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Propriedade Intelectual em sua várias 
dimensões, com destaque a patentes 
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Cartilha da Propriedade Intelectual 2015 – OAB-RS 
http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf  

http://www.oabrs.org.br/arquivos/file_55d349cb980bb.pdf


Propriedade Intelectual em sua várias 
dimensões, com destaque a patentes 
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Propriedade Intelectual em sua várias                       
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O que é patente 

• Patente é um título de propriedade que confere ao 
seu titular o direito de impedir terceiros explorarem 
sua invenção, em um determinado território, por um 
limitado período de tempo, em troca da descrição da 
invenção. 
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• Patente é um título de propriedade que confere ao 
seu titular direito de impedir terceiros explorarem 
sua invenção, em um determinado território, por um 
limitado período de tempo, em troca da descrição da 
invenção. 

 
Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm 

 

Diversos Tratados Internacionais 
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O que é patente 

• Patente é um título de propriedade que confere ao 
seu titular o direito de impedir terceiros explorarem 
sua invenção, em um determinado território, por um 
limitado período de tempo, em troca da descrição da 
invenção. 

 

 Direito de Impedir Terceiros 

≠ 

Direito de Explorar 
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CAPÍTULO V 

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE  
 

Seção I 

Dos Direitos 

 

        Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo 
teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. 
 

        Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos:  

        I - produto objeto de patente; 

        II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
 

        § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 
 

        § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso 
II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele 
protegido pela patente. 

 

        Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 

 



PATENTE (A) - HENRY 
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER:  
- QUATRO PÉS  
- UM ASSENTO E  
- UM ENCOSTO 
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PATENTE (B) - ZÉ 
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER PELO MENOS UMA 
RODA DEBAIXO DE CADA PÉ 
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PATENTE (B) - ZÉ 
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER PELO MENOS UMA 
RODA DEBAIXO DE CADA PÉ 
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PATENTE (A) - HENRY 
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER:  
- QUATRO PÉS  
- UM ASSENTO E  
- UM ENCOSTO 



PATENTE (C) - MARIA 
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UM BRAÇO 
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PATENTE (D) - JOANA 
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO E 
PELO MENOS UM BRAÇO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER, ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UMA MESA 
LIGADA A UM DOS BRAÇOS 
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DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CARACTERIZADO POR 
CONTER:  
- QUATRO PÉS  
- UM ASSENTO E  
- UM ENCOSTO 
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CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UM BRAÇO 

PATENTE (D) - JOANA 
DISPOSITIVO PARA SENTAR 
CONTENDO PELO MENOS 
UM PÉ E UM ASSENTO E 
PELO MENOS UM BRAÇO, 
CARACTERIZADO POR 
CONTER, ADICIONALMENTE 
PELO MENOS UMA MESA 
LIGADA AO BRAÇO 
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O que é patente 

• Patente é um título de propriedade que confere ao 
seu titular direito de impedir terceiros explorarem 
sua invenção, em um determinado território, por 
um limitado período de tempo, em troca da 
descrição da invenção. 

 

Para uma patente ter efeito em um determinado país, deverá 
ser depositada e concedida naquele país. 
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O que é patente 

• Patente é um título de propriedade que confere ao 
seu titular direito de impedir terceiros explorarem 
sua invenção, em um determinado território, por um 
limitado período de tempo, em troca da descrição 
da invenção. 

 

Patente de Invenção: 20 Anos após o depósito  

ou pelo menos 10 anos após a concessão 
 

 

 

Patente de Modelo de Utilidade: 15 Anos após o depósito  

ou pelo menos 7 anos após a concessão 
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O que é patente 

• Patente é um título de propriedade que confere ao 
seu titular o direito de impedir terceiros explorarem 
sua invenção, em um determinado território, por um 
limitado período de tempo, em troca da descrição 
da invenção. 
 

 O escopo de proteção de uma patente depende da descrição 
da invenção. Em determinados casos, a manutenção de 
segredo industrial pode ser mais adequada.  
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Das Condições do Pedido 
 

        Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção 
ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um 
único conceito inventivo. 
 

        Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único 
modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, 
adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade 
técnico-funcional e corporal do objeto. 
 

        Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a 
possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a 
melhor forma de execução. 
 

        Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do 
objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver 
acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em 
instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. 
 

        Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, 
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a 
matéria objeto da proteção. 

