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RESUMO 

A biotecnologia tem apresentado soluções e oportunidades para a sociedade e para 
grande desenvolvimento científico. No entanto, o desenvolvimento acelerado de 
pesquisas promove uma grande quantidade de dados que podem ser divulgados em 
diferentes meios. Nesse cenário, as patentes tem sido consideradas uma fonte de 
informação científica e tecnológica, porém pouco explorada. Este trabalho teve como 
objetivo elaborar um estudo prospectivo de patentes a respeito dos galacto-
oligoassacarídeos com potencial biotecnológico. Foram analisados e avaliados os 
documentos de patentes depositados na base de dados do WIPO (World Intellectual 
Property Organization) referente ao período de 2014 a 2020, utilizando a palavra-
chave “galactooligosaccharides” totalizando 110 depósitos de patentes para o estudo. 
No ano de 2017 foi apresentado o maior número de patentes depositadas, aonde 
podemos destacar o continente asiático com o maior pedido de depósito de patentes, 
e a China, o país com maior volume. Quanto ao perfil dos requerentes 69% são 
depósitos de pedidos por empresas do setor privado, 22% de pessoa física e 9% de 
universidades. Destes pedidos de empresas privada, destacam-se empresas 
multinacionais, como a N.V. Nutrícia. O maior percentual de pedidos de patentes 75% 
foi destinado a elaboração de produtos. A concentração foi no setor relacionado a 
saúde com 70% de depósito de patentes tendo o destino destes para composições 
nutricionais, produtos lácteos, fórmulas nutricionais e fórmulas infantis. A área de 
biotecnologia obteve 19% dos depósitos de patentes sendo o maior percentual 
destinado a produção de gos. Já a área de alimentos obteve 11%, tendo maior volume 
sido destinado à produtos lácteos. A tendência da utilização e produção de GOS vem 
sendo de grande interesse, uma vez que o total dos depósitos de patentes são 
destinados à estes fins. 
 
 
Palavras-chave: Biotecnologia. Oligossacarídeos. Prebióticos. WIPO.  
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ABSTRACT 

 
Biotechnology has presented solutions and opportunities for society and for great 
scientific development. However, the accelerated development of research promotes 
a large amount of data that can be disseminated in different media. In this scenario, 
patents have been considered a source of scientific and technological information, but 
little explored. This paper aimed to develop a prospective patent study regarding 
galacto-oligosaccharides with biotechnological potential. Patent documents deposited 
in the WIPO (World Intellectual Property Organization) database for the period 2014-
2020 were analysed and evaluated, using the keyword “galactooligosaccharides” 
totalling 110 patent deposits for the study. In 2017, the largest number of patents filed 
was presented, where we can highlight the Asian continent with the highest patent 
filing application, and China, the country with the highest volume. As per applicants 
profile, 69% are deposits of applications by companies in the private sector, 22% are 
individuals and 9% are universities. Of these orders from private companies, 
multinational companies, such as N.V. Nutrícia, stands out. The highest percentage of 
patent applications 75% was destined for the elaboration of products. The focus was 
on the health-related sector with 70% patent filings having their destination for 
nutritional compositions, dairy products, nutritional formulas and infant formulas. The 
biotechnology area obtained 19% of patent deposits, the highest percentage being for 
the production of GOS. The food area, on the other hand, obtained 11%, with a greater 
volume being devoted to dairy products. The trend in the use and production of GOS 
has been of great interest, since the total of patent deposits are destined for these 
purposes. 
Keywords: Biotechnology. Oligosaccharides. Prebiotics. WIPO. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Biotecnologia é uma área em ampla expansão dentro do setor tecnológico, 

apresentando excelentes soluções para problemas relacionados ao processamento 

de alimentos, por exemplo.  Com perspectivas de grande crescimento no mercado, 

com altos investimentos e valorização dos produtos oriundos desse setor, é crescente 

o interesse em patentear descobertas científicas e de produtos para garantir a 

propriedade intelectual dos inventores. A patente de invenção, constitui como a 

principal fonte de proteção aos direitos e propriedade intelectual. Tem como finalidade 

assegurar ao inventor, o direito a uma nova invenção tecnológica, sendo que este 

pode usufruir com exclusividade de seu invento por determinado tempo, conforme 

regulamenta a legislação vigente em seu país ou pelos acordos internacionais de 

patentes (PARANAGUÁ; REIS, 2009; MALONEY et al., 2010). 

Os principais meios de divulgação do conhecimento científico e tecnológico 

atualmente, são os artigos científicos e as patentes, entretanto, há diferenças e pontos 

em comum entre eles para questão de valor legal de uso e proteção dos 

conhecimentos gerados. Ambos necessitam de serem validados por especialistas e 

são meios de registro de propriedade intelectual do conhecimento gerado. O direito à 

propriedade intelectual que é o conhecimento científico é de direito do autor. A 

divulgação acontece por meio de artigos científicos, normalmente, em revistas 

técnicas da área a qual está inserido. As patentes, são concedidas por meio de pedido 

aos órgãos responsáveis de patenteamento, mediante depósito legal do documento, 

em que consta todas as informações acerca da invenção. Sendo concedida para 

quem faz o depósito legal e não necessariamente, para o autor. Podendo ser usada 

por terceiros, por quem adquirir os direitos sobre a referida patente (MULLER; 

PERUCCHI, 2014).  

No cenário brasileiro as patentes estão em processo de desenvolvimento nas 

grandes áreas de novas tecnologias e da biotecnologia. As patentes estão em 

crescimento devido aos incentivos em pesquisas e da necessidade de proteção dos 

direitos intelectuais por meio de programas de apoio à pesquisa. Internacionalmente, 

há muitas expectativas e investimentos nesse setor nos últimos anos, sendo 

contemplada por meio de estímulos e políticas industriais e tecnológicas.  Por não ter 

domínio total sobre tecnologias avançadas na geração de produtos, processos e 
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serviços especializados nessa área, o Brasil se preocupa, por ser o país um dos 

maiores detentores de recursos naturais no mundo com potencial para esse mercado 

(GREGO; MARTINELLI JUNIOR, 2014).  Nesse sentido, estudos que demonstrem a 

importância do registro de patentes para proteger a propriedade intelectual dos 

inventores são importantes e necessários. 

O banco de dados de patentes representa a maior fonte mundial de 

informações técnicas e fornece uma enorme biblioteca para pesquisa clínica, cirúrgica 

ou experimental. Este banco facilita o estabelecimento de conexões nos mais diversos 

ramos de atividade e tem um impacto significativo no desenvolvimento do 

conhecimento. Dessa forma, para buscar a demanda do consumidor por produtos 

saudáveis, atrativos e nutritivos ao mesmo tempo, utilizando tecnologia para 

desenvolver funcionalidade, os alimentos bioativos têm se tornado cada vez mais 

desafiador (REIS et al., 2016). 

Na biotecnologia, tendo em vista os esforços e riscos envolvidos, a 

exclusividade (ou seja, concessão de patentes) desempenha um papel fundamental, 

principalmente no desenvolvimento e comercialização de alvos moleculares e 

candidatos a fármacos (DROZDOFF; FAIRBAIRN, 2015). 

Segundo Gibson e Roberfroid (1995), os prebióticos são ingredientes 

alimentares não digeríveis que promovem aumento do número de bactérias benéficas 

no trato gastrointestinal (TGI), aumentando a saúde do mesmo e potencialmente 

melhoraram a saúde do hospedeiro, desta forma, nos últimos anos, tem-se observado 

um crescente interesse por estudos nessa área. Assim, os produtos de 

transgalactosilação de lactose por β-galactosidases (EC 3.2.1.23), têm sido 

apontados como benéficos para a saúde humana, pois estimula o crescimento de 

bactérias específicas de forma seletiva no intestino como as bifidobactérias e 

lactobacilos (MAISCHBERGER et al., 2007).  

A obtenção dos prebióticos pode ser realizada de duas maneiras: através de 

síntese química ou enzimática. Estudos sugerem que a síntese por enzimas, é mais 

benéfica com relação a química por permitir o controle da regioselectividade e 

estereoquímica dos produtos finais da reação (DUARTE et al., 2017). Ainda permitem 

o controle dos galacto-oligossacarídeos que melhoram o crescimento de 

bifidobactérias e lactobacilos no intestino grosso e são incluídos como alimento 

ingredientes para reduzir o crescimento de microrganismos patogênicos. Também 

auxiliam na absorção de minerais devido à transferência osmótica de água ao intestino 
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grosso (LARA et al., 2018). Outro campo de estudo, é referente ao processo de 

obtenção do GOS através da transgalactosilação pela β- galactosidase com a síntese 

funcional de ingredientes alimentares. Em condições específicas, a β- galactosidase 

catalisa a porção de galactose transferida para outro doador (lactose) que resulta na 

formação de uma complexa mistura de compostos altamente valiosos de produtos 

denominados galacto-oligossacarídeos (CAREVIC et al., 2018). 

Apesar de estarem disponíveis de forma gratuitas e online, as bases de dados 

relacionadas as patentes quase não são exploradas para obtenção de informações 

tecnológicas por instituições de ensino e pesquisa (REIS et al., 2016). Nesse sentido, 

justifica-se a importância desse estudo, pois a comunidade acadêmica e a indústria 

brasileira precisam estar atentas em pesquisas nesse setor, pois influenciam a 

economia nacional. Muitas oportunidades podem surgir nesse nicho de mercado.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.1. Processos de patentes e a biotecnologia no Brasil 

 

Proteger a propriedade intelectual de novas invenções é muito importante para 

garantir a autenticidade de produtos e também os direitos autorais do inventor. 

Dentro da propriedade intelectual há três eixos: Direitos autorais; Propriedade 

industrial e Proteção sui generis. Os direitos autorais estão diretamente relacionados 

à criação artística, intelectual ou literária. A Propriedade industrial, tem como objetivo 

principal proteger a criação do intelecto humano que de alguma forma possam ser 

utilizados em processos produtivos, criando-se produtos e/ou serviços de cunho 

industrial e produtivo. Dentro desse contexto, as patentes são um segmento da 

propriedade industrial (JUNGMANN; BONETTI, 2010; ALMEIDA; DEL MONDE; 

PINHEIRO, 2013). 

