

objeto de análise neste estudo. 

Figura 37 – Tipos dos depositantes de patentes relativas à Uncaria tomentosa 
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
 

4.3.2. Considerações sobre as Instituições que mais depositaram patentes 

4.3.2.1. ProteoTech, Inc. 

ProteoTech, Inc., também conhecido como Proteoglycan Technologies, Inc., é uma 

empresa de desenvolvimento de fármacos nos Estados Unidos. A empresa oferece terapias e 

diagnósticos para doenças relacionadas com proteínas amiloides. Os seus produtos incluem 

Exebryl-1, molécula de um composto para impedir a formação e a acumulação de formas 

solúveis e insolúveis de proteína beta-amiloide, bem como placas amiloides encontradas nos 

cérebros de vítimas da doença de Alzheimer; PeptiClere, um spray nasal para o tratamento da 

doença de Alzheimer; Synuclere para o tratamento da doença de Parkinson; e Systebryl, 

composto por uma pequena molécula para o tratamento da amiloidose sistémica associada com 

diabetes do tipo 2. A ProteoTech, Inc. foi fundada em 1996 e está sediada em Kirkland, 

Washington. 

4.3.2.2. University of Washington / UW 

 

A Universidade de Washington (em inglês, University of Washington / UW) é uma 

universidade pública de pesquisa em Seattle, Washington, Estados Unidos. Fundada em 1861, 

a UW é a maior universidade do noroeste americano e uma das mais antigas da costa oeste. É 

uma das universidades mais prestigiadas do mundo no que se refere ao ensino e à pesquisa. O 

orçamento de pesquisa da universidade está entre os maiores dos Estados Unidos. 

Individuals
49%

Non Standard
35%

Companies
14%

Soviet Republic
2%

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costa_Oeste_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
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A Universidade de Washington, comumente referida como simplesmente 

Washington, UW, ou informalmente U-Dub, é uma universidade de pesquisa flagship pública 

com sede em Seattle, Washington, Estados Unidos. Fundada em 1861, Washington é uma das 

mais antigas universidades da Costa Oeste.  

A universidade tem três campi: o principal e maior do Distrito Universidade de 

Seattle e outros dois em Tacoma e Bothell. Suas despesas de funcionamento e orçamento de 

pesquisa para o ano fiscal 2014-15 é esperado para ser de US $ 6,4 bilhões, continuando seu 

recorde histórico de estar entre as mais altas nos Estados Unidos. UW ocupa mais de 500 

edifícios, mais de 26 bibliotecas universitárias, bem como numerosos centros de conferências. 

Orçamento da pesquisa da UW é classificada consistentemente entre os top 5 em 

ambas as universidades públicas e privadas nos Estados Unidos. UW é também o maior 

beneficiário do financiamento da investigação federal, entre universidades públicas e em 

segundo lugar entre todas as universidades públicas e privadas do país.  

A partir do termo 2011-12 outono, a universidade teve 42,428 estudantes, tornando-

se a maior universidade (em termos de população estudantil) na costa oeste. Cerca de 33% de 

todos os estudantes são membros de grupos minoritários.  

A Universidade de Washington recruta professores e funcionários de todo o mundo. 

Entre a faculdade, há 151 membros da Associação Americana para o Avanço da Ciência, 68 

membros da Academia Nacional de Ciências, 67 membros da Academia Americana de Artes e 

Ciências, 53 membros do Instituto de Medicina, 21 membros da Academia Nacional de 

Engenharia, um membro da Academia Nacional de Administração Pública, 6 Prêmio Nobel 

laureados, 2 Prêmio Pulitzer vencedores, um vencedor da medalha Fields, 29 vencedores de as 

presidenciais antecipadas prémios de carreira em Ciência e Engenharia, 15 Howard Hughes 

Medical Institute investigadores, 15 MacArthur Fellows, 9 vencedores do Prêmio Internacional 

Gairdner Foundation, 5 vencedores da Medalha Nacional de Ciência, 5 vencedores de Albert 

Prêmio Lasker para Pesquisa Clínica médica, 4 membros da Sociedade filosófica americana, 2 

vencedores do National Book Award, e 2 vencedores da Medalha Nacional de Artes.  