 



 

• O que é patente 

• O que é patenteável 

• O que não é patenteável 

• Como é um documento de patente 

• Como definir o escopo de proteção 

• Como é o processo de patenteamento 

 

 

Propriedade Intelectual em sua várias                       
dimensões, com destaque a patentes 
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DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS 

 

        Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial. 

 

        Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o 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.  

 

        Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

        I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 

        II - concepções puramente abstratas; 

        III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 

        IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 
estética; 

        V - programas de computador em si; 

        VI - apresentação de informações;  

 VII - regras de jogo; 

        VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos 
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 

 



O que é patenteável 

 

• É patenteável a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial.  
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• É patenteável a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial.  

 

 

O que é patenteável 
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 Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. 
 

        § 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao 
público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, 
por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos 
arts. 12, 16 e 17. 
 

        § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido 
depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a 
partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser 
publicado, mesmo que subseqüentemente. 
 

        § 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de 
patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja 
processamento nacional. 

 

        Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção 
ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem 
a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: 

        I - pelo inventor; 

        II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação 
oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado 
em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou 

        III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do 
inventor ou em decorrência de atos por este realizados. 

 

        Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, 
acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento. 

 



 

• É patenteável a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial.  

 

O que é patenteável 
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Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no 
assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 

 

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico 
no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. 

 

 

 



 

• É patenteável a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial.  

 

O que é patenteável 
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Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação 
industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. 

 



 

• O que é patente 

• O que é patenteável 

• O que não é patenteável 

• Como é um documento de patente 

• Como definir o escopo de proteção 

• Como é o processo de patenteamento 

 

 

Propriedade Intelectual em sua várias                       
dimensões, com destaque a patentes 
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Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis 

 

        Art. 18. Não são patenteáveis: 
 

        I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à 
saúde públicas; 
 

        II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer 
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os 
respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de 
transformação do núcleo atômico; e 
 

        III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que 
atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 

 

        Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são 
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica 
normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 

 

 



Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
 

        I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
 

        II - concepções puramente abstratas; 
 

        III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
 

        IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 
estética; 
 

        V - programas de computador em si; 
 

        VI - apresentação de informações; 
 

        VII - regras de jogo; 
 

        VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos 
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
 

        IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de 
qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 

 

 

 



 

• O que é patente 

• O que é patenteável 

• O que não é patenteável 

• Como é um documento de patente 

• Como definir o escopo de proteção 

• Como é o processo de patenteamento 

 

 

Propriedade Intelectual em sua várias                       
dimensões, com destaque a patentes 
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Como é um documento de patente 

Publicações de patentes têm uma estrutura 
padronizada, composta por: 

 
• Titular 

• Inventor 

• Classificação 

• Prioridade 

• Anterioridades 

• Resumo 

• Relatório descritivo 

• Reivindicações 

• Desenhos (eventualmente)  
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• O que é patente 

• O que é patenteável 

• O que não é patenteável 

• Como é um documento de patente 

• Como é o processo de patenteamento 

• Como definir o escopo de proteção 
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• O que é patente 

• O que é patenteável 

• O que não é patenteável 

• Como é um documento de patente 

• Como definir o escopo de proteção de uma patente 

• Como é o processo de patenteamento 

 

 

Propriedade Intelectual em sua várias                       
dimensões, com destaque a patentes 



CAPÍTULO V 

DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE 

 

Seção I 

Dos Direitos 

 

        Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo 
teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos. 

 

        Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 

 

        I - produto objeto de patente; 

 

        II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 

 

        § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 

 

        § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso 
II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial 
específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele 
protegido pela patente. 

 

        Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 

 

 



Como definir a extensão da                        
cobertura de uma patente - Interpretação 

 

... caracterizado por: A & B & C 

 

• Protege:   ... & A & B & C 

   ... & A & B & C & D 

   ... & A & B & C 

 

• Não Protege: ... & (A & B) ñ C 

 

© 2017 www.axonal.com.br 



 

• O que é patente 
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Propriedade Intelectual em sua várias                       
dimensões, com destaque a patentes 
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Como é o processo de patenteamento 

– Busca prévia (estado da técnica) 

– Definição do escopo da invenção, redação do pedido 

– Depósito do primeiro pedido (T0) 

– Depósitos internacionais (T12 ou T30) 

