
*

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Contatos: 

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCF 

Endereço: Núcleo de Tecnologia Farmacêutica 

Campus Ministro Petronio Portella, Bairro Ininga. 

CEP: 64049-570 Teresina - Piauí 

Email: ppgcf@ufpi.edu.br 

Facebook: http://www.facebook.com/Lapnex  

Telefone: +55 86 3237-1240 



* Resumo: 

 Aplicação acetato de carvacrol como princípio ativo em produtos farmacêuticos de uso humano e/ou 

veterinário para tratamento da esquistossomose. 
 

* Contexto e Problema: 

 A esquistossomose é uma doença endêmica negligenciada pela indústria farmacêutica. 
 

* Solução Proposta: 

 Produto obtido do óleo essencial de diversas plantas. 
 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto com baixa toxicidade a células de mamíferos; viável e ecologicamente correto. 
 

* Status da Tecnologia 

 Protótipo. 
 

* Status da Propriedade Industrial 

 Pedido depositado. 

 BR 10 2012 0070049. 
 

* Competência amplia:  

 Desenvolvimento de fármacos para doenças parasitárias. 

 



* Resumo: 

 Uma formulação farmacêutica com propriedades ansiolíticas derivado do extrato etanólico padronizado 

das folhas da planta Mikania glomerata Sprengel. Mais especificamente refere-se à produção de um agente 

ansiolítico e depressor do sistema nervoso central.  

* Contexto e Problema: 

 Estas doenças provocam um desequilíbrio socioeconômico, muitos gastos com internação e 

medicamentos e dependendo da gravidade um alto número de pacientes podem cometer suicídio. 

* Solução Proposta: 

 Uma formulação farmacêutica com propriedades ansiolíticas à base do extrato etanólico padronizado das 

folhas de Mikania glomerata Sprengel. 

* Diferencial e benefícios: 

 O extrato não apresenta toxicidade em camundongos, bem como já é utilizado no tratamento de 

doenças respiratórias em humanos (PI9903296-1) e pode ser obtido com baixo custo. 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 Protocolo do INPI: 000169 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de uma formulação para tratar ansiedade. 



* Resumo: 

 O MYR11 é um produto sintético derivado de produto natural do tipo monoterpeno carbonilado que possui comprovadas 

propriedades ansiolítica e sedativa, descobertas a partir de metodologias in vitro e in vivo (modelos experimentais animais). 

* Contexto e Problema: 

 As desordens que afetam o sistema nervoso central (SNC) configuram uma categoria de crescente interesse por parte dos 

pesquisadores da área, sobretudo quando se pretende o desenvolvimento de psicofármacos que consigam exercer suas propriedades 

terapêuticas com o mínimo de reações indesejáveis e/ou adversas. Os óleos essenciais e seus compostos aromáticos, em geral, 

apresentam tais características e por isso têm sido alvo de diversos estudos no sentido de verificar suas atividades farmacológicas sobre o 

SNC, onde alguns deles já se encontram elucidados como agentes antiinflamatórios, analgésicos e anticonvulsivantes, desencadeando a 

necessidade de também identificar aqueles que apresentem efeitos ansiolíticos e sedativos, capazes de exercer efeitos similares às 

drogas disponíveis no comércio, mas com menores efeitos indesejáveis. MYR11 é um álcool natural primário com larga utilização na 

composição de produtos de limpeza, detergentes, xampus, sabonetes e outros artigos de higiene. Entretanto, seu uso na indústria 

farmacêutica tem sido incipiente, devido à ausência de estudos que verificassem a existência de propriedades terapêuticas, tais como a 

antioxidante, ansiolítica, sedativa e outras com influência sobre o sistema nervoso central. 

* Solução Proposta: 

 Fitomedicamento à base de MYR11, de uso humano e/ou veterinário, para o tratamento da ansiedade. 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto com baixa toxicidade, alto poder antioxidante, ansiolítico e sedativo, derivado de produto natural. 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 Protocolo NINTEC/UFPI 000132 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de fitomedicamento para o tratamento da ansiedade. 



* Resumo: 

 A presente invenção diz respeito ao desenvolvimento das formulações farmacêuticas à base da ciano-carvona (1S, 4R, 

6S)-6-carbonitrile-8-p-menthen-2-one) um derivado sintético da carvona, para tratamento da ansiedade, depressão e epilepsia. 

* Contexto e Problema: 

 Transtornos de ansiedade, depressão e epilepsia na sociedade moderna tem uma prevalência relativamente elevada e 

estão se tornando um problema de saúde pública. A busca por tratamentos para distúrbios do Sistema Nervoso Central foi o 

principal fator motivador para o desenvolvimento de muitos estudos realizados por pesquisadores acadêmicos e pela indústria 

farmacêutica. Contudo, ainda há elevada demanda por substáncias psicoativas potentes que apresentem resposta farmacológica por 

meio de novos mecanismos de ação e com menos efeitos colaterais. 