4.3.2.3. Cellhealth 

A Cellhealth é uma empresa de ciências da saúde que tem como missão capacitar 

as pessoas para melhorar sua qualidade de vida, otimizando o "bloco de construção" do corpo 

- a célula. É formada por médicos e cientistas que estão na vanguarda deste movimento, 

empenhada em desenvolver produtos de alta qualidade que capacitam as pessoas a assumir o 

controle de sua própria saúde.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington_(state)
https://en.wikipedia.org/wiki/University_District,_Seattle
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Washington_Tacoma
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Washington_Bothell
https://en.wikipedia.org/wiki/Minority_group
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Academy_of_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Arts_and_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Academy_of_Arts_and_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Engineering
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_of_Public_Administration_(United_States)
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulitzer_Prize
https://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medal
https://en.wikipedia.org/wiki/MacArthur_Fellows
https://en.wikipedia.org/wiki/Gairdner_Foundation_International_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Gairdner_Foundation_International_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Science
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Lasker_Award_for_Clinical_Medical_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Lasker_Award_for_Clinical_Medical_Research
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Philosophical_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Medal_of_Arts
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Em seu sítio, a Cellhealth alega criar produtos que realmente funcionam, com 

formulações apoiadas por evidências científicas e clínicas de primeira classe. Pesquisam 

continuamente a literatura existente e emergente para criar formulações baseadas em evidências 

e quando faltam pesquisas existentes, financiam projetos de pesquisa em instituições de 

pesquisa acadêmica de primeira linha, a fim de ajudar a desenvolver essa evidência. 

O Dr. Vincent Giampapa, é do conselho consultivo da empresa, e foi nomeado para 

um Prêmio Nobel de 2014, por suas Pesquisas com Células-Tronco.  
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Tabela 8 - Frequência histórica para depositantes líderes com relação ao estudo 
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          2 1     
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Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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4.3.3. Fase II – análise das patentes 

 

Com a finalidade de visualizar oportunidades para a produção de 

“fitomedicamentos” à base de Uncaria tomentosa, bem observar tendências sobre o assunto, 

realizamos outras análises sobre o tema. 

As patentes são padronizadas em todo o mundo, o que facilita o seu uso como fonte 

de informação bem como minimiza a possíveis erros no tratamento estatístico dos dados. Desse 

modo, visando analisar as atividades patentárias, organizamos a informação patentária segundo 

a Classificação Internacional de Patentes (CIP ou IPC), e através de data mining. Estas 

abordagens são apresentadas a seguir. 

 

4.3.3.1. Classificação Internacional de Patentes 
 

A classificação de patente tem como objetivo inicial o estabelecimento de uma 

ferramenta de busca eficaz para a recuperação de documentos de patentes pelos escritórios de 

propriedade intelectual e demais usuários, a fim de estabelecer a novidade e avaliar a atividade 

inventiva de divulgações técnicas em pedidos de patente. 

A IPC é o sistema de classificação internacional, criada a partir do Acordo de 

Estrasburgo (1971), cujas áreas tecnológicas são divididas nas classes A a H. Dentro de cada 

classe, há subclasses, grupos principais e grupos, através de um sistema hierárquico. 

Atualmente sua estrutura hierárquica é composta por: 8 seções, 129 classes, 639 subclasses e 

mais de 69.100 grupos. A Classificação é revista periodicamente a fim de melhorar o sistema e 

ter em conta o desenvolvimento técnico. 

A título de informação, existe um outro sistema de classificação, a Classificação 

Cooperativa de Patentes ou CPC. É o sistema de classificação criado pelo EPO/USPTO, 

baseado na IPC, sendo apenas mais detalhado. Enquanto a IPC possui em torno de 70 mil 

grupos, a CPC possui em torno de 200 mil grupos. Uma vez identificado o(s) grupo(s) ao(s) 

qual(is) o pedido de patente se refere, é fácil identificar outros pedidos de patentes relacionados 

ao mesmo fim. Em nosso trabalho focaremos no IPC (CIP em português). 

A Classificação Internacional de Patentes (CIP) ou IPC – International Patent 

Classification, é um sistema hierárquico no qual toda a área da tecnologia é dividida numa série 

de secções, classes, subclasses e grupos. Este sistema é indispensável para a recuperação de 

documentos de patente na pesquisa destinada a estabelecer a novidade de uma invenção ou a 

determinar o estado da técnica numa determinada área da tecnologia. A Classificação é revista 
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periodicamente a fim de melhorar o sistema e ter em conta o desenvolvimento técnico. 