– Publicação dos pedidos até então depositados (T18) 

– Pagamento da taxa para exame técnico pelo INPI (T20-36) 

– Exame técnico / Adequação do pedido (~T50-60) 

– Deferimento do pedido  

– Expedição da Carta Patente (~T70-100) 

– Nulidade administrativa ou judicial 

 

 
 
 | 

T0 

| 
T12 

| 
T18 

| 
T30 

| 
T36 

 
~T50-60 

 
~T70-100 
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Como é o processo de patenteamento 

– Busca prévia (estado da técnica) 

– Definição do escopo da invenção, redação do pedido 

– Depósito do primeiro pedido (T0) 

– Depósitos internacionais (T12 ou T30) 

– Publicação dos pedidos até então depositados (T18) 

– Pagamento da taxa para exame técnico pelo INPI (T20-36) 

– Exame técnico / Adequação do pedido (~T50-60) 

– Deferimento do pedido  

– Expedição da Carta Patente (~T70-100) 

– Nulidade administrativa ou judicial 

 

 
 
 | 

T0 
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Como é o processo de patenteamento 

– Busca prévia (estado da técnica) 

– Definição do escopo da invenção, redação do pedido 

– Depósito do primeiro pedido (T0) 
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 | 

T0 
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Como é o processo de patenteamento 

– Busca prévia (estado da técnica) 

– Definição do escopo da invenção, redação do pedido 

– Depósito do primeiro pedido (T0) 

– Depósitos internacionais (T12 ou T30) 

– Publicação dos pedidos até então depositados (T18) 
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 | 

T0 
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Como é o processo de patenteamento 

– Busca prévia (estado da técnica) 

– Definição do escopo da invenção, redação do pedido 

– Depósito do primeiro pedido (T0) 

– Depósitos internacionais (T12 ou T30) 

– Publicação dos pedidos até então depositados (T18) 

– Pagamento da taxa para exame técnico pelo INPI (T20-36) 

– Exame técnico / Adequação do pedido (~T50-60) 

– Deferimento do pedido  

– Expedição da Carta Patente (~T70-100) 

– Nulidade administrativa ou judicial 

 

 
 
 | 

T0 

| 
T12 

| 
T30 
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Uso Estratégico de Propriedade Intelectual                    
e Informações Tecnológicas                                 
Foco no Setor Farmacêutico 
 

• Agenda 
 

- Propriedade Intelectual no contexto farmacêutico, com 
destaque a patentes 
 

- Uso estratégico de patentes e informações patentárias 
 

- Ferramentas e técnicas de busca e análise de informações 
tecnológicas 
 

- Fontes, sistemas de busca e análise de informações com foco na 
área farmacêutica 
 

- Exemplo de mapeamento de segmento tecnológico 
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Uso Estratégico de Propriedade Intelectual em Negócios 
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                Adaptado de: Paul Germeraad & Arvin Patel. “Why Intellectual Property is the Key to Success in the Knowledge Economy”. Licensing Executives Society les Nouveles, 2013  

 

 

 

Influenciar  
Significativamente  

o Panorama 
Tecnológico do Segmento 

Gestão Integrada de PI com 
Negócios/Regulatório/Normas/ 

Marketing/PD&I 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Acelerar PD&I e Negócios 
In-Licensing,  Parcerias, Fusões & Aquisições 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Explorar Integralmente a Tecnologia 
Expansão, Out-Licensing (Geográfico/Segmento) 

 

 
 

 

 
 

Conquistar e Manter Diferencial no Mercado 
Geração, Proteção e Imposição de Ativos de PI 

 
 

 

 
 

 

Evitar Surpresas, Contornar Barreiras 
Freedom to Operate, Work Around 

 
 
 
 
 
  

Legenda: 
 

 

 

Necessidades de Negócio 
 
 

 
 

Funções de Propriedade 
Intelectual 

Fatores de Sucesso em Negócios e 
Competências de Propriedade Intelectual 



Uso estratégico de patentes e                                   
informações patentárias 

 

• Estudos de patenteabilidade e (in)validade 
 

• Estudos de liberdade de comercialização 
 

• Mapeamento de segmentos tecnológicos 
 

• Invenção estratégica 
 

• Patenteamento estratégico 
 

• Monitoramento de concorrentes 
 

• Identificação e caracterização de parceiros 
 

• Etc. 
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TUDO TORNADO ACESSÍVEL AO PÚBLICO 

POR QUALQUER MEIO 

EM QUALQUER LUGAR 

ANTES DA DATA DE PRIORIDADE, COM ALGUMAS 
EXCEÇÕES 
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TODAS AS PATENTES 

SOBRE TODOS OS COMPONENTES 

EM TODOS OS TERRITÓRIOS ALVOS 
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O que? 

