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Introdução: A Cannabis sativa L. é uma das plantas mais antigas que o homem tem
conhecimento e cerca de 70 fitocanabinóides são descritos para a espécie, além de
419 outros compostos. Estes fitocanabinóides são classificados quimicamente em
10  grupos  principais,  e  os  compostos  mais  abundantes  são:  Δ9-trans-tetra-
hidrocanabinol (THC), canabidiol (CBD), canabigerol (CBG) e canabinol.  Cannabis
sativa L. é uma planta medicinal altamente promissora que possui eficácia para o
tratamento de várias condições médicas. Objetivo: Realizar prospecção tecnológica
envolvendo a terapêutica da Cannabis e seus componentes. Método: Foi realizado
com base nos pedidos de patente depositados nas bases  European Patent Office
(EPO),World  Intellectual  Property  Organization  (WIPO)  e  Instituto  Nacional  de
Propriedade Industrial do Brasil (INPI). A pesquisa foi realizada em março de 2016,
utilizando  os  termos:  cannabis  and  therapeutic;  cannabidiol  and  therapeutic;
cannabis and inflammation;  cannabidiol and inflammation;  thc and therapeutic;  thc
and inflammation, nas seções título e/ou resumo, para as buscas internacionais, e os
termos Cannabis; Canabidiol/Cannabidiol; THC para o INPI.  Resultados: A WIPO
apresentou  maior  número  de  patentes  (53%).  Houve  predominância  do  termo
Cannabis  and  inflammation  (28%).  Verificou-se  que  a  China  (79%) é  a  maior
detentora de número de patentes. Os CIPs mais abundantes foram A61K e A61P.
Maior número de patentes depositadas entre 2010 e 2015. Os depósitos ocorridos
no  INPI  foram provenientes  de  pedidos  internacionais.  Conclusões:  Através  da
busca de patentes nos bancos consultados, observou-se o crescimento, ao longo
dos  anos,  do  emprego  da  Cannabis com  perspectiva  de  desenvolvimento
tecnológico de novas opções terapêuticas no controle  de diversas enfermidades.
Salienta-se que neste período, a Cannabis e seus derivados ingressavam a lista de
proscritos  no  Brasil,  sendo  assim,  infere-se  ser  esse  o  motivo  da  ausência  de
depósito de patente brasileira. 
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