A proteção sui generis que são sistemas de proteção utilizados em diversos 

países, para uma melhor alternativa, frente a possíveis inadequações do sistema 

vigente para garantir proteção a ativos tais como:  topografia de circuitos integrados e 

conhecimento tradicional (JUNGMANN; BONETTI, 2010; ALMEIDA; DEL MONDE; 

PINHEIRO, 2013; IFNMG, 2021).  

  As patentes são mecanismos importantes para conferir direito de propriedade. 

O INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, define “patente como sendo um 

título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, 

outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou 

jurídicas detentoras de direitos sobre a criação”. A patente concede ao seu titular o 

direito de impedir que terceiros possam tomar posse de sua invenção, não podendo 

por exemplo, produzir, criar, vender ou importar produto objeto de patente, ou 

processo obtido por um processo patenteado (SEBRAE, 2020; INPI, 2020).  

Nesse sentido, as patentes têm como objetivo principal incentivar as invenções 

por meio dos conhecimentos científicos produzidos. Em contrapartida, o Estado 

concede o monopólio legal ao inventor para industrialização e comercialização do 

produto ou processo. Além disso, intensifica a capacidade das instituições e dos 

indivíduos em aprender e transformar o conhecimento em vetores de competitividade 

(GREGO; MARTINELLI JÚNIOR, 2016).  
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Reis et al. (2016), destacam dois motivos que tornaram as patentes importantes 

para a Propriedade Industrial, são eles: “Primeiro, constituem-se na forma mais 

tangível de propriedade intelectual e desfrutam de forte proteção legal. Segundo, 

porque os bancos de dados de patentes são poderosas fontes de informações 

tecnológicas a serem utilizadas na inteligência competitiva” 

No Brasil, a Lei no. 9279/1996 regula direitos e obrigações relativos à 

Propriedade Industrial. O Art. 6, esclarece que: “ao autor de invenção ou modelo de 

utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, 

nas condições estabelecidas nesta Lei” (BRASIL, 1996). Ressalta-se que a legislação 

brasileira, é adaptada de leis internacionais como o Trade Related Intellectual Property 

Rights (TRIPs).  Para obter o consentimento de uma patente, a invenção deve se 

enquadrar em duas modalidades e possuir os requisitos apontados na Tabela 01. 

 

Tabela 1. Modalidades de invenção para patentes 

Modalidades de invenção para requerer patentes 

Patente de Invenção (PI) Modelo de utilidade (MU) 

Ser uma nova solução técnica para 

um problema específico 

Apresentar nova forma ou disposição, envolvendo ato 

inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou 

em sua fabricação 

Ser novidade, atividade inventiva, e 

aplicação industrial 

Ser novidade, ato inventivo, melhoria funcional, e aplicação 

industrial 

Possui duração de 20 anos contados 

a partir do depósito da patente 

Possui duração de 15 anos contados a partir do depósito da 

patente. 

Fonte: Adaptado do Sebrae (2020). 

Há vários tratados mundiais sobre patentes, entre os principais destacam-se: 

Convenção de Paris; Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT); Tratado 

de Budapeste sobre Depósito de Micro-organismos para a Finalidade de Proteção por 

Patente; Acordo sobre Aspectos Comerciais de Direitos de Propriedade Intelectual, 

incluindo a Contrafação de Bens – TRIPS (MACEDO; BARBOSA, 2000). 

Também, há muitas bases de dados sobre patentes, destacam-se três bases 

gratuitas para busca de registros e patentes no Brasil e no mundo:  INPI – para busca 

de patentes depositadas no Brasil; Latipat – permite localizar patentes da América 

Latina e Espanha; Espacenet – busca internacional no Escritório Europeu de patentes.  

Ressalta-se que o Espacenet permite recuperar grande parte dos resultados, pois 
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contém dados patenteáveis de muitos países. Entre as formas de realizar a busca de 

patentes, pode-se utilizar: Palavras chave; Nome do(s) depositante(s) e/ou 

inventor(es); Número do depósito; Datas de depósito e/ou publicação; Classificação 

internacional de patentes (INPI, 2017). 

No Brasil, o responsável por registros e gestão de pedidos de patentes é o INPI 

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial), que classifica todos os pedidos de 

patentes conforme a área tecnológica a que pertencem. Para a classificação dos 

pedidos, o INPI adota desde 2014, a Classificação Internacional de Patentes – CIP 

(IPC, na sigla em inglês) para classificar os pedidos. O objetivo da classificação é 

estabelecer uma ferramenta eficiente de busca, para os interessados na recuperação 

de documentos de patentes. Além disso, avaliam as invenções e divulgação técnica 

dos pedidos de patentes (INPI, 2020).  

A CIP divide-se em oito seções principais, representadas por letras maiúsculas, 

seguida do respectivo título, conforme observa-se na Tabela 02. 

 

Tabela 2.Seções principais da CIP 

Seção 

Título 

A Necessidades Humanas 

B Operações de Processamento e Transporte 

C Química; Metalurgia 

D Têxteis; Papel 

E Construções Fixas 

F Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão 

G Física 

H Eletricidade 

Fonte: Adaptado de SILVA (2016). 

Para fazer a classificação completa, deve-se combinar os símbolos que 

representam a seção, a classe, a subclasse e o grupo principal ou o subgrupo, 

conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1. Símbolo completo da classificação CIP 

 

Fonte: INPI (2019). 

 

Na Seção (1° nível):  Esta classificação representa todo o conhecimento que 

possa ser considerado adequado para o campo de patentes de invenção e está 

dividida em oito seções conforme Tabela 2. 

Na Classe (2° nível): Cada seção é subdividida em classes. 

Na Subclasse (3° nível): Cada classe abrange uma ou mais subclasses. 

No Grupo: Cada subclasse é desdobrada em subdivisões, denominadas 

"grupos", que podem ser grupos principais ou subgrupos (INIP, 2019). 

Conforme exemplo: CIP -  A23C 9/12 

 

Seção A NECESSIDADES HUMANAS 

Classe  23 ALIMENTOS OU PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; TRATAMENTO 

DOS MESMOS. NÃO ABRANGIDO POR OUTRAS CLASSES. 

Subclasse C ALIMENTOS OU PRODUTOS DE LATICÍNIOS. p.ex. LEITE, 

MANTEIGA, QUEIJO; SUBSTITUOS DO LEITE OU DO 

QUEIJO; PRODUÇÃO DOS MESMOS.  

Grupo 

Principal 

9 Preparações de leite; leite em pó ou preparações de leite em pó. 

Subgrupo 12 Preparações de leite fermentado; Tratamento usando micro-

organismos ou enzimas (PATENTSCOPE, 2021). 

 

Há vários tratados mundiais sobre patentes. O Tratado Internacional de 

Cooperação de Patentes (PCT), com mais de 150 países membros, incluindo o Brasil, 

permite reivindicar uma patente de proteção de uma invenção por meio de um único 
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pedido em um grande número de países de forma simultânea. Dessa forma, não é 

necessário fazer vários pedidos de forma separada de patentes regionais ou 

nacionais. Porém, na fase nacional os pedidos de patentes ainda devem ser 

realizados em organismos nacionais e regionais (WIPO, 2020).  

Para a obtenção da patente o processo do PCT inclui as seguintes fases, 

conforme figura 2 (WIPO, 2020). 

Depósito: o requerente realiza o depósito perante qualquer organismo de 

patentes seja nacional ou regional, ou junto da OMPI, um só pedido internacional 

satisfazendo as exigências formais do PCT, arcando com as custas relativas ao 

processo. A pesquisa: O ISA, que é o órgão detentor global de avaliação técnica de 

patentes, e responsável pela identificação dos documentos outrora publicados, bem 

como sua análise (“estado”) técnica, que podem ter uma influência sobre a 

patenteabilidade da sua invenção e estabelece um laudo nominal confirmando a 

patente da respectiva invenção.  

Publicação Internacional: após o prazo limite de 18 meses, contado da data 

mais antiga de depósito, o conteúdo é divulgado globalmente.  

Pesquisa internacional suplementar (facultativa): A seu pedido, uma 

segunda ISA identifica os documentos publicados que porventura não tenham sido 

encontrados na primeira ISA que executou a pesquisa principal, em virtude da grande 

diversidade do estado da técnica em diversos idiomas e em vários segmentos 

técnicos.  

O exame preliminar internacional (facultativo): Uma análise adicional de 

patenteabilidade uma das ISAs é executada, geralmente na base de uma versão do 

seu pedido de patente alterado frente ao conteúdo da opinião escrita.  

A fase nacional: Uma vez concluído todo o processo de acordo com o PCT, 

normalmente no prazo de 30 meses contados da data de depósito mais antigo do seu 

pedido inicial, a partir da qual você pode solicitar prioridade, o requerente pode dar 

início à solicitação da concessão de sua patente diretamente junto aos organismos 

nacionais (ou regionais) administradores de patentes dos países de onde demanda 

obtê-la. (WIPO, 2020). 

 

Na Figura 2, ilustra-se o resumo do sistema PCT, para que se obtenha uma 

patente. 
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Figura 2. Fluxo de registro da patente do Sistema PCT 

 

Fonte: WIPO, 2020. 

 

O incentivo as pesquisas, bem como a disseminação da importância da 

proteção das inovações contribuem por desenvolver o patenteamento de novas 

tecnologias no Brasil (GREGO; MARTINELLI JÚNIOR, 2016). Em relação ao campo 

da Biotecnologia, da lei de propriedade industrial - Lei nº 9.279, vigente no Brasil, no 

artigo 18, proíbe a concessão de patentes para: “III - o todo ou parte dos seres vivos, 

exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de 

patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no 

art. 8º e que não sejam mera descoberta” (BRASIL, 1996).  

Os artigos 8º e 9º, referente a Lei nº 9.279 consideram patenteáveis, as 

invenções que atendam aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial. E ainda, o modelo de utilidade e objeto de uso prático, ou parte deste, 

suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, 

envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua 

fabricação (BRASIL, 1996). 

A biotecnologia é definida pelo Decreto nº 6.041 de 8 de fevereiro de 2007, em 

seu anexo de políticas de desenvolvimento da biotecnologia, como "um conjunto de 

tecnologias que utilizam sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados 

para a produção ou modificação de produtos e processos para uso específico, bem 
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como para gerar novos serviços de alto impacto em diversos segmentos industriais" 

(BRASIL, 2007). 