Exemplo Relatório XLS.xls
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Quem ? 

Quando? 

Onde? 
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Como? 
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Por quê? 

E daí ? 

Exemplo Relatório XLS.xls
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Por quê? 

E daí ? 

 Literatura Técnica e       
Científica 
 
Dados de Mercado 
 
                    Experts 

 Patentes 

Leis e regulamentações 
 
    Acesso a Materiais 
 
 Canais de Distribuição 
 
Recursos Financeiros 
 
Etc... 
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conheça  o que já existe,  
as barreiras de entrada 

 e o mercado 
antes de sair inventando 

anteveja  
possíveis cenários futuros  
para direcionar  esforços 
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tenha em mente que o “jogo” de 
patentes é praticado com e 

contra outros jogadores 

acompanhe e se antecipe a 
movimentos de concorrentes e 

entrantes  
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informações  
contidas em patentes  

 
como ferramentas de 

negócios 

 
 

patentes  
 
 
 
 
 

como ferramentas de 
negócios 

≠ 

+ 



 

 

Exemplo de Caso 
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Pesquisa e Análise de Patentes                                    
Ferramentas & Técnicas 

 

 

•www.intellogist.com 

 

 

 

 

 

•www.piug.org 
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http://www.intellogist.com/
http://www.piug.org/


Pesquisa e Análise de Patentes                                    
Ferramentas & Técnicas 

 

 

•Patent Searching Tools & Techniques 

 

 

 

 

 

•Patent Searching Made Easy 
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Pesquisa e Análise de Patentes                                    
Ferramentas & Técnicas 

 

 

 

 

•Palavras Chaves 
• Título, Resumo, Relatório Descritivo, Reivindicações 

•Campos Bibliográficos / Outros 
• Titular (Assignee), Inventor 

• Números de Prioridade, Depósito, Publicação 

• Datas, Endereços, Representantes,  

• Fórmulas Químicas, Biossequências, etc. 

•Classificações de Patentes 
• Internacional, Europeia, Norte Americana, Japonesa 

•Citações 
• Referências Citadas, / Citantes 

• Pelo Titular /  Pelo(s)  Examinador(es) 

•Famílias de Patentes 
• Cobertura Geográfica 

• Invenções Relacionadas 

•Legal Status 
• Concessão, Oposição, Abandono, Prolongamento, Etc 
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G06C 7/02: Teclados 
(para computadores) 
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Pesquisa e Análise de Patentes                                                
Exemplo de Roteiro de Busca 
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Disseque e Defina o 

Escopo da Busca 

Defina as 

Classificações 

Defina as Expressões 

de Busca 

Planeje o Critério de 

Avaliação 

Busca por 

Classificação 

Busca por             

Texto 

Busca        

Bibliográfica 

Busca por        

Citações 

Conduza uma busca 

“Jugular” 

Conduza  

Análise Estatística 

Busca por Classes 

Centrais sem Filtro 

Busca por Classes 

Centrais + Texto 

Busca por        

Titulares 

Busca no               

Texto Integral 

Busca no                 

Resumo 

Busca  em              

Texto Traduzido 

Busca por Classes 

Periféricas + Texto 

Busca por  

Inventores 

R
e
p

it
a

 p
a

ra
 

c
a

d
a

 c
la

s
s
e

 

Ref. PRG Art & Science of Patent Searching, Salvador (BA), 2011 
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Palavras 
Chaves 

 
 
 
 
 
 
 

Etc 



Buscas de Patentes                                                           
Operadores Booleanos 
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   A              B                    
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

   A              B 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   A              B 

A and B (intersecção) 

A  or  B (agrupamento) 

A not B (exclusão*) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

* Lembre-se de usar o NOT para encontrar o   
   complemento. Ou seja, os resultados não contidos no  
   conjunto anterior. 



