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ATENÇÃO:

Por ser continuação do Guia Básico, este 
guia exige conhecimentos apresentados 

anteriormente. 

Caso ainda não tenha lido o Guia Básico, 
por favor acesse-o em 

http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_pr
atico_para_buscas_de_patentes antes de 

prosseguir.



1. Busca por palavras chave



O mesmo objeto pode ser chamado de forma distinta,
dependendo da região do país, da cultura ou do período
histórico. O uso de sinônimos (além dos nomes técnicos)
para as palavras chave é essencial.

Por exemplo, na busca por um
creme à base de “manihot

esculenta” (nome científico), devem
ser considerados ainda os termos

- aipim (Rio de Janeiro);

- mandioca (Sul e Sudeste);

- macaxeira (Norte e Nordeste).

Sinônimos



Ao se criar uma estratégia de busca, usando-se
palavras chave, deve-se levar em consideração
todos estes aspectos, para não deixar de recuperar
documentos relevantes.



1.1. Exemplo de busca na base do INPI 
por palavras chave



Na busca pelos objetos abaixo, quais as palavras 
chave a serem usadas?

Alguns nomes conhecidos são: 
- cotonete;  
- palinete;
- haste flexível com ponta de algodão.

Serão estes os mais apropriados para uma busca de patentes?



- SUABE - material absorvente, preso a uma haste, que serve
para coletar materiais para exame (através de absorção e atrito),
aplicar medicamentos ou limpar cavidades e ferimentos;

- ZARAGATOA – sinônimo de suabe.

ATENÇÃO: “cotonete” e “palinete” são conhecidas marcas
registradas de hastes flexíveis com ponta de algodão, mas não
representam termos técnicos e portanto não levam a todos os
resultados. Na busca, devem ser usados “suabe” e “zaragotoa”,
além de outras denominações.

De forma geral, não se deve utilizar exclusivamente marcas
como palavra chave.

Na verdade, ao pesquisar todas as informações técnicas sobre
o objeto buscado, pode-se chegar aos termos mais
adequados:



Segue uma busca feita na base do INPI, na Pesquisa
Avançada, com os termos técnicos inseridos no resumo.
A truncagem abaixo, com “*” (asterisco), permite recuperar
documentos com as palavras no plural.

suabe* or zaragatoa*



Foram encontrados 4 processos, com os termos técnicos.

Já na busca abaixo, incluindo nomes de marcas, foram
obtidos 25 resultados, que deverão ser analisados. Nem
todos se referem à haste buscada.

suabe* or zaragatoa* 
or cotonete* or palinete*



2. Busca na base do INPI por palavras 
chave combinadas com a Classificação 

Internacional de Patentes



Deve-se evitar o uso de palavras genéricas com sentido amplo,
tais como: aparelho, dispositivo, equipamento, máquina,
método, processo, sistema, dentre outros.

Se forem usados na busca os termos “máquina”, “dispositivo” ou
“aparelho”, por exemplo, os resultados podem incluir
documentos que apresentam invenções de diversas áreas
distintas, como mecânica e eletrônica. Estes termos por si só
não definem a invenção a ser buscada.

O uso dos mesmos na busca pode resultar em um excesso de
documentos, muitos deles não pertinentes ao que realmente se
deseja buscar.

Palavras com Sentido Amplo



Para inventos descritos por palavras chave que possuem sentidos
amplos e diversos, deve-se usar a Classificação Internacional de
Patentes (CIP), além de palavras específicas adicionais, para melhor
definir o “objeto” a ser buscado. A seguir, alguns exemplos de
invenções neste caso e suas classificações correspondentes.

Ex. 1- três tipos de ponte móvel, na área de construção civil

E01D 15/06

E01D 15/04
E01D 15/02



Ex. 1 (continuação) – outros tipos de ponte móvel, em diversas áreas

prótese dentária
A61C 13/03

máquina de levantamento
B66C 17/00

ponte móvel em veículo militar
E01D 15/12

Observa-se que o termo
“ponte móvel” também é
usado em outros campos
tecnológicos, tais como:
odontologia, defesa e
manipulação de cargas.



Ex. 2 – tanque, em distintas áreas tecnológicas

tanque de guerra
F41H7/02

tanque para peixes
A01K63/00

tanque doméstico
D06F1/02

tanque de gases
F17C1/00

caminhão tanque
B60P3/22

tanque de 
combustível para veículo 

B60K15/03



2.1. Exemplo de busca na base do INPI 
por palavras chave combinadas com a 
Classificação Internacional de Patentes



A Classificação pode ser usada como um filtro para
selecionar os documentos de patente na área de
interesse.

Portanto, deve-se usar a Classificação combinada com
uma característica específica da invenção.

Por exemplo, no caso de um tanque rede para peixes,
pode-se combinar a classificação A01K 63/00 (que
corresponde a “receptáculos para peixes vivos, por ex.,
aquários; viveiros”) com a palavra “rede” no resumo:

a01k 63/00

rede



Foram encontrados 16 processos, todos pertinentes ao 
assunto de interesse.

O conceito referente a “tanque para peixes” já está incluído
na classificação utilizada, A01K 63/00. Combinando-a com
a palavra “rede” no resumo, são obtidos documentos com
tanques rede.



Observar que o pedido de patente abaixo (PI 0701389-2),
que faz parte da lista de resultados, não contém em seu
título qualquer referência a tanque ou a rede, que constam
somente no resumo.

Isto ocorre com frequência em documentos de patente,
portanto geralmente é melhor usar palavras chave no
resumo do que no título, que muitas vezes não é específico.



Poderiam ainda ser usados sinônimos para “rede”, como 
“malha”, “teia” ou “tela”. A truncagem com asterisco permite 
recuperar documentos com as palavras no plural e outras 
com a raiz da palavra, como “telado”. 

a01k 63/00

rede* or malha* or teia* or tela*



Neste caso, foram obtidos 22 resultados.