Criada em 1971, a partir do Acordo de Estrasburgo, a CIP facilita a sistematização 

e organização das informações contidas no documento patentário, tornando as bases de dados 

de patentes grandes sistema de informação técnico produtivas. 

É revisada periodicamente para acompanhar o desenvolvimento técnico. Em 1º. de 

janeiro de 2006 foi lançada a sua 8ª. Edição, desenvolvida com a participação de 55 países. As 

seções da CIP são designadas por um símbolo em letra maiúscula e um título, conforme 

demonstrado na Quadro 3. 

Oito Secções da Tecnologia que combinam e categorizam toda a tecnologia. 

 

Quadro 3– Seções da CIP 
A – Necessidades Humanas 

B – Operações de Processamento; Transporte 

C – Química e Metalurgia 

D – Têxteis e Papel 

E – Construções Fixas 

F – Engenharia Mecânica, Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão 

G – Física 

H – Eletricidade 

Fonte: CIP (WIPO, 2006) 
 

 

Cada secção é dividida em Subseções - Dentro das seções os cabeçalhos 

informativos constituem subseções, que são títulos sem símbolos de classificação, por exemplo: 

Seção A (NECESSIDADES HUMANAS) contém as seguintes subseções: SAÚDE; 

SALVAMENTO; RECREAÇÃO. 

A próxima subdivisão são as classes que constituem o segundo nível hierárquico. 

Cada símbolo da classe é constituído pelo símbolo da seção seguido de um número de dois 

dígitos. Por exemplo: A61. Os títulos das Classes geralmente dão uma indicação do conteúdo 

da mesma. No nosso exemplo, A61, tem como título: CIÊNCIA MÉDICA OU 

VETERINÁRIA; HIGIENE 

Cada classe compreende a uma ou mais Subclasse que corresponde ao terceiro nível 

hierárquico. Cada símbolo da subclasse é constituído pelo símbolo da classe, seguido por uma 
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letra maiúscula. Exemplo: A61K. O título da subclasse indica, tão precisamente quanto possível 

o conteúdo da a subclasse. No nosso exemplo A61K corresponde à PREPARAÇÕES PARA 

FINALIDADES MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS OU HIGIÊNICAS. 

Cada classe se subdivide em grupos que são constituídos pelo símbolo da subclasse, 

seguido de dois números separados por uma barra oblíqua.  

Símbolo grupo principal - Cada símbolo do grupo principal consiste no símbolo da 

subclasse seguido de um número de um a três dígitos, a barra oblíqua e o número 00. O título 

do grupo principal define precisamente um campo de matéria dentro do âmbito da sua subclasse 

considerada como sendo útil para fins de pesquisa. Exemplo: A61K 36/00 Preparações 

medicinais contendo materiais de constituição indeterminadas derivados de algas, líquens, 

fungos ou plantas, ou derivados dos mesmos, p. ex. medicamentos tradicionais à base de ervas 

[2006.01] (Obs: essa classificação foi incluída em janeiro de 2006 na 8ª revisão da CIP. A 

classificação anterior a essa data era A61K35 78). 

O conteúdo de níveis hierárquicos mais baixos são subdivisões dos conteúdos dos 

níveis hierárquicos superiores aos quais os níveis inferiores estão subordinados. 

 

Exemplo: 

SEÇÃO A NECESSIDADES HUMANAS  
(Subseção) SAÚDE; SALVAMENTO; RECREAÇÃO 
CLASSE A61 - CIÊNCIA MÉDICA OU VETERINÁRIA; HIGIENE 
Sub-Classe A61K PREPARAÇÕES PARA FINALIDADES MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS 
OU HIGIÊNICAS 
GRUPO A61K 36/00 - Preparações medicinais contendo materiais de constituição 
indeterminadas derivados de algas, líquens, fungos ou plantas, ou derivados dos mesmos, p. ex. 
medicamentos tradicionais à base de ervas [2006.01] (Obs: essa classificação foi incluída em 
janeiro de 2006 na 8ª revisão da CIP. A classificação anterior a essa data era A61K35 78) 

 

 

Existem duas orientações principais no que diz respeito à metodologia de indexação 

dos documentos de patentes. A primeira, originada na classificação alemã, é orientada pela 

técnica e a segunda, adotada pelo sistema americano e inglês, é orientada pela aplicação. Quase 

sempre, a CIP orienta-se pela técnica. Há casos classificados pela aplicabilidade no setor 

produtivo da técnica. Portanto, o objeto da invenção pode ser classificado a partir de dois pontos 

de vista, separada ou conjugadamente: por sua natureza técnica ou pela sua aplicação. (OMPI, 

1990). 

http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/
http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/
http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/
http://ipc.inpi.gov.br/ipcpub/
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A CIP (ou IPC) é uma ferramenta extremamente útil e eficaz no que diz respeito ao 

desenvolvimento tecnológico, permitindo identificar áreas de conhecimento que predominam 

sobre os demais bem como as tendências de suas aplicações (GRILICHEZ, 1990). 