Buscas de Patentes                                                           
Operadores Booleanos e de Proximidade 
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AND ambos os termos de busca presentes (intersecção) digital  and  television 

OR 
um ou, opcionalmente, o outro termo de busca 

presente (soma, grupamento) 
television  or  tv 

NOT 
o primeiro termo de busca presente, mas não o 

segundo (exclusão) 
1  not  2 

F termos de busca no mesmo campo digital  f  (televis+ or tv) 

P termos de busca no mesmo parágrafo digital  p  (televis+ or tv) 

S termos de busca na mesma sentença digital  s  (televis+ or tv) 

nD 
termos presentes, em qualquer ordem, de zero a n 

termos de distância  

(n de 1 a 99) 

digital  5d  (televis+ or tv) 

D termos contíguos, mas em qualquer ordem digital  d  (televis+ or tv) 

nW 
termos presentes, na ordem digitada, de zero a n 

termos de distância  

(n de 1 a 99) 

digital  5w  (televis+ or tv) 

W termos contíguos, exatamente na ordem digitada digital  w  (televis+ or tv) 



Buscas de Patentes                                                              
Exemplos de Campos de Busca 
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Buscas de Patentes                                                                      
Exemplos de Expressões de Busca 
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+prazol? or PPI or ((proton pump or 
hydrogen potassium ATPase or H K 
ATPase) (w) (inhib+))/bi or 73590-58-6/rn 

... (5w) (pellet+ or +granul+ or +spher+)))/bi 

... and BR/pn 
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e Informações Tecnológicas                                 
Foco no Setor Farmacêutico 
 

• Agenda 
 

- Propriedade Intelectual no contexto farmacêutico, com 
destaque a patentes 
 

- Uso estratégico de patentes e informações patentárias 
 

- Ferramentas e técnicas de busca e análise de informações 
tecnológicas 
 

- Fontes, sistemas de busca e análise de informações com foco 
na área farmacêutica 
 

- Exemplo de mapeamento de segmento tecnológico 
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Fontes de Informações Não Patentárias 
 

 

• Internet aberta 

ex: Google, Google Acadêmico, ClinicalTrials.gov, ICTRP*, etc. 
 

• Bases de dados indexadas (literatura técnica) 

ex. Caplus*, Medline, Embase*, Biosis, DDFU, Pascal, Kosmet, 
Napralert*, Scisearch, etc. 
 

• Bases de dados sobre projetos de P&D, licenciamento, notícias, etc. 

Ex. IMS New Product Focus*, IMS Research*, Adis R&D Insight, 
Biotechgate, MedTRACK, RoyaltySource, Chemical Business Newsbase* 
etc. 

 

• Livros, Teses, Congressos, Conferências, Revisões 
 

• Bulas e literatura de concorrentes 
 

• Especialistas, Etc. 

 
 

 

 

 

© 2017 www.axonal.com.br 

ICTPR.pptx
CAPLUS.pdf
EMBASE.pdf
NAPRALERT.pdf
IMS New Product Focus.pdf
IMSRESEARCH.pdf
IMSRESEARCH.pdf


































Fontes de Informações Patentárias (Gratuitas) 
 

 

• INPI (https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login)  
 

• USPTO (http://patft.uspto.gov)  
 

• USPTO PAIR (http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair)  
 

• Espacenet (http://worldwide.espacenet.com)  
 

• Epoline Register Plus (https://register.epo.org/regviewer)  
 

• Google patents, WIPOI, Etc... 
 

• Intellogist (www.intellogist.com)  

 
 

 

 

 © 2017 www.axonal.com.br 
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http://www.intellogist.com/


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Links diversos para 
citações, processos 
integrais, publicações 
PDF, legal status, famílias 
de patentes, etc. 

 



 

Acesso a publicações 
integrais de diversos 
países, incluindo 
publicações de 
pedidos BR 

 



 

Informações 
resumidas sobre 
andamento 
processual em 
diversos países 

 



 

Informações 
resumidas sobre 
andamento 
processual em 
diversos países 

 



 

Histórico e acesso 
integral a todas as 
comunicações entre 
o EPO e os titulares 
e, eventualmente, 
Oponentes 

 



 

Histórico e acesso 
integral a todas as 
comunicações entre 
o EPO e os titulares 
e, eventualmente, 
Oponentes 

 



 

Pesquisa a 
documentos 
“correspondentes” e 
outros membros de 
família de patente 
“expandida” do 
INPADOC 

 



 



 

Acesso a publicações 
integrais de diversos 
países, incluindo 
publicações de 
pedidos BR 

 



Fontes de Informações Sobre Decisões, 

Jurisprudência 

 

• EPO - Case Law and Appeals 

• http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html 

 

 

 

• Blogs, Sites...  

