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Para a elaboração da redação de patente, a busca em bases ajuda basicamente em três 

momentos: 
 

Para verificação da novidade da tecnologia: Se houver uma patente que tenha 

características idênticas ou utiliza as mesmas condições, é possível o indeferimento do 

pedido ao ser analisada por um examinador; 

 

Preenchimento do campo “Estado da Técnica”: Diferente de um artigo ou uma dissertação, a 

patente deve apresentar as vantagens da tecnologia em relação aos já existentes e que 

tentam resolver o mesmo problema técnico. Ao encontrar patentes similares, estas devem 

ser citadas como forma de confrontá-las com a sua tecnologia, com o intuito de comparar 

com as existentes; 

 

Para elaboração do Quadro Reivindicatório: Conhecendo as patentes da área já existentes, 

é importante a preocupação com o conteúdo a ser escrito, para que a reivindicação não 

aborde algo já pleiteado anteriormente, atendendo os requisitos: Novidade, Atividade 

Inventiva, Aplicação Industrial e Suficiência Descritiva. 



ASSIGNEE 

Depositante – proprietário dos direitos patrimoniais da patente. 

 

CLAIMS 

Reivindicações – conteúdos técnicos específicos aos quais se refere a reclamação de direito.  

 

EPO – European Patent Office  

Escritório de Patentes Europeu – órgão oficial na Europa responsável pela gestão propriedade 

intelectual, incluindo recebimento de pedidos, análise e concessão de patentes. 

 

ISSUE PATENTS 

Patentes concedidas – pedidos de patentes após análise pelo escritório competente tornam-se 

patentes concedidas. 

 

PATENT ASSIGNEE NAME AND CODE 

Nome do depositante da patente e código do registro. 



PCT – Patent Cooperation Treaty: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes -  

firmado em 19 de junho de 1970, em Washington, sua finalidade foi desenvolver o sistema 

de patentes e de transferência de tecnologia. Prevê meios de cooperação entre os países 

industrializados e os países em desenvolvimento. Até julho de 2000 são 108 países 

signatários do PCT. Seu objetivo é simplificar, com eficiência e economia, o procedimento a 

ser seguido, nos casos de solicitação para proteção patentária em diversos países. 
 

 

PUBLIC APPLICATION: Publicação do pedido – O conteúdo do pedido de patente torna-se 

público podendo ser acessado por qualquer interessado. 
 

 

WIPO - World Intellectual Property Organizational: Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual – órgão responsável em conjunto com a Organização Mundial do Comércio – 

OMC por estabelecer parâmetros e políticas comuns na área de propriedade intelectual no 

contexto internacional. 



Brasileiro 

Norte Americano 

Mundial 

Europeu e Mundial 

Japonês Mundial (Artigos e Patentes) 

Coreano 

Chinês 
Americano, Europeu e PCT - WIPO 



Endereço Eletrônico: www.inpi.gov.br 
 

Opções de Pesquisa:  Básica e Avançada 
 

Atualização de dados: Semanalmente 

Conteúdo da base: Estão disponíveis 

50 mil registros bibliográficos e 

resumos dos pedidos publicados no 

Brasil 

 

O Título, Resumo, Nome do Inventor 

serão divulgados após a fase de sigilo 

do pedido de patente. 

Recursos de Pesquisa: Operadores booleanos, 

Caracteres de Truncamento ( * ); 
 

Áreas de cobertura: Todas 
 

Ferramentas e opções: Interface em português; 

Pesquisas somente em português; 
 

Formato de saída: Imprimir, Salvar. 

http://www.inpi.gov.br/
















Para visualizar o 

documento, clique 

na imagem  





Endereço Eletrônico: http://www.uspto.gov 
 

Tipos de Pesquisa: rápida, avançada e por número;  
 

Atualização: semanalmente. 

Conteúdo da base:  

Mais de 7 milhões de patentes 

Issued Patents (PatFT)  

Published Applications (AppFT) 

Recursos de Pesquisa: Operadores booleanos; 

Caracteres de Truncamento ($) para um número 

ilimitado de caracteres; 
 

Áreas de cobertura: Todas 
 

Ferramentas e opções:  Patentes anteriores a 

1975 são recuperadas somente pela data, número 

ou classificação da patente; Pesquisas somente em 

inglês; 
 

Formato de saída: Imprimir; Armazenar. 

http://www.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/


Cobertura da Issued Patents (PatFT): Base das patentes americanas concedidas. 

Apresenta textos completos de patentes desde 1976 e imagem completa de 

patentes do período entre 1790 e 1975.  

 

Cobertura da Published Applications (AppFT): Base de pedidos de patentes. 

Apresenta texto completo de pedidos de patentes a partir de 2001.  





















Endereço Eletrônico: www.google.com.br/patents 
 

Tipos de Pesquisa: rápida e avançada 
 

Atualização: semanalmente. 