A biotecnologia no Brasil é um setor estratégico, pois possui uma enorme 

biodiversidade, permitindo-se assim, a exploração de novas oportunidades para 

geração de inovações nos negócios e em soluções para a sociedade (WEID, 2018). 

O Brasil, é considerado um dos maiores detentores de recursos genéticos. Porém, 

não detém domínio de tecnologias avançadas para a geração, processos e serviços 

especializados na área de biotecnologia (GREGO; MARTINELLI JÚNIOR, 2016).  

Segundo o WIPO (2020) apontou que entre o ano de 2008 a 2018 houve um 

aumento nos depósitos de patentes de 6% na área de biotecnologia e 3% na 

farmacêutica. Porém no ano de 2019 houve uma redução nos pedidos de patentes 

em todo o mundo, sendo o primeiro declínio desde a crise financeira de 2009 mundial.  

Dentro da Biotecnologia, a questão de saúde gera muitos debates, pois tem um 

papel importante dentro do setor. Especialmente, após o advento dos medicamentos 

biológicos como: imunobiológicos, anticorpos monoclonais, enzimas e proteínas 

terapêuticas.  Em 2017, estudos estimaram que esses produtos representaram cerca 

de 20% do mercado mundial de medicamentos (WEID, 2018). 

Em relação a indústria de alimentos, com uma geração que busca qualidade 

de vida e alimentação mais saudável, o aumento por alimentos funcionais tem 

aumentado significativamente. Nesse contexto podemos citar os prebióticos no qual 

são um aliado para a saúde, pois estes passam pelo trato intestinal superior sem 

serem hidrolisado ou absorvido, e no colón são fermentados por bactérias intestinais 

que são benéficas e com isso melhoram a saúde do indivíduo. Dentre os tipos que 

possuem maiores efeitos prebióticos, destaca-se três: galacto-oligossacarídeos 

(GOS), inulina e oligofrutose (GONZÁLEZ- DELGADO et al., 2018). 

Quando se trata de patentes sobre prebióticos, estudo realizado por Reis et al. 

(2016), entre o período de janeiro de 2014 a julho de 2015, apontaram que na base 

de dados do INPI não foram identificados nenhum produto ou processo referente ao 

termo prebióticos ou seu termo no singular. O registro mais recente encontrado, foi 

um produto europeu registrado no Brasil e datava-se de março de 2013.  

O conhecimento e inovação gerados nas universidades ou com participação 

das mesmas, tem-se utilizado o termo “patentes universitárias”, porém, visto como um 

tema polêmico, por duas razões, explicados por Muller e Perucchi (2014): 
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A primeira, refere-se ao papel da universidade e de cientistas acadêmicos na 

produção de conhecimento dirigido à utilização (não ao entendimento), isto 

é, de tecnologias aplicáveis à solução de problemas sociais. A segunda, 

envolve conceitos subjetivos relacionados à ética, ao esforço pela visibilidade 

acadêmica e a questões suscitadas pelo ganho privado advindo de pesquisa 

financiada com verbas públicas ou desenvolvida em universidades públicas  

 

Oliveira e Velho (2010), apontaram que ainda é pouca a participação das 

universidades brasileiras como depositante de patentes. Ao comparar por exemplo, 

como as instituições estrangeiras nota-se uma enorme diferença das universidades 

brasileiras enquanto usuárias do sistema de propriedade intelectual.  

Todavia, em meio as divergências, a ideia do patenteamento é cada vez mais 

difundida e aceita pela comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. Um 

marco importante para a comunidade científica no Brasil, é a Lei de inovação, 

aprovada em 2016, que permite a transferência de conhecimento e tecnologia entre 

as empresas e as universidades. O artigo 1, da Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 

2016, estabeleceu medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à realização da capacitação técnica, 

obtenção de independência tecnológica e desenvolvimento de sistemas produtivos 

em âmbito nacional e regional (BRASIL, 2016).  

Estudos na área de depósitos de patentes por parte das universidades 

brasileiras, indicam um crescimento no número de depósitos de patentes 

demonstrando-se assim, maior envolvimento das universidades com o sistema de 

propriedade intelectual (OLIVEIRA; VELHO, 2010). Assim, observa-se que as 

universidades desempenham um papel importante no avanço da tecnologia, na 

geração de conhecimento científico e novas descobertas. 

As patentes no campo da biotecnologia e saúde, receberam uma grande 

atenção no final da década de 1990, devido a uma grande demanda relacionada ao 

genoma humano (THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 

DEVELOPMENT, 2005). 

A importância das patentes biotecnológicas na área da saúde podem ser 

exploradas por terem aplicabilidade em diversos segmentos, desde novas 

formulações ou apresentações farmacêuticas como novos usos para compostos bem 

estabelecidos no mercado (PIMENTA, 2017).  
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Importante fazer a menção que o processo de criação de patentes neste setor, 

estas matérias biotecnológicas encontram-se a maior volatilidade por parte dos países 

aderentes aos TRIPS (Acordo de Relacionamento de Propriedade Intelectual). Isso se 

deve ao fato deste acordo internacional ter sua adesão mandatória aos membros da 

Organização Mundial de Comércio, não sendo obrigado o patenteamento de grande 

parte das matérias biotecnológicas, desta forma deixando a escolha a critério de cada 

nação. Tal volatilidade libera que despesas e respectivos benefícios sejam analisados 

no patenteamento de genes, células e tecidos, bem como aqueles geneticamente 

alterados. Desta forma, cada nação deve realizar a análise do seu nível de 

desenvolvimento científico, tecnológico, produtivo e institucional para que tome sua 

decisão a partir destas variáveis em relação ao benefício de seu desenvolvimento 

(WEID et al., 2018). 

1.2 Prebióticos 

 Os alimentos funcionais, vão muito além do papel tradicional dos alimentos de 

promover nutrição, estes fornecem uma função e/ou benefício específico para a 

saúde. Ingredientes alimentares funcionais incluem probióticos e prebióticos, 

vitaminas, e minerais que podem ser utilizados na indústria alimentícia. E os 

prebióticos vem recebendo nas últimas décadas muita atenção das indústrias 

alimentícia, em virtude da alta demanda de produtos saudáveis pelos consumidores 

do mundo. (SABATER et al., 2018; FIGUEROA-GONZALEZ et al., 2011) 

Os prebióticos vem sendo estudados por seus efeitos para reduzir a adesão de 

microrganismos patogênicos a mucosa intestinal, mas também por apresentarem 

potencial redução do colesterol, resposta glicêmica, melhorar a saúde óssea, câncer 

de cólon, e alívio de sintomas de doença inflamatória intestinal.  (PINEIRO et al., 

2008). 

 O conceito de prebióticos foi inicialmente definido por Gibson e Roberfroid 

(1995), são ingredientes alimentares não digeríveis que promovem um aumento de 

um ou mais no número de bactérias benéficas no trato gastrointestinal (TGI), 

melhorando a saúde do TGI e potencialmente melhorar a saúde do hospedeiro. 

As Diretrizes Mundiais da Organização Mundial de Gastroenterologia (WGO) 

define prebióticos como ingredientes seletivamente fermentados que permitem 

modificações específicas na composição e/ou atividade da flora intestinal, conferindo 



26 
 

assim benefícios à saúde do hospedeiro (WORLD GASTROENTEROLOGY 

ORGANISATION, 2017). 

Tanto prebióticos, quanto carboidratos resistentes à digestão são fermentados 

por bactérias no íleo distal e no cólon, produzindo ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCC) que são fontes de energia para as células que revestem o TGI 

(ROBERFROID et al., 2010). 

Portanto, quando as fibras solúveis são fermentadas seletivamente por 

bactérias benéficas que conferem um benefício à saúde, elas são classificadas como 

prebióticos (JULIO-GONZALES et al., 2020). Sendo assim, estes prebióticos 

apresentam uma ação importante na saúde, os tornando atrativos para a qualidade 

de vida, podendo impedir diferentes patologias (JULIO-GONZALES et al., 2020). 

Conforme publicado pela FAO/OMS 2018 “Apesar da definição de prebióticos 

reconhecida pela FAO/OMS (2007, Gibson et al.,1995), existe ocorrência de produtos 

vendidos como prebióticos que não atentam a esta definição”.  

Como tal, os países reconhecem a necessidade e oportunidade para 

desenvolver uma orientação padrão o Codex Alimentarious, para definir mais 

claramente as características necessárias de prebióticos seguros e eficazes, para 

garantir o mesmo nível de qualidade e requisitos de fabricação para todos os produtos 

no mercado. O objetivo do Codex Alimentarious é estabelecer critérios de elegibilidade 

para garantir aplicação consistente a nível nacional e internacional pelos membros 

deste, disponíveis para promover a saúde e o bem-estar humano (FAO/OMS 2018). 

Os prebióticos podem estar presentes naturalmente nos alimentos e também 

podem ser obtidos por extração direta mediante solubilização em água ou soluções 

aquosas (inulina, oligossacarídeos de chicória e soja), por tratamentos químicos com 

a utilização de alcalinos ou ácidos (CORZO et al., 2015). 

  Porém outro método para obtenção de prebióticos é por síntese enzimática, 

pela reação de transgalactosilação. Diferentes enzimas podem ser utilizadas para o 

processo enzimático de produção de GOS como por exemplo as β- 

fructofuranosidases para FOS, e as β- galactosidades para obter o GOS (ANISHA, 

2017). 

Os prebióticos mais conhecidos são: Oligofrutose, inulina, galacto-

oligossacarídeos, lactulose e oligossacarídeos. (WORLD GASTROENTEROLOGY 

ORGANISATION, 2017) 



27 
 

Apesar de existir um grande número de oligossacarídeos com ampla 

diversidade de estruturas propostas como potencial prebiótico, apenas quatro 

apresentam dados sólidos de ensaios em humanos, sendo os frutanos (inulina e 

frutooligossacarídeos -FOS), galacto-oligossacarídeos (GOS) e o dissacarídeo 

sintético lactulose (JULIO-GONZALES et al., 2020). 

Os prebióticos mais estudados e utilizados nas indústrias ultimamente são: os 

frutanos (inulina e frutooligossacarídeos), e os galacto-oligossacarídeos, que podem 

ser produzidos através da sacarose ou lactose, pela atividade de glicotransferase de 

β-fructofuranosidase e β-galactosidase respectivamente (NGUYEN et al., 2019). 