• www.jusbrasil.com.br 

• www.ipwatchdog.com 

• www.patentdocs.org 

• Etc. 

 

 

• Revista da ABPI 
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Fontes de Informações Sobre Decisões, 

Jurisprudência 

 

• EPO - Case Law and Appeals 

• http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals.html 

 

 

 

• Fontes de Informações Técnicas 

• Fontes de informações não patentárias 

• Fontes de informações patentárias gratuitas 

• Portal Periódicos CAPES 

• Fontes de informações patentárias comerciais 

• Agregadores 

• Meta-agregadores 

 

 

• Fontes de Informações Sobre Decisões, Jurisprudência 
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Portal Periódicos CAPES                                                               

http://www.periodicos.capes.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 



Portal Periódicos CAPES                                                               

http://www.periodicos.capes.gov.br 
 

 

 

 

 

 

 

 



Portal Periódicos CAPES                                                               

http://www.periodicos.capes.gov.br 
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Portal Periódicos CAPES                                                               

http://www.periodicos.capes.gov.br 
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Fontes de Informações Patentárias (Comerciais) 

 
 

 

 

• Questel FAMPAT 

 

• Derwent WPI 

 

• Chemical Abstracts CAPLUS 

 

• Etc... 

 

• Intellogist (www.intellogist.com)  
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http://www.intellogist.com/


Fontes de Informações Patentárias (Comerciais) 

 
 

 

 

• Questel Orbit 

• Innography 

• PatBase 

• Derwent Innovations Index 

• Thomson Innovation 

• Total Patent 

• Etc... 

 

 

• Intellogist (www.intellogist.com)  

 
 

 

 

 

 

© 2017 www.axonal.com.br 

http://www.intellogist.com/


Ex. Questel Orbit 

Formulário de busca intuitivo com múltiplos campos 
e possibilidades de combinação. 

 

Geração automática de linha de 
comando avançada editável 

Possibilidade de buscas avançadas com uso de 
conectores de proximidade, múltiplos parênteses, 
indexadores de campos e truncagem à direita, à 
esquerda e no meio de termos de busca 

 



Formulário de busca intuitivo com múltiplos campos 
e possibilidades de combinação. 

Ex. Questel Orbit 



Possibilidade de gravação 
de buscas para posterior 

execução 

 

Histórico de busca 
automaticamente 

gerado e pesquisável 

Ex. Questel Orbit 



Ex. Questel Orbit Painéis de visualização em 
paralelo e múltiplas opções de 

visualização permitem aumento 
de produtividade na avaliação dos 

documentos 



Possibilidade de edição dos termos 
grifados e gravação de perfis para uso 

posterior. 
 

Ex. Questel Orbit 



Barra de rolagem mostra a 
localização dos termos grifados 

no texto integral 

Visualização em modo 
“Fulltext” permite leitura de 
descrição e visualização de 

figuras em paralelo 

Ex. Questel Orbit 



Ex. Questel Orbit 

Visualização do “Legal Status” 
para cada família de patentes: 

Modo Textual 

Possibilidade de ordenamento 
dos resultados por relevância 



Ex. Questel Orbit 

Visualização do “Legal Status” 
para cada família de patentes: 

Modo Gráfico - “Timeline” 



Buscas por citações por múltiplas 
famílias simultaneamente e em 

diversas categorias 

Ex. Questel Orbit 



Ex. Questel Orbit Visualização apenas de figuras 
representativas para cada família 

de patentes 



Ex. Questel Orbit Cobertura Geográfica 
(Publicações por Países) 



Ex. Questel Orbit Cobertura Geográfica 
Principais Depositantes 



Evolução Temporal 
Principais Depositantes Ex. Questel Orbit 



Mapa de Citações:  
Titulares Ex. Questel Orbit 



Exportação para TXT, PDF, RTF, XLS, 
CSV, XML e Email. Exportação para 

VantagePoint, Intelixir, Bizint 

Ex. Questel Orbit 



Ex. Questel Orbit 
Exportação de múltiplos campos, 
incluindo imagens, reivindicações, 
famílias de patentes, etc. 