O Google Patents é uma alternativa para 

acessar a base americana, europeia e 

PCT (Sistema Operacional de 

Patentes/WIPO – Organização Mundial 

da Propriedade Intelectual). 

A principal vantagem do Google Patents está 

na cobertura de todo conteúdo do documento 

da patente e não apenas no título ou resumo. 

http://www.google.com.br/patents










Endereço Eletrônico: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage 
 

Tipos de Pesquisa: básica, por número da patente, depositante, IPC, palavras-chave, 

data de publicação e resumo; 
 

Atualização: semanalmente. 

Conteúdo da base:  

Mais de 60 milhões de patentes 

Worldwide 

EPO - esp@cenet 

WIPO - esp@cenet 
 

Recursos de Pesquisa: Operadores booleanos 

(“and” e “or”); Wildcard (Caractere coringa) – 

(space) (tab) ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , -. / : > < = ? @ [ \] ^ 

_ ` { | } ~; 

Áreas de cobertura: Todas 
 

Ferramentas e opções: Interface e pesquisa em 

inglês; Texto completo em japonês; 
 

Formato de saída: Imprimir; Armazenar pelo 

browser do navegador de internet. 

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage
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Endereço Eletrônico: http://worldwide.espacenet.com/ 
 

Tipos de Pesquisa: rápida, avançada, por número, ECLA, IPC 

e CPC; 
 

Atualização: semanalmente. 

Conteúdo da base:  

Mais de 60 milhões de patentes 

Worldwide 

EPO - esp@cenet 

WIPO - esp@cenet 
 

Recursos de Pesquisa: Operadores booleanos; 

Caracteres e truncamento (*) Para um número 

ilimitado de caracteres,(?) Para 0 ou um caractere, 

(#) Um caractere exatamente; 
 

Áreas de cobertura: Todas 
 

Ferramentas e opções:  Em alguns casos existe a 

opção “traduzir”; Interface em vários idiomas; 

Pesquisas somente em Inglês 
 

Formato de saída: Imprimir; Armazenar. 

http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/


Cobertura da Worldwide Database:  

Depósitos de patentes de mais de 72 países e regiões; 

 

Cobertura da WIPO Database: 

Depósitos de patentes publicadas pela WIPO nos últimos 24 meses. Nesta base 

não é possível efetuar pesquisas no resumo;  

 

Cobertura da EP Database: 

Depósitos de patentes pelo European Patent Office dos últimos 24 meses. Para 

patentes com mais de 24 meses consulte a Worldwide Database. Nesta base não é 

possível efetuar pesquisas no resumo.  





















Endereço Eletrônico: http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 
 

Tipos de Pesquisa: básica, por número da patente, depositante, IPC, 

palavras-chave, data de publicação e resumo; 
 

Atualização: semanalmente. 

Áreas de cobertura: Todas 
 

Ferramentas e opções:  Interface e pesquisa em 

inglês; Texto completo em coreano; Pode ser 

utilizado para busca estratégica por abranger o 

tópico “status” para busca em relação a situação do 

pedido; 

Ferramenta Especial: 

Possibilidade de selecionar o texto 

do arquivo em PDF e traduzir 

utilizando ferramenta como o 

“Google Tradutor”. 

http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp












Endereço Eletrônico: http://www.cas.org/products/scifinder 
 

Tipos de Pesquisa: geral, avançada, patente, busca por 

estrutura da molécula; 
 

Atualização: semanalmente. 
 

CADASTRO NO SITE COM EMAIL INSTITUCIONAL 

Acesso: 

Links para textos completos de 

Patentes disponíveis 

gratuitamente na Internet. 

Acesso a periódicos vinculados a 

rede da Universidade (periódicos 

Capes). 

Áreas de cobertura: Química e Biologia. 
 

Ferramentas e opções: Buscas somente em 

inglês; Classificação de resultados; Adição de 

até 500 registros na Lista Marcada; 

Mecanismo para análise de resultados. 

 

http://www.cas.org/products/scifinder
http://www.cas.org/products/scifinder
http://www.cas.org/products/scifinder
http://www.cas.org/products/scifinder
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http://www.cas.org/products/scifinder


O formulário de cadastro de usuário para versão Web do SciFinder possibilita a criação 

de um nome de usuário e senha. 

 

Segue a URL para acesso ao formulário:  

http://novo.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pscifinder  

 

Note: O formulário requer o acesso através do endereço de IP da sua instituição. Caso 

não esteja em IP reconhecido pelo editor, aparecerá uma mensagem explicativa. 

 

Após o preenchimento do formulário, o CAS irá enviar um e-mail com as instruções para 

completar o processo de cadastro. Para isso, só será aceito um e-mail institucional.  

http://novo.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pscifinder
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Abra e leia o e-mail enviado pelo CAS; 
 

Aceitando os termos e condições de uso do SciFinder, clique no link para completar o 

processo de cadastro.  

