 

1.3 Galacto-oligossacarídeos (GOS) 

Os Galacto-oligossacarídeos (GOS) são considerados prebióticos, e são 

conhecidos por aumentar o crescimento de bifidobactérias e lactobacilos no intestino 

grosso (LARA et al., 2018). Pertencem ao grupo dos carboidratos de cadeia curta não 

sendo absorvidos no intestino delgado e ainda podendo melhorar a absorção de 

minerais, pois ocorre a transferência osmótica de água no intestino grosso (JULIO-

GONZALES et al., 2020; LARA et al., 2018). 

Os GOS promovem a proliferação de bactérias intestinais benéficas, 

melhorando a microbiota, portanto apresentam diversos efeitos benéficos à saúde, 

como aumento da imunidade, redução do nível de colesterol, e prevenção do câncer 

de cólon (CAREVIC et al., 2018). 

Os GOS podem ser sintetizados a partir de um xarope concentrado de lactose 

por meio da reação de transgalactosilação, através da β-galactosidase, enzima 

conhecida também como lactase (BOSSO et al., 2019; JULIO-GONZALES et al., 

2020).  

Além de usar a enzima β- galactosidase para fornecer alternativas aos 

consumidores com intolerância à lactose, a hidrólise da lactose também pode formar 

GOS, através da atividade de transgalactosilação, está sendo estudada para produzir 

alimentos funcionais, que são benéficos para a microbiota bactéria intestinal 

(OLIVEIRA, et al., 2011; FEIJO, et al., 2017).  

Os GOS podem ser sintetizados a partir da lactose por transgalactosilação, 

através da β-galactosidase, (BOSSO et al., 2019; JULIO-GONZALES et al., 2020). O 

processo de transgalactosilação ocorre quando a enzima β-galactosidase transfere a 
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unidade de galactose para um aceptor que contenha um grupo hidroxila (CAVERIC, 

et al., 2018). Quando o mesmo grupo de saída ou de outra molécula de carboidrato 

aceptora faz a ligação do intermediário covalente à enzima galactosidase, ocorre a 

transgalactosilação, resultando na formação de uma ligação O-glicosídica entre o 

grupo de açúcar e a molécula aceptora (LARA et al., 2018). 

Os GOS são considerados alimentos seguros (GRAS) pelo FDA (Food and 

Drug Administration), nos Estados Unidos podendo ser utilizado como alimentos 

aditivos na fórmula infantil, como também pode ser utilizado em outras aplicações 

como panificação cereais, sorvetes, laticínios e suplementos alimentares (TODEA et 

al., 2020). 

A FDA (2010), entende o uso de GOS como ingrediente em fórmula infantil, na 

concentração máxima de 4g por litro, comida para crianças em 3,8 mg por grama de 

alimento, e seguindo a categoria a um nível de 2,66g por porção de: iogurte, bebidas 

lácteas, sorvete de iogurte, creme e pudim, misturas de shake, café manhã 

instantâneo, bebidas carbonadas ou não, bebidas à base de sucos, água adoçada ou 

aromatizada, café e chá gelado pronto para beber e bebidas isotônicas e esportivas.  

  Os GOS também possuem uma alta estabilidade térmica e ácida, conforme 

Tabela 03. Apresenta uma boa qualidade ao paladar, baixo valor calórico e doçura, 

possibilitando sua aplicação na indústria de alimentos e reconhecidos como produtos 

com atividade prebiótica pronunciada (CAREVIC et al., 2018; TOMAL et al., 2019).  

Tabela 3. Características da estabilidade do GOS, em relação a temperatura, tempo 
e pH. 

          Temperatura (°C) 

         Tempo (minutos) pH 

160 10 7 

100 10 2 

37 Vários meses  2 

Fonte: Adaptado de TOMAL et al., 2019. 

Os GOS estão presentes no leite materno e tem a função de restabelecer a 

microbiota intestinal dos lactentes (LARA et al., 2018). Por fornecerem propriedades 

semelhantes ao do leite humano, é considerado um ótimo substituto quando o 

aleitamento materno não é possível, sendo incluído, portanto em fórmulas para leite 

infantil (LARA et al., 2018). 
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1.4.  Galacto-oligossacarídeos produzidos pela transgalactosilação  

O método para a síntese enzimática de prebióticos provenientes de lactose, 

vem sendo amplamente estudado (SUÁREZ et al., 2018).  

Através da reação enzimática de hidrólise da lactose, pode obter as enzimas, 

no qual conforme for a concentração da enzima e substrato, a temperatura, o pH é 

possível obter os GOS (LISBOA et al., 2012). 

A lactose é conhecida com o açúcar do leite (MUEHLHOFF et al., 2013). É um 

dissacarídeo, formado por glicose e galactose (OLIVEIRA et al.,2011). Este 

dissacarídeo está presente no leite de mamíferos em concentrações elevadas, 

dependendo da espécie (SILVÉRIO et al., 2017). Os produtos lácteo que contém 

lactose são os principais substratos para a síntese de GOS por hidrólise enzimática 

(FISCHER; KLEINSCHMIDT, 2018). 

Na Figura 04, ilustra-se a estrutura química da lactose. Os produtos lácteo que 

contém lactose são os principais substratos para a síntese de GOS por hidrólise 

enzimática (FISCHER; KLEINSCHMIDT, 2018). 

 

 

Figura 3. Estrutura química da lactose 

 

Fonte: Walstra et al., 2006. 

 

Os GOS podem ser obtidos por uma reação de transgalactosilação durante a 

hidrólise da lactose por β - galactosidase (EC 3.2.1.23) (TOMAL et al., 2019). A síntese 

de GOS através da transgalactosilação de lactose é particularmente importante como 

uma plataforma de tecnologia para melhorar os subprodutos contendo lactose na 

indústria de lacticínios (SUÁREZ et al., 2018). 
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Além de usar a enzima β- galactosidase para fornecer alternativas aos 

consumidores com intolerância à lactose, a hidrólise da lactose também pode formar 

GOS, através da atividade de transgalactosilação, está sendo estudada para produzir 

alimentos funcionais, que são benéficos para a microbiota bactéria intestinal 

(OLIVEIRA, et al., 2011; FEIJO, et al., 2017).  

As β-galactosidases mais utilizadas pela indústria alimentícia são as 

produzidas através de Aspergillus spp. e Kluyveromyces spp, pois apresentam boa 

produtividade, além de serem considerados seguras para o consumo humano 

(OLIVEIRA et al., 2011; SISO, 1996). Sendo as mais utilizadas as leveduras: 

Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Kluyveromyces marxianus, Candida 

kefyr, Saccharomyces cerevisae e de fungos filamentosos:  Aspergillus niger, 

Aspergillus oryzae (AHMED; SATAR, 2012). 

As espécies de leveduras mais estudadas e utilizadas para a produção de β-

galactosidase são as Kluyveromyces lactis e Kluyveromyces marxianus e 

Saccharomyces fragilis (VENKATESWARULU et al., 2017). 

A produção da β- galactosidase requer o desenvolvimento de um processo 

fermentativo eficiente, que garanta alta produção de enzimas, mas processos 

microbianos são complexos sendo necessário compreender (CHOONIA, LELE, 2013). 

Portanto, é extremamente importante conhecer as condições e o meio para cultivo, a 

fim de otimizar o processo de fermentação e para melhorar a produção de β-

galactosidase (YOU et al., 2017). 

O processo de tranglactosilação para obtenção de GOS, ocorre durante a 

hidrólise da lactose por β-galactosidase (EC 3.2.1.23), sendo uma reação 

cineticamente controlada (FISCHER; KLEINSCHIDT, 2018). O mecanismo bioquímico 

da síntese de GOS é complexo, podendo ser divido em 3 etapas, na qual primeiro: 

Enzima + Lactose → Enzima-Lactose, onde  observa-se a formação do complexo 

enzima-galactosil; segundo: Enzima-Lactose → Galactosil-Enzima + Glicose, no qual  

por hidrólise da ligação glicosídica β1 → 4 da lactose ocorre a liberação da glicose; 

terceiro: Galactosil-Enzima + Aceptor → → Galactosil-Aceptor + Enzima , enzima-

galactosil o complexo é transferido para aceptores nucleofílicos contendo um grupo 

hidroxila, podendo ser a água ou sacarídeos (TOMAL et al., 2019; LISBOA et al., 

2012). Em uma solução com baixa concentração de lactose, a água é mais competitiva 

para ser o aceptor, sendo liberada a galactose (FAI; PASTORE, 2015).  
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Por outro lado, se a concentração de lactose no sistema for alta, as moléculas 

de lactose e demais monossacarídeos, dissacarídeos e oligossacarídeos, têm maior 

probabilidade de atuar como aceptores para o complexo enzima-galactosil, formando 

portanto o GOS (MICHELON et al., 2014; TORRES et al., 2010; FAI, PASTORE, 

2015). 

Quando a molécula aceptora é a água, o resultado é a formação de galactose 

(TOMAL, et al., 2019). Mas se a molécula aceptora for um açúcar (glicose, galactose, 

lactose ou o próprio GOS), há formação dos galacto-oligossacarídeos (FISCHER; 

KLEINSCHIDT, 2018). 

A síntese de GOS através da β-galactosidase é uma reação cineticamente 

controlada, cujas reações de hidrólise e transgalactosilação da lactose ocorrem 

simultaneamente (SUÁREZ et al., 2018). 

A reação de transgalactosilação, e a formação de GOS é dependente de alguns 

parâmetros, incluindo concentração de substrato, temperatura, pH e a fonte 

microbiana de β-galactosidases (SPLECHTNA et al. 2006). 

1.5.  Benefícios de aplicação de GOS  

A pesquisa para melhoramento da síntese de GOS é constante, devido possuir 

propriedades prebióticas e conferindo benefícios para crianças e adultos (FISCHER; 

KLEINSCHIDT, 2018). 

Estudos relataram os benefícios do GOS na microbiota intestinal humana, 

resultante do consumo de bifidobactérias e lactobacilos, porém as evidencias são 

limitadas de que esta mudança pode refletir em um benefício clínico para o sistema 

imunológico (YOUNIS et al., 2015; VANDENPLAS et al., 2015). 

Os GOS sintéticos assim como a galactose contendo hetero-oligossacarídeo, 

podem imitar os efeitos biológicos dos oligossacarídeos presente no leite materno, 

portanto são utilizados em diversos produtos e formulações (TODEA et al., 2020). 