* Solução Proposta: 

 A carvona é um dos monoterpenos mais utilizados na síntese de substâncias bioativas. Por meio da modificação 

estrutural de terpenos, deve ser possível desenvolver novas drogas com maior especificidade na ação farmacológica. Portanto, os 

novos compostos sintetizados têm um alto potencial farmacológico que podem ter aplicação médica. 

* Diferencial e benefícios: 

 Dentre os benefícios de obter um novo fármaco dotado de maior afinidade para com determinados receptores, está a 

menor ocorrência de efeitos colaterais indesejáveis. Além de ser muito versátil, esta substância apresenta elevada pureza 

enantiomérica, o que possibilita preparar derivados enantiopuros.  

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 PI 1106242-8 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de fármacos para o tratamento de doenças neurodegenerativas 



* Resumo: 

 Aplicação do epóxi-limoneno na prevenção e/ou tratamento de patologias relacionadas ao sistema 

nervoso central. 
 

* Contexto e Problema: 

 A ansiedade é considerada uma das condições psiquiátricas mais comuns, afetando aproximadamente 10 

a 30% da população. É debilitante e reduz significativamente a qualidade de vida do indivíduo afetado. 
 

* Solução Proposta: 

 Produto obtido a partir da oxigenação do limoneno, monoterpeno abundante no óleo essencial das folhas 

de plantas do gênero Citrus e é tratado como rejeito em indústrias alimentícias. 
 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto com baixa toxicidade; viável e ecologicamente correto, porque oriundo de extrativismo 

legalizado nos respectivos órgãos competentes e é fonte renovável, pois é oriundo das folhas não comprometendo a 

planta por completo; 
 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 
 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 BR 10 2012 013516 7 
 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de fármacos para doenças relacionada ao sistema nervoso central. 



* Resumo: 

 A presente invenção refere-se especificamente ao isolamento da mistura de cumarinas [5,8-dimetoxi-psoraleno e 

5,7-dimetoxicumarina] presentes na fração de acetato de etila (AcOET) do extrato etanólico da folhas da planta C. limon (L.) 

Burm e a sua aplicação em formulação de produto(s) farmacêutico(s) para o prevenção e/ou tratamento do Mal de  Alzheimer, 

doença associada à redução de neurotransmissores cerebrais, principalmente a acetilcolina. 

* Contexto e Problema: 

 A DA é uma doença degenerativa que pode induzir dano cerebral de forma lenta e progressiva. É caracterizada 

por um panorama progressivo de demência comprometendo inicialmente a memória para fatos recentes. Posteriormente, com 

a evolução da doença pode haver a deteriorização das funções cognitivas com apraxias construtivas, agnosias e distúrbios 

afásicos. 

* Solução Proposta: 

 Produto obtido do isolamento do extrato etanólico da folhas da planta C. limon (L.) Burm 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto com baixa toxicidade, e sendo de origem vegetal constitui em uma alternativa interessante, já que um 

dos medicamentos mais utilizados a galantamina é um produto natural e, viável devido ao preço bastante oneroso dos 

medicamentos encontrados no mercado. 

* Status da Tecnologia: 

 Privilégio de Inovação. 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Patente requerida junto ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial com número do Processo Nº: BR 10 

2012 008099 0. 

* Competência ampliada: 

 Aplicação em formulação de produto(s) farmacêutico(s) para o prevenção e/ou tratamento do Mal de Alzheimer 



* Resumo: 

 Aplicação do extrato de Bellis perennis L., e seus constituintes químicos isolados como o flavonóide 

isorhamnetina 3-O-β-D-(6''-acetil)-galactopiranosideo, como princípio(s) ativo(s) em formulações inseticidas através 

da inibição da enzima acetilcolinesterase. 

* Contexto e Problema: 

 Os inseticidas presentes no mercado são altamente tóxicos, prejudiciais à saúde humana e ao meio 

ambiente. O uso de produtos naturais nessas formulações é uma torna-se, portanto, uma alternativa mais 

sustentável. 

* Solução Proposta: 

 Produto obtido do extrato de  Bellis perennis L. 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto com baixa toxicidade a células de mamíferos; viável e ecologicamente correto. 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 

* Status da Propriedade Industrial: 

 O processo encontra-se no NINTEC/UFPI. 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de inseticidas menos tóxicos e ecologicamente sustentáveis. 