Com a finalidade de visualizar a distribuição da aplicação das patentes dentro dos 

códigos IPC, realizou-se a análise, com os dados obtidos a partir do DII e trabalhados no VP. 

A Tabela 9 apresenta a distribuição com maior frequência nos documentos. 

 

4.3.3.1.1. Tendências em áreas de conhecimento 

 

São utilizadas as seções da CIP com a finalidade de identificar as tendências em 

áreas de conhecimento.  

Conforme pode ser visto na Tabela 9, as patentes analisadas estão concentradas na 

seção A, com 143 patentes, o que corresponde a 98,6% e em segundo lugar seção C com 19 

patentes (13,1%). 

 

Tabela 9 - Distribuição das patentes por seções 
 CIP Nº Patentes % do Total 

1 A NECESSIDADES HUMANAS 143 98,62 

2 C QUÍMICA 19 13,10 

3 G FÍSICA 6 4,13 

4 B OPERAÇÕES DE PROCESSAMENTO 2 1,37 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 

 

 

Visto que as patentes encontradas estão predominantemente classificadas na Seção 

A, resolvemos investigar em quais classes/subclasses elas estavam classificadas. 

  



98 
 

Tabela 10 - Descrição das Principais Códigos Internacionais de Patentes (classe/subclasse) e 
número de depósito de patentes. 

Rank Nº. Depós. CIP Descrição da CIP 

1 136 A61K PREPARAÇÕES PARA FINALIDADES MÉDICAS, 
ODONTOLÓGICAS OU HIGIÊNICAS, 

2 94 A61P 
ATIVIDADE TERAPÊUTICA ESPECÍFICA DE COMPOSTOS 
QUÍMICOS OU PREPARAÇÕES MEDICINAIS. 

3 28 A23L 

ALIMENTOS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU BEBIDAS NÃO 
ALCOÓLICAS, NÃO ABRANGIDOS PELAS SUBCLASSES A21D 
OU A23B-A23J; SEU PREPARO OU TRATAMENTO, p. ex. 
COZIMENTO, MODIFICAÇÃO DAS QUALIDADES NUTRITIVAS, 
TRATAMENTO FÍSICO (modelagem ou processamento não totalmente 
abrangidos por esta subclasseA23P); CONSERVAÇÃO DE 
ALIMENTOS OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, EM GERAL 
(conservação de farinha massas para cozimento A21D). 

4 14 A61Q 
USO ESPECÍFICO DE COSMÉTICOS OU PREPARAÇÕES 
SIMILARES PARA HIGIENE PESSOAL. 

5 9 A01N 

CONSERVAÇÃO DE CORPOS DE SERES HUMANOS OU ANIMAIS 
OU PLANTAS OU PARTES DOS MESMOS (preservação de alimentos 
ou produtos alimentíciosA23); BIOCIDAS, p. ex. COMO 
DESINFETANTES, COMO PESTICIDAS OU COMO HERBICIDAS 
(preparações para fins medicinais, dentários ou toalete que matam ou 
previnem o crescimento ou proliferação de organismos 
indesejadosA61K); REPELENTES OU ATRATIVOS DE PESTES; 
REGULADORES DO CRESCIMENTO DE PLANTAS (misturas de 
pesticidas com fertilizantesC05G) 

6 7 C07D Compostos heterocíclicos 

7 6 C12N 

MICRO-ORGANISMOS OU ENZIMAS; SUAS COMPOSIÇÔES 
(biocidas, repelentes ou atrativos de pestes, ou reguladores do crescimento 
de plantas contendo micro-organismos, vírus, fungos microbianos, 
enzimas, fermentados, ou substâncias produzidas por, ou extraídas de 
micro-organismos ou material animal A01N 63/00; preparado medicinais. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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Tabela 11 - CIP mais frequentes das patentes 