Quando bebês não podem ser amamentados com leite materno, a fórmula 

infantil é necessária como substituto, portanto a fórmula infantil deve satisfazer as 

necessidades nutricionais dos bebês. (KOLETZKO, 2015). O leite de vaca geralmente 

utilizado nas fórmulas infantis possui um quantidade muito pequena de 

oligissacarídeos, portanto para preencher essa necessidade se faz a adição de 

oligossacarídeos nas fórmulas (DONOVAN et al., 2009). 

Portanto a suplementação de GOS e prebióticos em fórmulas infantis tem 
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aumentado nos últimos anos, encorajando as indústrias alimentícias e farmacêuticas 

a destacar o uso destes nos rótulos dos produtos, e divulgar junto aos profissionais 

de saúde para a recomendação destes produtos (MILLANI et al., 2009). 

 

1.6.Utilização dos GOS na indústria de alimentos 

 

Os GOS são utilizados nas indústrias alimentícias para a fabricação de uma 

grande variedade de alimentos e bebidas, por apresentarem as características físico 

químicas favoráveis como a alta solubilidade em água (cerca de 80%, m / m), sabor 

moderadamente doce (0,3 - 0,6 relacionados à sacarose), cor clara, estabilidade ao 

calor, estabilidade ao pH, alta capacidade de retenção de umidade (TORRES et al., 

2010; TOMAL et al., 2019). 

Os GOS são o principal oligossarídeos utilizado nas bebidas lácteas, porém e 

na maioria dos produtos comerciais utiliza-se o GOS e os frutooligissacarídeos (FOS) 

como nas fórmulas para leite infantil. Nestes pode ter uma combinação no leite 

enriquecido de 9: 1 de GOS: FOS, que são industrialmente produzidos e utilizados 

para proporcionar uma melhor nutrição de lactentes que não podem consumir o leite 

materno (ILLANE et al., 2016; TODEA et al., 2020) 

Os GOS sintéticos assim como a galactose contendo hetero-oligossacarídeo, 

demostrou reduzir o risco de doenças alérgicas e infecciosas em crianças de até 18 

meses de vida, quando comparado com crianças alimentadas com a fórmula padrão 

sem oligossacarídeos (IVAKHENKO, NYANKOVSKYY, 2013). 

Os GOS podem ser utilizados também nas indústrias de laticínios, por este 

poder ser sintetizado durante a fabricação de produtos lácteos fermentados, 

resultando da atividade metabólica de cepas naturalmente presentes nestes, sendo 

assim um componente desses produtos. (TODEA et al., 2020) Além de que, a adição 

de β-galactosidase para a fabricação de produtos com baixo teor de lactose, pode 

promover à produção simultânea de GOS (VÉNICA et al., 2015).  

Um estudo feito por Martins et al., (2014) ao adicionar a β-galactosidase em 

uma cultura láctica contendo Bifidobacterium animalis e Lactobacillus acidophilus, 

juntamente com a cultura típica do iogurte, nas condições ideais (concentração 

enzimática de 0,44 g L e adição de enzima após 90 minutos do início da fermentação), 

obteve um aumento de dez vezes na concentração de GOS e uma redução de quatro 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#35
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#35
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vezes na concentração de lactose, quando comparado a amostra sem adição da 

enzima. 

Os iogurtes além de serem uma ótima matriz para suplementação de GOS, 

quando adicionado deste é estável a pH baixo e não é degradado durante o 

armazenamento (TODEA et al., 2020). 

Por apresentarem boa estabilidade ácida e solubilidade em água, os GOS 

permitem serem facilmente acrescentados em bebidas como sucos ou bebidas de 

frutas, bebidas de café da manhã e refrigerantes, sobremesas, pudins, bebidas de 

coco, pão, bolos, geleias e bebidas esportivas, simultaneamente com outros 

ingredientes, tais como concentrado de sucos de frutas, xarope de açúcar e vários 

outros (SANGWAN et al., 2011). 

Muitas empresas produzem GOS, três delas são situadas no Japão a Yakult 

Honsha, com três produtos (Oligomato 55 em xarope, Oligomato Pó 55P e TOS-100), 

A Nissin Sugar Manufacturing Company produz Cup-Oligo em xarope (Cup-Oligo H70) 

e em pó (Cup-Oligo P); e Snow Brand Milk Products que produz GOS que é 

incorporado em sua fórmula de leite infantil P7L, no qual não possui este para 

comercialização fora da companhia. Nos Países Baixos, a empresa Frisland Food 

Domoin, produz o Vivinal GOS, na forma de xarope e em pó. No Reino Unido, a 

empresa Classado Lta, produz um GOS em pó, Bimuno, e também sua versão em 

xarope (TZORTZIS, VULEVIC, 2009; TORRES et al., 2010). 

Com o desenvolvimento biotecnológico para obtenção e utilização do GOS, o 

principal resultado é uma ampla variedade de alimentos e bebidas desenvolvidos 

(TODEA et al., 2020). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Elaborar um estudo prospectivo de patentes à respeito dos galacto-

oligoassacarídeos com potencial biotecnológico. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Levantamento dos depósitos de patentes (pedidos e concedidos) na base 

de dados WIPO no período de 2014 à 2020; 

  Analisar e classificar as patentes por distribuição geográfica: país de 

origem, tipo de requerente, depósito de residente e não residente; e os 

depósitos de patentes nas seguintes categorias: titulares, tipo (produto/ 

processo), área de destino (saúde, alimentos, biotecnologia);  

  Verificar as indicações do produtos referente a utilização de GOS a partir 

da análise dos depósitos de patentes. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Tipo de Pesquisa e Diretriz  

 

Este estudo é do tipo prospecção com busca de patentes publicadas em base 

de dados internacional.  

 

3.2 Critério de Elegibilidade 

Os critérios de inclusão foram: a) depósitos de patentes relacionadas a galacto-

oligossacarídeos utilizados na área da saúde, alimentos, biotecnologia, e 

farmacêutica, relacionados a humano e animal b) estudos que desenvolveram 

métodos para produzir GOS relacionados à saúde humana e animal. Como critério de 

exclusão foi definido: a) patentes em que os galacto-oligossacarídeos foram utilizados 

para outras aplicações. E também foram excluídos os documentos repetidos 

3.3 Base de Informação 

No intuito de responder aos objetivos propostos, utilizou-se uma pesquisa de 

prospecção tecnológica em bases de patentes da World Intellectual Property 

Organization (WIPO), com uso da Patentscope uma ferramenta que permite acessar 

milhões de documentos com patentes internacionais, regionais e nacionais.  

Dividiu-se a pesquisa em três partes: Inicialmente, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica para embasar o tema proposto em materiais já publicados que abordam 

a temática do estudo, como livros, artigos científicos, dissertações e teses 

(FONSECA, 2002). Onde fez-se uma leitura prévia sobre o tema relacionado a 

galacto-oligossacarideos. No segundo momento, selecionou-se as palavras-chaves 

relacionadas com o tema. Definiu-se para fim de pesquisa as seguintes palavras-

chaves: galacto-oligossacharides, prebióticos, β- galactosidadse e patentes. Durante 

as buscas não houveram limitações de linguagem e países, somente de tempo. Dessa 

forma, optou-se por selecionar patentes publicadas nos últimos seis anos. 

 

3.4 Seleção dos estudos  

Todos os títulos e resumos das patentes obtidos na busca foram avaliados pelo 

autor. Os resumos onde os estudos foram considerados com informações 

insuficientes para definir sua elegibilidade foram mantidos para análise completa do 
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deposito. Os depósitos completos foram avaliados e determinou-se a elegibilidade de 

cada estudo no critério incluir ou excluir da planilha de depósitos.  

 

3.5  Extração dos dados 

A extração dos dados das patentes selecionadas foi feita pelo autor. Dados 

gerais dos estudos foram coletados como: título, número de publicação, CIP (código 

internacional de patentes), classificação do CIP, pais de origem, pais do depósito, 

inventores, requerentes e setores de classificação. 

A ferramenta Microsoft Excel foi utilizada para subsidiar a construção da 

planilha onde foram inseridos os dados coletados na base do WIPO e 

PATENTESCOPE, de forma a mapear as patentes. 

 

3.6 Análise dos dados 

Para análise dos dados fez-se projeções utilizando gráficos produzidos 

manualmente pelo programa Microsoft® Excel, não sendo utilizado nenhum programa 

ou software de prospecção tecnológica, que é uma abordagem orientada para 

agregação quantitativa da síntese tanto de pesquisas qualitativas como de pesquisa 

quantitativas. A metodologia envolve extração, agrupamento e formatação dos 

resultados. Após a extração dos resultados das patentes incluídas e agrupamento dos 

achados relevantes, foram criados temas - representações concisas mais 

abrangentes, por meio de análise de conteúdo dos principais resultados. 

A Figura 05 apresenta o fluxograma do processo de coleta de dados para o 

estudo de prospecção tecnológica de pedidos de Patentes e Patentes concedidas 

para galacto-oligossacarídeos.  
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Figura 4. Coleta dos dados da prospecção de patentes 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O Mapeamento deste estudo de prospecção de patentes publicadas referente 

aos anos de 2014 a 2020 na base de pesquisa WIPO, utilizando a palavra-chave 

“Galactooligosaccharides”, revelou um universo total de 195 patentes publicadas. 

Contudo, este número não representa o valor total, pois uma mesma patente pode ser 

depositada em diferentes países. 

Segundo a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

(2004), a biotecnologia pode ser conceituada como “qualquer aplicação tecnológica 

que usa sistemas biológicos, organismos vivos ou derivados, para fabricar ou 

modificar produtos ou processos para fins específicos”. 

Após finalizar as análises das patentes publicadas, foram excluídos 3 depósitos 

de patentes que não eram de interesse deste estudo, e os documentos de patentes 

duplicados. Portanto para o presente estudo, foram contabilizados um total de 110 

depósitos de patentes publicadas para diferentes países. 

 

Figura 5. Evolução anual de patentes publicadas e concedidas relacionadas a 
Galacto-oligossacarídeos (GOS), entre os anos de 2014 a 2020.  