Endereço Eletrônico: http://english.sipo.gov.cn/ 
 

Tipos de Pesquisa: básica, por número da patente, depositante, IPC, 

palavras-chave, data de publicação e resumo; 
 

Atualização: semanalmente. 

Ferramenta Especial: 

Possibilidade de tradução por 

máquina do relatório descritivo e do 

quadro reivindicatório nos pedidos 

mais recentes; 

Áreas de cobertura: Todas 
 

Ferramentas e opções: Interface e pesquisa em 

inglês; Texto completo em chinês; Aceita Wild cards 

como: + -( ); 

http://english.sipo.gov.cn/
http://english.sipo.gov.cn/
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Endereço Eletrônico: http://www.webofknowledge.com/?DestApp=DIIDW 
 

Tipos de Pesquisa: geral, avançada, patente citada;  

Plataforma em Português 

Busca em Inglês 
 

Atualização: semanalmente. 

Conteúdo da base: Links para textos 

completos de Patentes disponíveis 

gratuitamente na Internet (USPTO e 

European Patents) 
 

Áreas de cobertura: Química, 

Engenharia, Eletroeletrônica; 
 

Formato de saída: Imprimir, Salvar, 

Enviar por e-mail, Exportar arquivos 

para: EndNote, Reference, Managere 

ProCite 

Recursos de Pesquisa: Operadores booleanos 

(AND, NOT, OR); Símbolos de Truncamento (“*”Para 

zero e muitos caracteres, “?” Para apenas um 

caractere, “$” Para zero ou um caractere). 
 

Ferramentas e opções: Buscas somente em 

inglês; Classificação de resultados; Adição de até 

500 registros na Lista Marcada; Mecanismo para 

análise de resultados; Criação de Alertas de 

pesquisas; 

 

 

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame
http://www.webofknowledge.com/?DestApp=DIIDW
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Operadores booleanos: AND, OR, NOT, SAME 
 

SAME: utilizado para localizar termos (próximos) dentro de uma mesma frase.  

Recomendável usá-lo ao invés do AND, pois restringe a pesquisa. 

 

Ordem de precedência: quando utilizar diferentes operadores no mesmo campo, a 

pesquisa será processada na seguinte ordem: 
 

1. SAME  

2. NOT  

3. AND 

4. OR 

 

Uso do parênteses: determina a ordem do processamento da expressão de 

pesquisa, isto é, cancela a ordem de precedência dos operadores. Ex: (sun OR 

sunset) AND shine*. No exemplo, são recuperados registros contendo a palavra 

shine e variantes, juntamente com as palavras sun ou sunset. 

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame


Wildcards (Truncamento): auxiliam nas pesquisas para representar caracteres 

desconhecidos.  

(*) zero ou mais caracteres (?) apenas um caractere ($) zero ou um caractere. 

 

ATENÇÃO! 

(*) e (?) - podem ser utilizados no final e entre as palavras, mas nunca no início. É necessário 

que tenha pelo menos 3 caracteres.  

Exemplos:  

1. Enzym*: enzyme, enzymes, enzymatic, enzymic; 

2. Wom?n: woman, women; 

($) –utilizado para recuperar termos americanos e britânicos e também sobrenomes de 

autores que contém espaço, hífen ou apóstrofe.  

Exemplo: H$ematology: hematology e haematology. 

 

Multi-wildcard (utilização de vários caracteres). 

Ex: Organi?ation*: organisation, organisations, organization, organizations, organizational. 

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame


Stopwords: são os artigos, preposições e pronomes que não devem ser utilizados no 

campo de pesquisa, pois não são reconhecidos. 
 

Exemplos: 

Vitamin A: recupera todos os registros contendo a palavra vitamine  

ignora a letra A; 

Milk with honey: recupera todos os registros que contenham as palavras milk e honey e 

ignora o with. 

 

Pesquisa de frases:  

- Aspas: utilizar aspas para recuperar uma frase exata. Ex: “pharmaceutical composition”; 

- Hífen, ponto e vírgula: as palavras separadas por estes caracteres são interpretadas 

como uma frase exata e nesta ordem. Ex:  x-ray: x-ray, xray; 

- Apóstrofos: não são caracteres pesquisados. Ex: Churchill’sOR Churchills: Churchill’s e 

Churchills. 

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame


http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame


http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame
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http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame


http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Frame


Para maiores informações, entre contato com a equipe da Divisão de Propriedade 

Intelectual da InovaUFABC, por e-mail (dpi.inovacao@ufabc.edu.br) ou por telefone 

(11 3356-7627). 

mailto:dpi.inovacao@ufabc.edu.br
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Daiane de Freitas Esgarbi. 

Profª. Marcella Pecora Milazzotto;  

Luiz Fernando Baltazar. 

 

Profª Anapatrícia Morales Vilha; 

Prof. Suel Eric Vidotti. 