# CIP DESCRIÇÃO Nº 
Patentes 

% do 
total 

1 A61K 
PREPARAÇÕES PARA FINALIDADES MÉDICAS, 
ODONTOLÓGICAS OU HIGIÊNICAS 136 

98,69% 

2 A61P 
ATIVIDADE TERAPÊUTICA ESPECÍFICA DE 
COMPOSTOS QUÍMICOS OU PREPARAÇÕES 
MEDICINAIS 

94 

3 A23L 

ALIMENTOS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU 
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, NÃO ABRANGIDOS 
PELAS SUBCLASSES A21D OU A23B-A23J; SEU 
PREPARO OU TRATAMENTO, p. ex. COZIMENTO, 
MODIFICAÇÃO DAS QUALIDADES NUTRITIVAS, 
TRATAMENTO FÍSICO (modelagem ou processamento 
não totalmente abrangidos por esta subclasseA23P); 
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS OU PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS, EM GERAL (conservação de farinha 
massas para cozimento A21D) 

28 

4 A61Q 
USO ESPECÍFICO DE COSMÉTICOS OU 
PREPARAÇÕES SIMILARES PARA HIGIENE 
PESSOAL 

14 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
Total 153 documentos 

 

 

Com o uso do software VantagePoint, realizamos a mineração de dados do 

subcampo “uso da patente” no campo “abstract”, visando a análise dos usos para o objeto 

depositado. O software permite a “limpeza” dos termos obtidos na mineração e fornece um 

conjunto de termos relacionados ao uso das patentes. 

Dessa forma, ao selecionarmos uma determinada subclasse CIP, o VantagePoint, 

(após limpeza) gera os termos mais frequentes de uso desse conjunto de patentes e indica 

quais são, estatisticamente, mais concentrados nesses registros, em relação a frequência no 

conjunto total. 

A Tabela 11 mostra os três principais usos para as quatro subclasses CIP de maior 

frequência.  
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Tabela 12 - Principais classificações e seus usos 
Subclasses de maior frequência Principais Usos 

A61K - PREPARAÇÕES PARA FINALIDADES 
MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS OU HIGIÊNICAS 

Anti-Inflamatório 
Dermatológico 

Nootrópico 
A61P - ATIVIDADE TERAPÊUTICA ESPECÍFICA DE 
COMPOSTOS QUÍMICOS OU PREPARAÇÕES 
MEDICINAIS. 

Anti-Inflamatório 
Dermatológico 
Vasotrópico 

A23L - ALIMENTOS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU 
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS, NÃO ABRANGIDOS 
PELAS SUBCLASSES A21D OU A23B-A23J; SEU 
PREPARO OU TRATAMENTO, p. ex. COZIMENTO, 
MODIFICAÇÃO DAS QUALIDADES NUTRITIVAS, 
TRATAMENTO FÍSICO (modelagem ou processamento 
não totalmente abrangidos por esta subclasseA23P); 
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS OU PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS, EM GERAL (conservação de farinha 
massas para cozimento A21D). 

Nootrópico 
Dermatológico 

Antiartrítico 

A61Q - USO ESPECÍFICO DE COSMÉTICOS OU 
PREPARAÇÕES SIMILARES PARA HIGIENE 
PESSOAL. 

Dermatológico 
Anti-Inflamatório 

Antialérgico 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 

 
 
4.3.3.1.2. Geração dos mapas de conhecimento 

 

Para detectar a tendência de produção para o mercado de plantas medicinais, foi 

gerado através do programa VantagePoint os mapas de conhecimento da Uncaria tomentosa. 

O intuito foi o de identificar através de clusters a correlação entre as empresas depositantes de 

patentes, e identificar as instituições que possuem a tecnologia de produção de compostos com 

essa espécie medicinal. 

 

4.3.3.1.2.1. Geração de mapas através do Aduna Cluster 

 

O Aduna Cluster é uma das ferramentas presente no programa VantagePoint que 

serve para detalhar a visualização co-ocorrência. Esses mapas foram gerados com o intuito de 

identificar as parcerias entre as empresas depositantes, através das patentes depositadas em 

conjunto. Foi gerado o mapa de conhecimento para depósitos relativos a Uncaria tomentosa, o 

qual apresentou cinco clusters conforme apresentado na Figura 38.  

O cluster primeiro apresenta a empresa israelense IZUN PHARM LTD como 
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depositante de três patentes sendo uma individual e duas em parceria com LEVINE W Z. 