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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Houve uma evolução de depósito de patentes publicadas e concedidas (Figura 

06) no ano de 2017, sendo 27 no total, com um aumento de 80% em relação ao ano 

anterior porém, as patentes concedidas neste ano foram apenas 8, sendo que 6 

obtiveram a concessão no ano de publicação, e outras duas no ano de 2020.  Com 

relação às 8 concessões do ano de 2017, 5 patentes foram publicadas na Federação 

da Rússia e todas de pessoa física voltadas para área da saúde e/ou alimentos 

(Tabela 02). A origem de uma das concessões é de universidade, tendo como destino 

a Dinamarca, para área da saúde mas voltada para processo de obtenção de 

oligossacarídeos, e outras 2 para China, originada de uma empresa privada, e outra 

de pessoa física. Importante ressaltar que todas são voltadas para a área da saúde, 

tendo sua indicação para Diabetes, intolerância à lactose e para melhorar a digestão 

e absorção da lactose. 

 

Tabela 4. Concessões referente ao ano de 2017. 

Título Número de 

Publicação 

Número da 

concessão 

Data da 

concessão 

Synbiotics combination for brain activity 

improvement 

2630905 

 

Não consta 14/09/2017 

Methods for providing sialylated oligosaccharides 2787838 

 

2787838 

 

09/01/2017 

High purity galactooligosaccharide compositions, 

preparations and applications thereof 

106994130 

 

106994130 

 

19/06/2020 

 

Use of sphingomyelin and non-digestible 

carbohydrates for improving intestinal microbiota 

2608215 

 

Não consta 17/01/2017 

 

Whole wheat drink powder 106993734 

 

106993734 

 

04/09/2020 

 

Method for intestinal flora stimulation 2639490 

 

Não consta 21/12/2017 

 

Milk oligosaccharide-galactooligosaccharide 

composition for infant formula, containing soluble 

oligosaccharide fraction present in milk, and 

having low level of monosaccharides, and process 

to produce composition 

2607457 

 

Não consta 10/01/2017 

 

Method for producing low-fat ice cream with whey 

proteins microparticulate 

2616366 

 

Não consta 14/04/2017 

 

Fonte: Adaptado PATENTSCOPE, 2020. 
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Nos anos subsequentes, observou-se uma queda nas patentes publicadas, 

sendo   que no ano de 2018, houve a publicação de 11 patentes, 13 em 2019 e 16 em 

2020, refletindo assim uma quebra na sequência à tendência, observado em 2017. 

No ano de 2015, do total de 10 patentes publicadas, 60% foram concedidas, 

sendo o ano de maior percentual de concessão frente aos anos analisados neste 

estudo. Isso não significa que essas concessões ocorreram no mesmo ano de 

depósito, apenas 4 obtiveram a concessão no mesmo ano de 2015, e outras duas nos 

anos de 2017 e 2020. 

Entre os depósitos de patentes por país, os principais países com maior volume 

de patentes publicadas, utilizando o Galacto-oligossacarídeos (GOS) são: a China 

com 46 pedidos (42%), seguido dos Estados Unidos da América (USA) com 15 (14%) 

e Federação da Rússia com 14 (13%). Pedidos de depósito, Holanda 10 (10%) 

Alemanha 5 (5%), Reino Unido 3 (3%), Coréia do Sul, República da Coreia, Canadá, 

Taiwan, França, Dinamarca e Suíça todos com 2 (2%) pedidos de na sequencia 

Austrália, Japão e Grécia com 1 (1%).  Nota-se que no Brasil não foi encontrado 

depósitos de patentes referentes à GOS (Figura 07). 

 

Figura 6. Patentes publicadas por país no WIPO. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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 Analisando mais detalhadamente estes pedidos de depósito por país, nem 

todos são para o próprio país,  o continente asiático obteve o maior número de pedidos 

de depósito 53 (48%) sendo 47 residentes, quando comparado com os demais 

continentes (Figura 8). 

Figura 7. Patentes depositadas por país, residentes e não residentes no WIPO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Dentre as patentes publicadas pelos países, a China  apresenta o maior 

número de publicação, com 46 patentes publicadas sendo que, 44 foram publicadas 

no próprio país, ou seja residentes, indicando um incentivo bastante acentuado 

naquele país (Tabela 4). 

  Os Estados Unidos apresentam o maior volume de publicações de patentes 

fora do país,  não residentes, totalizando 15, sendo que  somente 4 são para o próprio 

país (Tabela 5). E este apresenta um maior pedido para China com 4,  seguido da 

Austrália, Canadá, Índia, Instituto Europeu de Patentes, e México  cada um com 3 

pedidos, o  pedido Internacional, totalizando 5 patentes publicadas, é referente ao 

pedido para todos os países. 
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Tabela 5. Países de depósitos de patentes referente à China na base de busca WIPO. 

País de origem País do Pedido Total 

China 

China 44 

Universal 1 

USA 1 

Total   46 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Tabela 6. Países de depósitos de patentes referente ao Estados Unidos da América 
(USA)na base de busca WIPO. 

País de origem País do Pedido Total 

USA 

Canadá 1 

Espanha 1 

México 1 

Nova Zelândia 1 

Universal 5 

USA 4 

Reino Unido  1 

Tailândia 1 

Total  15 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Em relação ao perfil do requerentes das patentes publicadas, as empresas 

privadas apresentaram maior destaque com 69%, seguidas de pessoas físicas, com 

22%, e as universidades com os 9% (Figura 09). Nesse estudo foi observado que a 

soma dos percentuais de número patentes publicadas por pessoas físicas e 

universidades foi menor comparada às do setor empresarial, demonstrando um 

domínio da tecnologia no desenvolvimento de produtos pelas empresas privadas. 

Dessa forma é necessário, a exploração por outros setores da sociedade, 

sobretudo por parte das universidades, uma vez que estas representam um potencial 

centro de pesquisa que podem contribuir para o avanço e desenvolvimento de 

produtos com essa tecnologia. Sendo assim, as pesquisas desenvolvidas nas 

universidades podem ser compartilhadas com as empresas permitindo-lhes inovação 

e ampliação de sua capacidade tecnológica. 
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Para estimular a publicação de patentes no Brasil segundo Mueller e Perucchi 

(2014) duas leis foram criadas com o objetivo de inteirar a Lei 9.279/96, a Lei da 

inovação - Lei nº. 10.973, de 2004, que estabelece medidas de incentivo à inovação 

e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação 

tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional do País (BRASIL, 2004), e a Lei do Bem Lei nº. 11.196, 

de 2005, que confere benefícios as empresas que invistam em inovação. Porém, 

mesmo com essas leis, há muita burocracia e demora entre o depósito e a concessão 

essas patentes, gerando muitas críticas. Outras crítica é quanto ao sistema judiciário, 

que é moroso para as patentes.  

Nos Estados Unidos, a aprovação do Bayh-Dole Act, em 1980, que tem como 

objetivo incentivar e comercializar as descobertas acadêmicas, e facilitando o 

processo para conceder patentes, que são resultados das pesquisas financiadas por 

investimento federais (MULLER, PERUCCHI, 2014).  

 

Figura 8. Distribuição dos requentes de documentos de patentes relacionadas ao 
Galacto-oligossacarídeos. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Nesse estudo foi verificado que as empresas que solicitaram patentes estão 

relacionadas com o setor da saúde com produtos relacionados a fórmulas infantis ou 

compostos nutricionais, voltados para a promoção da saúde. 

Analisando as patentes pedidas no setor privado, foi observado que a indústria 

N.V. Nutrícia obteve o maior número de  patentes 6, seguido da Abbott Laboratories, 

Nestle, MJN U.S. Holdings, King-Prebiotics Biotechnology, Vitalus Nutrition,  Building 

Privada 
69%

Pessoa Física
22%

Universidade
9%
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Block  e Novozyne (Figura 10)  , que em sua grande maioria,  são empresas atuantes  

nas  áreas de saúde e alimentos. 

A Nutricia Advanced Medical Nutrition produz e distribui nutrição médica de alta 

qualidade em forma líquida, destinada a idosos, doentes e bebês. A Nutricia faz parte 

da divisão de Nutrição Médica Avançada, parte da Danone desde 2007. A Danone é 

uma das empresas líderes mundiais na indústria alimentícia com marcas fortes como 

Danone, Evian e Nutricia, sendo a número 1 mundial em produtos lácteos frescos, e 

focada em alimentos e desenvolve nutrição médica e alimentos para adultos e bebês 

(NUTRICIA, 2021). 

O Abbott Laboratories é uma companhia norte-americana de produtos 

farmacêuticos e de cuidados com a saúde. Presente em mais de 150 países, a Abbott 

é uma empresa global com um propósito simples, ajudar as pessoas a viverem mais 

plenamente com tecnologias e produtos de saúde que mudam a vida.  Os produtos 

nutricionais constroem e mantêm a saúde em todas as fases da vida, fornecendo 

respostas reais para problemas reais, com tecnologias inovadoras para prevenir, 

diagnosticar e tratar as necessidades de saúde. Adapta rapidamente às mudanças no 

mundo, aproveitando a ciência e a tecnologia de ponta para fornecer as melhores 

soluções possíveis para alguns dos desafios de saúde mais importantes do mundo 

(ABBOTT, 2019; ABBOTT LBORATORIES, 2021).  

Vitalus Nutrition Inc. é um fornecedor internacional que produz ingredientes 

lácteos personalizados usados na indústria de alimentos, bebidas e nutrição. Esta 

empresa se concentra no processamento de soro e leite em ingredientes lácteos que 

são amplamente utilizados em fórmulas instantâneas, produtos de padaria e muito 

mais. Suas principais categorias de produtos incluem leite e whey protein 

concentrado, leite permeado em pó e creme de leite.  Eles também podem ser 

usados para a categoria envelhecimento saudável e podem ser adicionados a 

outras aplicações leiteiras, como queijo ou iogurte para fornecer função e 

nutrição.  VITAGOS™, é a nova fibra prebiótica que foi projetada para atender aos 

padrões de qualidade necessários para a fórmula infantil e é fabricada com 

enzimas derivadas de fontes não geneticamente modificadas (VITALUS, 2021). 

A MJN U.S. Holdings LLC, também conhecida como Mead Johnson & 

Company, LLC é uma divisão americana e subsidiária da empresa britânica Reckitt 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%AAutico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
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Benckiser. É um fabricante líder de fórmulas infantis tanto nacional quanto 

globalmente com seu principal produto Enfamil (MEAD JOHNSON, 2021).  