* Resumo: 

 A presente invenção diz respeito a produção, uso e aplicações farmacêuticas da preparação lipossomal contendo 

nimodipina (LCNa), vasodilatador pertencente ao grupo das diidropiridinas, na terapia de doenças do Sistema Nervoso Central (SNC). Mais 

especificamente, a presente invenção refere-se às metodologias usadas no preparo e ao uso dos lipossomas na produção de formulações 

farmacêuticas sólidas, semi-sólidas e/ou líquidas. Além disso, a invenção diz respeito ao potencial antidepressivo, ansiolítico e 

anticonvulsivante da preparação e a sua utilização na formulação de produto(s) para a prevenção e/ou tratamento de doenças 

neurológicas. 

* Contexto e Problema: 

 Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que mais de 450 milhões de pessoas são acometidas por algum tipo de 

desordem que envolva o SNC. Dentre as alterações observadas, a ocorrência dos estados de ansiedade e depressão, as chamadas doenças 

do mundo moderno, vem se mostrando crescentes. Além disso, os tratamentos existentes costumam ser acompanhados de inúmeros 

efeitos colaterais. Outra patologia de prevalência mundial é a epilepsia, uma disfunção crônica do SNC que afeta mais de 50 milhões de 

pessoas em todo o mundo e que constitui um importante problema de saúde pública.  

* Solução Proposta: 

 Formulação lipossomal contendo nimodipina (LCNa). 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto que, devido à liberação controlada do fármaco promovida pelos lipossomas, utiliza baixíssimas quantidades de 

nimodipina e obtém efeitos superiores à administração de nimodipina livre em altas doses. 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Depósito de pedido de patente submetido ao NINTEC - Processo: 013281/12-61 

* Competência ampliada:  

 Desenvolvimento de fármacos para doenças do Sistema Nervoso Central. 



* Resumo: 

 A presente patente de invenção trata de derivados 2-[(benzilideno) amino]-5,6-diidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-

carbonitrila cloro (5TIO1) substituídos e seus sais farmacologicamente aceitáveis, obtidos sinteticamente para uso na saúde humana 

e/ou animal com fins de tratamento, profilaxia, paliativa, ou também como diagnóstico. 
 

* Contexto e Problema: 

 A constante introdução de novos fármacos na terapêutica é necessária para o tratamento ou o aperfeiçoamento deste, 

visando sempre maior segurança e eficácia. A busca por alternativas menos tóxicas resultou na introdução de substâncias sintéticas 

na terapêutica, sendo seu uso amplamente disseminado no século XX. A descoberta de novos medicamentos consiste na 

identificação e caracterização de novos alvos e  a síntese de novas moléculas. 
 

* Solução Proposta: 

 Produto obtido a partir de derivados do composto 5TIO1, com diversas atividades biológicas comprovadas, pondendo 

assim auxiliar no tratamento de patologias como doença de chagas, infecções fungicas e ansiedade.  
 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto farmacológico com atividades biológicas diversas, como ação parasitária e sobre o sistema nervoso central, 

com fins de tratamento, profilaxia, paliativa, ou também como diagnóstico. 
 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 
 

* Status da Propriedade Industrial: 

 PI110XYZA-B 
 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento e síntese de fármacos com atividade biológica. 



* Resumo: 

 Uso do nerolidol [3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol], como agente antioxidante, sedativo, hipnótico e ansiolítico e a 

sua utilização na formulação de produto(s) farmacêutico(s) antioxidantes e para a prevenção e/ou tratamento de doenças relacionadas 

ao sistema nervoso central (SNC), principalmente transtornos do sono e ansiedade. 
 

* Contexto e Problema: 

 Desenvolvimento de novos produtos atuantes em nível do SNC, mais eficazes terapeuticamente, com menores custos e 

maior acessibilidade à população. 
 

* Solução Proposta: 

 Foram demonstrados os efeitos pré-clínicos do nerolidol em modelos experimentais de ansiedade. Esta substância (97% de 

pureza) foi obtida da empresa Sigma-Aldrich. A avaliação revelou seu potencial uso como agente ansiolítico e sedativo natural, além de 

representar um protótipo para o desenvolvimento de novos fármacos dotados de ação sobre o SNC. 
 

* Diferencial e benefícios: 

 Substância de ocorrência natural, com baixa toxicidade a células de mamíferos e aves; esse sesquiterpeno ainda não é 

comercializado pelas indústrias farmacêuticas com agente antioxidante e ansiolítico. No entanto, possui comprovada ação contra o 

estresse, a ansiedade e transtornos do sono. Em comparação aos benzodiazepínicos, o nerolidol pode apresentar um maior perfil de 

segurança, uma melhor eficiência e uma redução significativa do potencial de dependência e tolerância. 
 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 
 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 PI 1106241-0 
 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de fármacos para doenças do SNC. 



* Resumo: 

 A presente patente de invenção trata da atividade de 5TIO1 e seu complexo de inclusão fármaco-ciclodextrina sobre o 

sistema nervoso central, com propriedade ansiolítica, sedativa e hipnótica para uso na saúde humana e/ou animal com fins de 

tratamento, profilaxia ou paliativa. 