(Figura 41) 

O Cluster 2, mostra a ligação entre a empresa OPTIGENEX INC e PERO R W. O 

Dr PERO R W tem 3 patentes depositadas 2 das quais em parceria com a OPTIGENEX INC. 

(Figura 42). 

No Cluster 3, temos a visualização da parceria entre dois depositantes individuais. 

BLUM K; e DOWNS B W tem duas patentes depositadas em conjunto. (Figura 43). 

O Cluster 4 mostra a relação entre a COLETICA e a BASF BEAUTY CARE 

SOLUTIONS FRANCE SAS. A COLETICA tem três patentes depositadas, 2 das quais com a 

BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS. (Figura 44). 

O Cluster 5 é mais complexo pois mostra a ligação entre empresa PROTEOTECH 

INC (PROT-Non-standard), universidade (UNIV WASHINGTON) e depositantes individuais 

(SNOW A D (SNOW-Individual); CASTILLO G M (CAST-Individual); CHOI P Y (CHOI-

Individual); NGUYEN B P (NGUY-Individual), LAKE T (LAKE-Individual). (Figura 45). 

No sexto cluster visualizamos a parceria entre BRANDES J M.; BRANDES M A, 

depositantes individuais de quatro patentes. (Figura 46). 
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Figura 38 - Mapa de conhecimento dos depositantes sobre a Uncaria tomentosa 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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No Cluster 1 temos 2 grupos separados. No primeiro grupo a IZUN PHARM LTD 

tem 2 depósitos com LEVINE W Z. O primeiro é uma composição a base de plantas útil no 

tratamento de lesões da mucosa, gengivite, trauma mecânico ou térmico, líquen plano, 

penfigoide bolhoso, pênfigo vulgar ou dermatites. O outro corresponde a um tratamento da 

mucosa vaginal ou anal. Compreende a administração de uma película solúvel composta por 

extratos e uma camada adesiva de polímeros. A IZUN PHARM LTD também tem um depósito 

independente que trata sobre o uso farmacêutico de uma composição de extratos para o 

tratamento e prevenção de sintomas relacionados à estomatite associada a Inibidores alvo da 

rapamicina (mTOR).  

No segundo grupo, temos quatro depósitos realizados por BRANDES J M e 

BRANDES M A. Um depósito sobre uma composição fitoterápica usada para estimular o 

sistema imunológico e melhorar a sensação de bem-estar e três depósitos relacionados a uma 

composição formada por uma mistura de extratos que visam melhorar e promover a fertilidade 

em mamíferos. 

 

 

Figura 39 - Mapa obtido pelo Aduna Cluster - Cluster 1 relacionados à Uncaria tomentosa e 
depósitos de patentes em conjunto: (A) Ícones em dots; (B) Ícones em números. 

 

  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
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Neste cluster temos duas patentes em parceria entre a OPTIGENEX INC (OPTI-N) 

e PERO R W (PERO-I) que que versam sobre o isolamento, a purificação e identificação de 

um componente bioativo de um extrato vegetal útil na reparação de processos imune, anti-

inflamatórias, antitumorais e de DNA. O Dr. PERO R W tem um depósito isolado que visa 

melhorar o processo de reparação de DNA a partir de uma composição contendo extrato 

vegetais. 

 

Figura 40 - Mapa obtido pelo Aduna Cluster – Cluster 2 relacionados à Uncaria tomentosa e 
depósitos de patentes em conjunto: (A) Ícones em dots; (B) Ícones em números. 

 
 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
 

 

Nesse Cluster temos duas patentes tendo DOWS B W E BRUM K como 

depositantes. A primeira trata de uma composição para o tratamento de doenças afetados pela 

genética (DNA) e por fatores neuro-metabolômicos. É utilizada para reduzir de forma eficaz o 

comportamento da síndrome de deficiência de recompensa (RDS), redução da dor, redução da 

inflamação aguda e crônica, que corrige a intolerância à dor, a cicatrização do tecido, a 

promoção melhora da atividade de óxido nítrico, induzindo aumento microcirculação e 

angiogênese. 

A segunda trata da medição de fatores genéticos e metabolômicos que afetam 

estados patológicos. Envolve a coleta de DNA; processamento, medição e análise dos genes 
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coletadas; identificando eventuais mutações. Usa um algoritmo personalizado para obter uma 

pontuação do índice; a formulação de uma composição com base na pontuação do índice 

identificados; e a administração a um ser humano de uma composição personalizada para o 

tratamento de quaisquer mutações identificadas ou doença. 