 

Figura 9. Distribuição dos requentes de empresas privada das patentes publicadas, 
referente aos anos de 2014 a 2020 no WIPO. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Considerando a categoria dos pedidos de Patentes (Figura 11), a divisão foi 

realizada em:  produtos (75%), processo (16%), produto e processo (9%).  Dos 

depósitos de patentes publicadas destinadas a produtos, os setores foram: Saúde 

(65), Biotecnologia (8), Alimentos (7), Ração (2) e Farmacêutica (1). Para processos, 

as patentes publicadas apresentaram a seguinte distribuição: Biotecnologia (12), 

Saúde (4) e Alimentos (1), e para a categoria produto e processo: Saúde (7) e 

Alimentos (3) conforme Figura 12. 
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Figura 10. Pedidos de Patentes por categoria 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

  

Figura 11. Distribuição quanto a categoria nas diversas áreas industriais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Os valores maiores para a área de saúde,  alimentos e biotecnologia podem 

ser pelas empresas requerentes das patentes  estarem relacionadas à esta área, 

indicando um interesse maior na elaboração de produtos relacionados à saúde. O que 

vem de acordo com o número de patentes publicadas solicitadas por empresas da 

área da saúde e alimentação, e sendo sua grande maioria empresas multinacionais. 
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A concentração nesses setores pode ocorrer, pelo GOS favorece a proliferação 

de a bactéria benéficas na microbiota intestinal, promovendo efeitos benéficos à 

saúde, como o aumento da imunidade, redução do nível de colesterol, melhora 

absorção de vitaminas e minerais e prevenção de câncer de cólon no hospedeiro 

(CHEN, GANZLE, 2017; TORRES et al., 2010). 

O fato das patentes estarem mais voltadas  para a área de produtos,  pode ser 

porque os GOS são considerados prebióticos,  estimulando assim o crescimento e 

atividade de bactérias benéficas. Portanto fazem parte do conceito de alimentos 

funcionais, e estes atualmente emergiram como um dos mais significativos na área de 

pesquisa e inovação na indústria de alimentos, e alimentos funcionais quando fazem 

parte da dieta humana, proporcionando benefícios à saúde e reduzindo o risco de 

doenças crônicas (TODEA et al., 2020). 

Na área de alimentos diversos estudos mostraram o benefício do uso de GOS 

tanto no uso para humanos como para animais. Slawinska et al. (2019) num estudo 

que teve como objetivo modular a microflora intestinal de galinhas por meio da 

estimulação no ovo com prebióticos galacto-oligossacarídeos (GOS) e demonstrar as 

respostas moleculares do hospedeiro. O ensaio com animais foi realizado em frangos 

de corte (Ross 308). O GOS foi administrado por injeção no ovo realizada no 12°dia 

de incubação do ovo. A análise das comunidades microbianas e da expressão gênica 

da mucosa foi realizada no abate (42° dia pós-eclosão). O GOS aumentou a 

quantidade de Bifidobacteria no ceco (de 1,3% para 3,9%). Efeitos distintos de GOS 

na expressão gênica foram manifestados no jejuno e ceco. Genes de citocinas (IL-1β, 

IL-10 e IL-12p40) foram regulados positivamente no jejuno e ceco do grupo tratado 

com GOS. Os peptídeos de defesa do hospedeiro (AvBD1 e CATHL2) foram 

regulados positivamente no ceco do grupo tratado com GOS. Os receptores de ácidos 

graxos livres (FFAR2 e FFAR4) foram regulados positivamente em todos os três 

compartimentos do intestino (exceto no duodeno). Os transportadores de glicose 

foram regulados negativamente no duodeno (GLUT2 e GLUT5), mas regulados 

positivamente no intestino posterior (GLUT1 e GLUT2). 

Segundo Tomal et al. (2019) os GOS tem um efeito físico químico, onde suas 

características estão associadas à solubilidade em água, viscosidade, coloração, 

viscosidade como xarope de milho rico em frutose, estável a 160°C por 10 minutos e 

pH 7. E na mesma temperatura por 10 minutos em pH 2, e estável também a 37°C a 

pH 2 por vários meses, reduz o ponto de congelamento dos alimentos, possui 
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propriedades umectantes e doçura de 0,3 a 0,6 vezes mais que a sacarose, por essa 

razão pode ser utilizados na produção de vários tipos de alimentos tais como: fórmulas 

infantis, bebidas, produtos para panificação e confeitaria e alimentos para animais. 

Adicionalmente em relação a categoria de processo, a grande maioria dos 

depósitos de patentes publicadas foram destinadas a área de biotecnologia.  Os GOS 

e os frutanos são os dois grupos de prebióticos mais estudados recentemente para a  

utilização nas indústrias de alimentos que podem ser produzidos pela atividade 

glicosiltransferase de β-fructofuranosidase e β-galactosidase, da sacarose ou lactose 

respectivamente (NGUYEN et al., 2019). 

Essa utilização do GOS nos alimentos teve início no Japão em 1990 e em 1991 

obteve a aprovação legal, para uma categoria especial chamado de “alimentos para 

uso específico para saúde” denominado FASHU e o GOS encontrava-se entre esses 

ingredientes (TODEA et al., 2020). Atualmente diferentes empresas no mundo todo, 

produzem o GOS para utilização em produtos comerciais na área da alimentação, e 

são vendidos na forma de xaropes e pó, e utilizados em produtos alimentares e 

bebidas (TZORTZIS, VULEVIC, 2009; TORRES et al., 2010). 

Segundo Grand View Research Inc., (2019) o volume do mercado global de 

GOS foi estimado em US $ 830 milhões em 2018 e deverá expandir a uma taxa de 

crescimento anual composta (CAGR) de 9,6%. Pois a crescente demanda por 

fórmulas infantis está entre os principais fatores que impulsionam o crescimento, e 

espera um aumento da população infantil, consequentemente impactando 

positivamente na demanda por GOS. 

 

 Considerando a área de destino das patentes publicadas, temos o seguinte 

cenário: 77 são para área da Saúde, 20 Biotecnologia. 13 Alimentos (Figura 13). 
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Figura 12. Distribuição dos depósitos de patentes por área. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 

 

Das patentes publicadas e destinadas para a área da saúde 47 são indicadas 

para a utilização em Público Geral  ou seja para Seres Humanos em qualquer fase da 

vida, 24 indicadas para uso pediátrico, 2 para Público Geral/Animal e 1 para as demais 

Animais, Biotecnologia e Puérperas (Figura 14). A predominância dessa indicação 

comum para todas as áreas, com excessão da Ração é para Público Geral. 

  

Figura 13.Distribuição quanto a área e o público alvo. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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A maior concentração na área da saúde é destinada ao Público Geral e 

pediátrico, devido ao fato já mencionado de ser considerado um prebiótico e com a 

busca de população para uma alimentação mais saudável 

Os GOS por  estarem naturalmente presentes no leite materno, são ideias  para 

a utilização em fómulas infantis ou em leites para crianças em desenvolvimento 

(LAMSAL, 2012).  

Conforme Todea et al. (2020) produtos comerciais adicionados de GOS e/ou 

frutooligossacarídeos (FOS) nas fórmulas para leite infantil demostrou reduzir o risco 

de doenças alérgicas e infecciosas nas crianças com até 18 meses, comparado com 

as fórmulas sem adição destes prebióticos. 

Porém mesmo que estas patentes publicadas sejam  destinadas a saúde (77), 

o encaminhamento para o produto final se destinou a Composições com 31 destas 

patentes publicada, produtos lácteos com 11, fórmula nutricional 11 e fórmulas infantis 

com 4  (Figura 15). 

 

Figura 14. Destino do produto referente ao depósito de patentes relacionadas a área 
da saúde. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 

 

O grande interesse nesses pedidos de patentes estarem voltados a compostos, 

que são preparações com adição de GOS, pode ser pelo fato deste ser considerado 
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um GRAS, podendo ser utilizados em suplementos alimentares, em alimentos como 

aditivos ou em fórmula infantil e outras aplicações como cereais, sorvetes e lacticínios 

(TODEA et al., 2020). Além de ser considerado um prebiótico, por ajudar a proliferação 

de bactérias benéficas especialmente bifidobactérias e lactobacilos no intestino, que 

fornecem resistência contra colonização de bactérias patógenas, concedendo 

benefícios na microbiota intestinal humana, podendo prevenir doenças do cólon, como 

o câncer, e melhorar a absorção de minerais e controle dos níveis séricos de colesterol 

(TODEA et al., 2020; LARA et al., 2018; TOMAL et al., 2019). 

Quando bebês não podem ser amamentados com leite materno, a fórmula 

infantil é necessária como substituto, portanto a fórmula infantil deve satisfazer as 

necessidades nutricionais dos bebês. (KOLETZKO, 2015). O leite de vaca geralmente 

utilizado nas fórmulas infantis possui um quantidade muito pequena de 

oligissacarídeos, portanto para preencher essa necessidade se faz a adição de 

oligossacarídeos nas fórmulas (DONOVAN et al., 2009). 

Em um estudo realizado por Ben et al. (2008) que investigou o efeito de fórmula 

adicionada de 2,4 g de GOS por litro de fórmula na colonização e fermentação da 

microflora intestinal, isso em bebês alimentados com fórmula a termo em comparação 

a bebês alimentados com fórmula de controle e com leite materno. Os bebês foram 

acompanhados por 3 meses e, quando não amamentados, aleatoriamente alguns 

foram designados para os grupos de fórmula de teste e de controle. No final do período 

de alimentação, os resultados, apresentados, mostram que mesmo com baixos níveis 

de GOS, o número de Bifidobactérias intestinais (e também de Lactobacilos) 

aumentou significativamente, tanto em bebês alimentados com fórmula 

suplementados com GOS, quanto com leite materno, em comparação com aqueles 

alimentados com a fórmula controle.  

Outro estudo feito por Sierra et al. (2015) no qual distribuir aleatoriamente 

bebês para receber uma fórmula infantil até os 6 meses de idade e, em seguida, a 

fórmula de acompanhamento até os 12 meses de idade com suplementação de GOS 

(grupo GOS) ou sem (grupo controle). No grupo suplementado com GOS as 

bifidobactérias aumentaram em comparação com o grupo controle. 