* Contexto e Problema: 

 Várias moléculas são alvo de estudos para o possível delineamento de fármacos com ação sobre o sistema nervoso central, 

onde destaca-se ação ansiolítica, como demonstrado em PI0822385-8, PI 0807604-9, PI 0722185-1, PI 0602106-9, PI 0211124-1, PI 

9906905-9 e PI 0013961-0. Entretanto, estudos pré-clínicos com ação sobre o SNC da molécula 5TIO1 nunca foram realizados, 

demonstrando o caráter inédito desta patente. Neste panorama, o 5TIO1 é o objeto desta patente como produtos farmacêuticos com 

comprovada ação sob o SNC. 

* Solução Proposta: 

 Realizar ensaios pré-clínicos a fim de se determinar ação sobre o SNC de 5TIO1 e seu complexo de inclusão com 

ciclodextrina, determinando o perfil de solubilidade e toxicidade, bem como a biodistribuição e biodisponibilidade do fármaco. 

* Diferencial e benefícios: 

 O 5TIO1 possui atividade ansiolítica, sedativa e hipnótica sobre o SNC. Entretanto a molécula é insolúvel em meios 

hidrofílicos e necessita de vetorização para melhorar sua biodisponibilidade. A vetorização com ciclodextrina é um diferencial, uma vez 

que diminui a toxicidade e aumenta a biodistribuição de fármacos, podendo assim vetorizar pequenas concentrações da molécula e obter 

ação desejada. 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 Número de protocolo: 000134 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de fármacos para tratamento de doenças do SNC. 



* Resumo: 

 Aplicação do álcool diterpênico, fitol na produção de um agente ansiolítico e depressor do sistema 

nervoso central. 
 

* Contexto e Problema: 

 Estas doenças provocam um desequilíbrio socioeconômico, muitos gastos com internação e 

medicamentos e dependendo da gravidade um alto número de pacientes podem cometer suicídio. 
 

* Solução Proposta: 

 Produto amplamente presente na natureza e facilmente obtido por meio de síntese orgânica. 
 

* Diferencial e benefícios: 

 O produto não apresenta toxicidade em camundongos; Constituinte da molécula de clorofila, presente 

abundantemente na natureza. Seu uso em todo o mundo é aproximadamente de 0,1 a 1,0 toneladas por ano. 
 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 
 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 Número de protocolo: 000170 
 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de uma formulação para tratar ansiedade e depressão. 



* Resumo: 

 Aplicação do álcool diterpênico fitol no combate a infecções por parasitas patogênicos 

causadores da esquitossomose e todas as enfermidades relacionadas à leishmaniose (visceral e tegumentar). 

* Contexto e Problema: 

 A esquistossomose é uma doença endêmica negligenciada pela indústria farmacêutica. 

* Solução Proposta: 

 Produto amplamente presente na natureza e facilmente obtido por meio de síntese orgânica. 

* Diferencial e benefícios: 

 O produto não apresenta toxicidade em camundongos; Constituinte da molécula de clorofila, 

presente abundantemente na natureza. Seu uso em todo o mundo é aproximadamente de 0,1 a 1,0 

toneladas por ano.  

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido depositado 

 BR 10 2012 012723 7 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de fármacos para doenças parasitárias. 



* Resumo: 

 Uso do extrato etanólico das flores de Bellis perennis, planta conhecida popularmente como 

margarida vulgar, pertencente à família Asteraceae, ou da substância isolada desse extrato - isorhamnetina 

3-O-β-D-(6''-acetyl)-galactopiranosideo e suas aplicações em formulações farmacêuticas como agente 

anticonvulsivante para o tratamento da epilepsia humana e/ou animal. 

* Contexto e Problema: 

 A epilepsia do lobo temporal (ELT) pode interferir em inúmeros aspectos sociais e psicológicos do 

paciente. É considerada, atualmente, um dos distúrbios neurológicos mais comuns. Apresenta uma taxa de 

prevalência de 5%, e aproximadamente, 30 a 50% dos pacientes epilépticos são sintomáticos. 

* Solução Proposta: 

 Produto obtido a partir de flores de B. perennis. 

* Diferencial e benefícios: 

 Produto com baixa toxicidade a células de mamíferos; viável e ecologicamente correto, porque 

oriundo de extrativismo legalizado nos respectivos órgãos competentes; 

* Status da Tecnologia: 

 Protótipo. 

* Status da Propriedade Industrial: 

 Pedido de patente submetido ao NINTEC. 

* Competência ampliada: 

 Desenvolvimento de fármacos para doenças neurológicas, particularmente epilepsia. 
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