 
 
Figura 41 - Mapa obtido pelo Aduna Cluster – Cluster 3 relacionados à Uncaria tomentosa e 

depósitos de patentes em conjunto: (A) Ícones em dots; (B) Ícones em números. 

 

 
 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
 

 

No quarto Cluster a BASF BEATY CARE SOLUTIONS FRANCE SAS e a 

COLETICA SA têm dois depósitos em conjunto. O primeiro objetiva determinar a atividade de 

inibição da fosfolipase A2 de uma substância útil para o tratamento de inflamação da pele. O 

segundo é um método de “screening” (triagem) para identificar inibidores da lipase, úteis em 

produtos farmacêuticos e cosméticos, particularmente para o tratamento de depósitos de 

gordura na pele. A COLETICA SA tem um depósito individual de um agente cosmético ou 

farmacêutico composto por extrato vegetal tendo ação lipolítica, promovendo emagrecimento, 

microcirculação sanguínea melhorando a pele. 
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Figura 42 - Mapa obtido pelo Aduna Cluster – Cluster 4 relacionados à Uncaria tomentosa e 
depósitos de patentes em conjunto: (A) Ícones em dots; (B) Ícones em números. 

 

 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index. 
 

 

Todas as patentes do Cluster 5 estão relacionados ao isolamento de compostos bem 

como a composições farmacêuticas para tratamento de doenças amilóides ou doença com alfa-

sinucleína por exemplo, doença de Alzheimer, síndrome de Down, hemorragia cerebral 

hereditária e inflamação crónica, Parkinson, etcc. Como depositantes temos a Universidade de 

Washington com duas patentes isoladas e duas com a empresas PROTEOTECH INC 

juntamente com outros depositantes (CASTILLO G (CAST-I), CASTILLO G (CAST-I), 

NGUYEN B (NGUY-I), SNOW A D (SNOW-I). A PROTEOTECH INC tem mais duas 

patentes, sendo uma isolada e outra com os depositantes CASTILLO G (CAST-I), CASTILLO 

G (CAST-I), NGUYEN B (NGUY-I), SNOW A D (SNOW-I). A. SNOW A e LAKE T tem 

duas patentes depositas sobre o assunto.  

O Dr. Alan Snow, é Presidente, Diretor Científico, e co-fundador da ProteoTech 

INC e ex-professor pesquisador de Patologia da Universidade de Washington. 
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Figura 43 - Mapa obtido pelo Aduna Cluster – Cluster 5 relacionados à Uncaria tomentosa e 
depósitos de patentes em conjunto: (A) Ícones em dots; (B) Ícones em números 

 

 

  
Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index.  

 
 

No sexto grupo, temos quatro depósitos realizados por BRANDES J M e 

BRANDES M A. Um depósito sobre uma composição fitoterápica usada para estimular o 

sistema imunológico e melhorar a sensação de bem-estar e três depósitos relacionados a uma 

composição formada por uma mistura de extratos que visam melhorar e promover a fertilidade 

em mamíferos. 
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Figura 44 - Mapa obtido pelo Aduna Cluster – Cluster 6 relacionados à Uncaria tomentosa e 
depósitos de patentes em conjunto: (A) Ícones em dots; (B) Ícones em números 

 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de levantamento efetuado no Derwent Innovation Index.  
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5. CONCLUSÃO  

Foram mapeadas pesquisas geradas no âmbito das universidades e instituições de 
pesquisa do país e no mundo, com a planta medicinal Uncaria tomentosa usando ferramentas 
computacionais e banco de dados. Dessa forma, foi possível observar que o pesquisador que 
mais publicou artigos foi Krzysztof Gulewicz (Polish Acad Sci, Polônia), a instituição com 
pesquisadores com mais artigos publicados é o Instituto Politécnico Nacional (México), 
entretanto, o país com mais publicações é o Brasil. Os pesquisadores brasileiros que mais 
publicam são George Gonzalez-Ortega e Samuel Kaiser, ambos com 12 artigos publicados 
sobre o tema, e ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Foram definidas as áreas de estudos e as potencialidades terapêuticas da planta 
medicinal Uncaria tomentosa. Observou-se que foram realizados estudos para identificação de 
compostos fitoquímicos, principalmente alcaloides. Também foram realizados estudos de 
toxicidade pré-clínica. Estudos de citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxicidade. É 
importante destacar a sua importância recentemente, para doenças crônicas degenerativas, 
Parkinson e Alzheimer, nos últimos anos. Devendo ser aprofundado em ensaios clínicos 
visando registro junto a Anvisa. 