A indicação destes produtos relacionados a área da saúde, em especial às 

composições são: aumentar o efeito simbiótico das bactérias probióticas com o GOS,  

melhorar a biodisponibilidade de ferro e prevenir ou tratar a deficiência de ferro 

(anemia), e melhorar a imunidade das crianças, prevenção e / ou tratamento de 
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doenças alérgicas, acelerar a tolerância ao leite de vaca, ajustar a flora intestinal, 

melhorar resposta inflamatória induzida pelo stress e constipação, aumentar a 

produção endógena de beta-hidroxi-beta-metilbutirato, diabetes ou intolerância a 

lactose entre outras (Tabela 07). 

Sun, et al. 2019, num estudo in vitro e in vivo, com células epiteliais do cólon 

humano e lipopolissacarídeos, foi injetado Helicobacter hepaticus 

Rag2/SpragueDawley, e feito um pré tratamento com GOS, os experimentos in vitro e 

in vivo mostraram que GOS tem certo efeito anticolite.  

Wilms E., An R., Smolinska A. et al. (2021), num estudo com adultos e idosos, 

que receberam um composto Biotis TM na quantidade de 21,6g/dia contendo 15 g/dia 

de GOS, e verificaram que o GOS melhorou a microbiota intestinal, aumentando a 

Bifidobactérias e diminuindo a diversidade microbiana. 

Outro estudo feito por Maawia, et al (2016) num estudo com uma mistura de 

GOS produzida por transgalactosilação, com quantidade significativa de mono e 

dissacarídeos a fim de verificar a possibilidade de aumento da absorção de minerais 

em ratos. Foi possível constatar que o uso de GOS não purificado por 3-4 semanas 

aumentou a absorção de Ca, Mg e Fe. 

Gronier et al. (2018) num estudo anterior demostrou que os prebióticos (fibras 

dietéticas que aumentam o crescimento de bactérias intestinais benéficas indígenas), 

como Bimuno ™ galacto-oligossacarídeos (B-GOS®), aumentaram os níveis de 

receptor de N-metil-D-aspartato (NMDA) no cérebro de rato.  A investigação atual 

examinou os correlatos funcionais dessas mudanças em ratos alimentados com B-

GOS®.  As respostas neuronais corticais à iontoforese NMDA foram maiores (+ 30%) 

em ratos administrados com B-GOS® em comparação com controles, os dados 

demonstram que um efeito pró-cognitivo da ingestão de B-GOS® em ratos está 

associado a um aumento na função do receptor NMDA cortical. 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213434416300299#!
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Tabela 7. Principais indicações das composições nutricionais. 

Indicação Produto Nº Patentes 

 Aumentar o efeito simbiótico das bactérias probióticas com o GOS 1 

 Melhorar a biodisponibilidade de ferro e prevenir ou tratar a deficiência de 

ferro (anemia) 

1 

 Melhorar a imunidade das crianças 1 

 Regular o trato intestinal 1 

Acelerar a tolerância ao leite de vaca  1 

Ajustar a flora intestinal  1 

Composição alimentar que inclui a composição prebiótica  1 

Diabetes ou intolerância a lactose 2 

Gos 1 

Melhorar a abundância da flora intestinal e o odor fecal dos bebês  1 

Prebióticos 1 

Preparação Enzimática do GOS e Evitar Turbidez 1 

Prevenção ou tratamento de disfunção cognitiva e / ou distúrbios 

emocionais em doenças neuropsiquiátricas ou envelhecimento. 

3 

Prevenir lesões e / ou promover a cicatrização do trato gastrointestinal 1 

Recuperação de pacientes com doença hepática 1 

Redução dos episódios de infecção 1 

Sistema Imunológico 1 

Melhorar a saúde intestinal e aumentar a taxa de ganho de peso de peixes. 1 

Aumento da resposta à vacinação; prevenção e / ou tratamento de 

doenças, asma, alergia, dermatite atópica, conjuntivite alérgica, infecções, 

diarreia e inflamação intestinal 

1 

Aumentar a produção endógena de beta-hidroxi-beta-metilbutirato 1 

Promover a motilidade gastrointestinal, melhorar a composição dos 

microrganismos intestinais e a imunidade. 

1 

Melhorar a resposta inflamatória induzida pelo stress e constipação 1 

Melhorar a atividade cerebral e as funções cognitivas 1 

Normalizar a microbiota intestinal  1 

Reduzir/prevenir infecção respiratória e / ou infecção intestinal, infecções 

respiratórias em bebês e crianças 

1 

 Alivia r a constipação 1 

Reduzir o comportamento semelhante à ansiedade e a resposta 

inflamatória induzida pelo estresse em crianças 

1 

Prevenção e / ou tratamento de doenças alérgicas 1 

Total 31 

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 
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Com relação a indicação dos produtos lácteos, temos: função antioxidante; 

ajudar na digestão e afins; iogurte natural orgânico assim como outros demostrados 

na Figura 16. 

Figura 15. Indicações do produtos lácteos na área da saúde. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 

 

Nesta mesma área da saúde, as indicações para fórmulas nutricionais e 

fórmulas infantis estão demonstradas nas Figuras 17 e 18 respectivamente. A grande 

maioria das indicações para esta área da saúde é em relação a melhora da microbiota 

intestinal, e/ou melhora na prevenção de alguma patologia.   
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Figura 16. Indicações das fórmulas nutricionais na área da saúde. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 

 

Figura 17.Indicações das fórmulas infantis na área da saúde. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 
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A área de biotecnologia possui 20 depósitos de patentes dos quais 19 são 

destinados para utilização em humano e 1 para animal. Destes, 7 são destinadas a 

produção galacto-oligossacarídeos (GOS) e a transgalactosilação, e 3 para 

composição e oligossacrídeos. (Figura 19). 

Segundo Fischer, Kleinschimidt (2018), indústrias como a Yakult 

Pharmaceutical Industry Co. Ltda utilizaram duas enzimas de Sporobolomyces 

singularis e Kluyveromyces lactis durante a produção de GOS, e a Vitalus Nutrition 

Inc. solicitou uma patente de uma combinação de β- galactosidases de Aspergillus 

oryzae e Kluyveromyces lactis, o que levou a um aumento no rendimento de GOS em 

média de 37%.  

Rico-Rodríguez et al. (2021) avaliaram a produção experimental de GOS em 

três matérias-primas com diferentes teores de lactose (lactose pura, permeado e soro 

de queijo). Os resultados sugeriram que uma combinação de β-galactosidases de 

diferentes fontes melhora a qualidade de GOS na síntese prebiótica. Além disso, o 

modelo matemático descreve a cinética de GOS para os dados experimentais, 

independentemente da matéria-prima ou β-galactosidase empregada. 

Figura 18.Destinos do pedidos de patentes na área de biotecnologia. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 

Os depósitos de patentes destinados a área de biotecnologia e voltado para a 

produção de GOS, as indicações são:  galacto-oligossacarídeos modificados, 

incubação de lactobacilos em um meio de soro de leite ; método para a produção de 

uma composição; preparação de GOS, produção de GOS em massa; método para a 
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produção de uma composição; produzir um alto rendimento de GOS; método de 

produção de GOS (Figura 20). 

 

Figura 19.Indicações da produção de GOS na área de Biotecnologia; 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 

 

Com relação a área de alimentos, 3 depósitos de patentes são destinados a 

fabricação de produtos lácteos e 1 para os demais (Figura 21).  

Vérnica et al. (2020) avaliaram uma β-galactosidase de K. lactis durante a 

fabricação de queijos de pasta mole e analisaram o impacto no metabolismo de 

carboidratos, proteólise e produção de compostos voláteis, características físico-

químicas e microbiológicas do produto. Os resultados obtidos demonstram a 

viabilidade da obtenção de queijos com GOS. Embora os valores de GOS alcançados 

não sejam adequados o suficiente para o efeito desejado, a abordagem tecnológica 

proposta se mostrou satisfatória e original. Os queijos com fibra prebiótica ainda não 

são muito difundidos no mercado. 
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Figura 20.Destinos dos pedidos de patentes na área de alimentos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 2021. 

 

Quanto aos inventores (Figura 22), verificou-se que 2 não estavam 

especificados, ou seja, no documento não consta o nome dos inventores, esses 

pedidos foram relacionadas aos pedidos de patentes de empresas multinacionais 

como a Optibiotix Ltd e \. Building Block. Porém os inventores Sallomons, Erik Wilbrink, 

Maarten, Hotse; Sanders, Peter; Kamerling, Johannis, Paulus Van Vuure, Catherina, 

Anna; HAGE, Johannes Adrianus, sendo os únicos com 3 documentos com 1 patente 

concedida   no ano de 2017. Os demais inventores mostrados na Figura 18 como o 

Wang Hua, Qi Xin e Sijen, Johannes Wilhelmus Christina, Alles Martine Sandra, 

apresentaram 2 documentos de patentes publicadas cada. Observou-se que a maioria 

dos inventores apresentou apenas um documento de patente publicada. Os 

inventores majoritariamente são chineses, com 46 documentos de patentes 

publicadas  
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Figura 21.Principais inventores das patentes relacionada a galacto-oligossacarídeos. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A crescente procura por alimentos e produtos ricos em prebióticos e saudáveis 

pela população, aliada ao crescente conhecimento do amplo potencial de uso dos 

galacto-oligossacarídeos nos mais variados setores da indústria tem levado a um 

expressivo número de depósito de patentes correlatas ao tema galacto-

oligossacarídeos. 

A partir da análise de depósito de patentes no WIPO pelo período de 6 anos (2014-

2020), a visão geral das patentes referentes a galacto-oligossacarídeos nas áreas de 

saúde, alimentos e biotecnologia permitem verificar o desenvolvimento de elaboração 

de composições, produtos enriquecidos com GOS e métodos para obtenção deste.  

A pesquisa revelou um elevado número de depósitos de patentes pela China, 

indicando que a mesma é um país com incentivo bastante acentuado, e interessado 

em proteger as tecnologias bem como garantir direito de exclusividade aos 

depositantes com o objetivo de se tornar uma potência mundial.  

Quanto ao perfil dos requerentes, os maiores detentores dos depósitos de patentes 

são empresas do setor privado, demonstrando um interesse maior das indústrias pela 

detenção da tecnologia. 

Constatou que grande parte dos depósitos de patentes é destinada a produtos 

focando nas grandes áreas da saúde, tendo como principais produtos composições 

nutricionais, produtos lácteos, fórmulas infantis. Tais depósitos estão alinhados com 

as estratégias destas empresas, objetivando crescimento econômico através de 

novas tecnologias. 
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