Ex. Questel Orbit Exportação de múltiplos campos, 
incluindo imagens, reivindicações, 
famílias de patentes, etc. 

Exemplo Relatório XLS.xls


Ex. Questel Orbit 

Arquivos exportáveis com famílias de 
patentes, incluindo hiperlinks para 
textos integrais, imagens e citações 
(mesmo para não assinantes) 

 



Pesquisa de Patentes                                                                
Agregadores 

 
 

• Dialog (www.dialog.com) * 

 

• Questel (www.questel.com)  

 

• STN (www.stn-international.de) * 

 

• Lexis Nexis (www.lexisnexis.com)  

 

• Etc... 
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* 

* 

http://www.dialog.com/
0 - DIALOG Bluesheets by Name [All Databases].pdf
http://www.questel.com/
http://www.stn-international.de/
http://www.stn-international.de/
http://www.stn-international.de/
0 - STN Database Summary Sheets [All Databases].pdf
http://www.lexisnexis.com/
0 - DIALOG Bluesheets by Name [All Databases].pdf
0 - STN Database Summary Sheets [All Databases].pdf


Pesquisa de Patentes                                                                
Meta- Agregadores 

 

 

• Landon IP, Inc (www.landon-ip.com)  

 

• Cardinal IP, LLC (www.cardinal-ip.com)  

 

• Nerac, Inc (www.nerac.com)  

 

• CPA Global (www.cpaglobal.com)  

 

• Etc… 
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Uso Estratégico de Propriedade Intelectual                    
e Informações Tecnológicas                                 
Foco no Setor Farmacêutico 
 

• Agenda 
 

- Propriedade Intelectual no contexto farmacêutico, com 
destaque a patentes 
 

- Uso estratégico de patentes e informações patentárias 
 

- Ferramentas e técnicas de busca e análise de informações 
tecnológicas 
 

- Fontes, sistemas de busca e análise de informações com foco na 
área farmacêutica 
 

- Exemplo de mapeamento de segmento tecnológico 
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Uso Estratégico de  

Patentes & Informações Tecnológicas 

em Projetos de P&D 

 

FIOCRUZ - Rio de Janeiro, RJ 

29 de abril de 2013 
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Exemplo 
 

Vacinas contra Febre Amarela e outros Flavivírus. 

 

• Em relação a patentes de terceiros... 

 

• Em relação a notificações de estudos clínicos... 

 

• Em relação a publicações técnicas... 

 

• Em relação a informações sobre esforços de P&D de 

terceiros... 

 

• Em relação a notícias... 

 

• Em relação a opiniões de experts... 
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Em relação a patentes de terceiros... 
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Febre Amarela maiores depositantes 



Febre Amarela maiores depositantes 
evolução temporal 



Febre Amarela maiores depositantes 
cobertura geográfica 



Flavivirus maiores depositantes 



Flavivirus maiores depositantes 
evolução temporal  



Flavivirus maiores depositantes 
cobertura geográfica 
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Em relação a notificações de estudos 

clínicos... 
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Em relação a publicações técnicas... 
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Em relação a informações sobre esforços de 

P&D de terceiros... 
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Exemplo: Flavivirus (ADIS R&D Insight) 
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Em relação a notícias... 
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Em relação a opiniões de experts... 
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E daí? 

 

 

• Quais são os objetivos da 

instituição? 

 

• Quais são as perguntas a serem 

respondidas? 
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Leitura Recomendada 
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Science Business 
Gary Pisano 
 

Patent It Yourself 
David Pressman 
 



Leitura Recomendada 
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Essentials of Licensing Intellectual 
Property 
Alexander Poltorak & Paul Lerner 
 

Profit From Your Idea 
Richard Stim 
 



Leitura Recomendada 
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Open Innovation 
Henry Chesbrough 
 

Open Business Models 
Henry Chesbrough 
 



Muito obrigado pela atenção! 
 

 

Henry Suzuki 

henry.suzuki@axonal.com.br 

  

Axonal Consultoria Tecnológica Ltda. 

www.axonal.com.br  

 

© 2017 www.axonal.com.br 



Oficina: Inovação Farmacêutica  
& Propriedade Intelectual 

 
 
 

Universidade Federal do Amapá 
Macapá, AP 

12 de maio de 2017 