Observou-se convergências científicas existente no país em relação à Uncaria 
tomentosa. Uma parceria com a empresa Herbarium Lab. Bot. Ltda. gerou quatro artigos, 
envolvendo dez instituições, todas do eixo sul-sudeste. Dado a identificação dos grupos 
brasileiros que exploram a espécie é possível mediar parcerias e cooperações com o objetivo de 
ajudar na implementação de qualquer projeto ou o Programa Nacional no âmbito de Plantas 
Medicinais ou Fitoterápicos. 

Vale ressaltar que foi possível observar que nos países de maior domínio 
tecnológico, a pesquisa tende a seguir a tripla hélice, desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet 
Leydesdorff, que se baseia na perspectiva da Universidade como indutora das relações com as 
Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e fomentador da 
atividade econômica), visando à produção de novos conhecimentos, a inovação tecnológica e 
ao desenvolvimento econômico. A inovação é compreendida como resultante de um processo 
complexo e dinâmico de experiências nas relações entre ciência, tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento nas universidades, nas empresas e nos governos, em uma espiral de 
“transições sem fim”. 

Nesse contexto, podemos destacar a importância do mapeamento tecnológico na 
condução da pesquisa, para o direcionamento tecnológico é de extrema importância para o 
avanço no desenvolvimento da cadeia produtiva de fitoterápicos. O trabalho reforça que as 
pesquisas realizadas nas instituições científicas brasileiras não apresentam impulso no processo 
de inovação pelo fato de não haver correlação com o depósito de patentes e desenvolvimento 
de produtos. 
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APÊNDICE A - GLOSSÁRIO  

 

Termos conforme RDC Nº 26/2014: 

 

Chá medicinal: é a droga vegetal com fins medicinais a ser preparada por meio de infusão, 

decocção ou maceração em água pelo consumidor. 

Derivado vegetal: produto da extração da planta medicinal fresca ou da droga vegetal, que 

contenha as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, podendo ocorrer na forma de 

extrato, óleo fixo e volátil, cera, exsudato e outros. 

Droga vegetal: planta medicinal, ou suas partes, que contenham as substâncias responsáveis 

pela ação terapêutica, após processos de coleta/colheita, estabilização, quando aplicável, e 

secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. 

Fitocomplexo: conjunto de todas as substâncias, originadas do metabolismo primário ou 

secundário, responsáveis, em conjunto, pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou de 

seus derivados. 

Fitoterápico: produto obtido de matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com 

finalidade profilática, curativa ou paliativa, incluindo medicamento fitoterápico e produto 

tradicional fitoterápico, podendo ser simples, quando o ativo é proveniente de uma única 

espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie 

vegetal. 

Insumo farmacêutico ativo vegetal (IFAV): é a matéria-prima ativa vegetal, ou seja, a droga 

ou o derivado vegetal, utilizado no processo de fabricação de um fitoterápico. 

Marcador: substância ou classe de substâncias (ex.: alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, 

etc.) utilizada como referência no controle da qualidade da matéria-prima vegetal e do 

fitoterápico, preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico. O marcador pode ser 

do tipo ativo, quando relacionado com a atividade terapêutica do fitocomplexo, ou analítico, 

quando não demonstrada, até o momento, sua relação com a atividade terapêutica do 

fitocomplexo. 

Matéria-prima vegetal: compreende a planta medicinal, a droga vegetal ou o derivado vegetal. 

Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 

Medicamento fitoterápico (MF): medicamento obtido empregando-se exclusivamente 

matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de 

seu uso, assim como pela constância de sua qualidade. Não se considera medicamento 
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fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer 

origem, nem as associações destas com extratos vegetais. 

Planta medicinal: espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. 

Produto tradicional fitoterápico: aquele obtido com emprego exclusivo de matérias-primas 

vegetais, cuja segurança e efetividade seja alicerçada no longo histórico de utilização 

demonstrado em documentação técnico-científica, sem evidências conhecidas ou informadas 

de risco à saúde do usuário e que seja caracterizado pela constância de sua qualidade. 

Uso tradicional: aquele alicerçado no longo histórico de utilização no ser humano demonstrado 

em documentação técnico-científica, sem evidências conhecidas ou informadas de risco à saúde 

do usuário. 

 

 