Já numa busca sem classificação, usando somente as palavras 
“tanque” e “rede” no resumo, como abaixo,

obtém-se mais resultados do que combinando com a classificação. 
Porém, a maior parte refere-se a invenções em outras áreas:

tanque and rede



3. Busca no Latipat por combinação de 
classificações da Classificação 

Internacional de Patentes



No caso de invenções que reúnem mais de um conceito,
pode-se chegar a bons resultados combinando as
classificações que correspondem a estes conceitos.

Para tanto, é necessário preencher o campo da
Classificação Internacional de Patentes com as
classificações de interesse.

Como a base do INPI não permite este tipo de operação,
uma alternativa é usar a base Latipat, que inclui
documentos brasileiros (BR).



3.1. Exemplo de busca no Latipat por 
combinação de classificações da 

Classificação Internacional de Patentes



A seguir, numa busca na Pesquisa Avançada do Latipat,
são combinadas duas classificações para recuperar
documentos que se referem a fertilizantes para cultivo de
cogumelos:

- A01G 1/04 – cultivo de cogumelos
- C05 – fertilizantes; sua fabricação

a01g1/04 and c05



Foram obtidos 18 resultados, todos pertinentes ao assunto.



Para direcionar esta busca somente a documentos
brasileiros, deve-se inserir no campo referente ao número
de publicação a sigla br, mantendo a combinação das
classificações, como exemplificado abaixo.

a01g1/04 and c05

br 



Desta forma, foram encontrados 5 documentos brasileiros.



4. Busca no Espacenet por palavras 
chave e combinações de 

Classificações de Patentes



A base Espacenet é apropriada para a busca de patentes
no exterior, pois reúne documentação de mais de 90
países (inclusive do Brasil).

Esta base permite combinar, entre outras:
- palavras chave com classificações;
- classificações da Classificação Internacional de

Patentes (CIP) entre si.

Além disso, é possível fazer buscas usando a
Classificação Cooperativa de Patentes (Cooperative
Patent Classification – CPC), mais detalhada do que a
CIP. Mais informações sobre a CPC estão disponíveis no
Anexo 3.



Como exemplo, será considerada a classificação de berços 
para recém nascidos.



Embora os tipos de berços sejam muito variados, na
Classificação Internacional de Patentes há poucas opções,
permitindo detalhar somente berços com balanço e, mais
especificamente, com mecanismos de balanço desmontáveis:

A47D 9/00 A47D 9/02 A47D 9/04



Na Classificação Cooperativa de Patentes (CPC), não
disponível em português, há uma classificação a mais
(A47D 9/005), específica para berços dobráveis:

A47D 9/005



4.1. Exemplo de busca no Espacenet por 
combinações de palavras chave e de

Classificações de Patentes



O berço abaixo, objeto da busca, congrega duas
características essenciais:

balança (A47D 9/02 e A47D 9/04 na CIP) e

é dobrável (A47D 9/005 na CPC).



Elaboração da Estratégia de Busca

Características do 
berço

Palavras chave 
(em inglês)

Classificações

balanço rock(s), rocking, ...  �
rock*;
sways, swaying, ... �
sway*;
swing, swings, 
swinging, ... �swing*

A47D 9/02      (CIP)

dobrável fold, foldable, folding, ...  
�fold*
bend, bendable, 
bending, ... �bend*
collapsible, collapsing, 
... �collaps*

A47D 9/005   (CPC)

Uma forma de planejar a estratégia de busca inclui montar uma tabela com
as características, palavras chave e classificações que definem o objeto a
ser buscado. A tabela abaixo apresenta alguns dos sinônimos possíveis para
as duas características principais do berço.



Os sinônimos e devem ser combinados entre si com o operador OR:

balanço: rock* or sway* or swing*

dobrável: fold* or bend* or collaps*

As classificações que se referem à mesma característica devem ser
combinadas entre si da mesma forma: A47D 9/02 or A47D 9/04

Características do 
berço

Palavras chave 
(em inglês)

Classificações

balanço rock(s), rocking, ...  �
rock*;
sways, swaying, ... �
sway*;
swing, swings, 
swinging, ... �swing*

A47D 9/02, A47D 9/04
(CIP)

dobrável fold, foldable, folding, ...  
�fold*
bend, bendable, 
bending, ... �bend*
collapsible, collapsing, 
... �collaps*

A47D 9/005   (CPC)



Inicialmente, pode-se combinar a característica “dobrável”
(fold* or bend* or collaps*) com as classificações que já
definem berço com balanço na CIP: A47D 9/02 or A47D 9/04.

Características do 
berço

Palavras chave 
(em inglês)

Classificações

balanço rock(s), rocking, ...  �
rock*;
sways, swaying, ... �
sway*;
swing, swings, 
swinging, ... �swing*

A47D 9/02, A47D 9/04      
(CIP)

dobrável fold, foldable, folding, ...  
�fold*
bend, bendable, 
bending, ... �bend*
collapsible, collapsing, 
... �collaps*

A47D 9/005   (CPC)



Desta forma, foram preenchidos os campos abaixo na
Pesquisa Avançada (Advanced Search) do Espacenet.

fold* or bend* or collaps*

A47D9/02 or A47D9/04



Foram obtidos 114 resultados, referentes a berços que balançam e são 
dobráveis. Estes resultados deverão ser analisados, um a um.



Num segundo passo, pode-se combinar a característica “balanço” (rock*
or sway* or swing*) com a classificação que define berço dobrável na
CPC: A47D 9/005.

Características do 
berço

Palavras chave 
(em inglês)

Classificações

balanço rock(s), rocking, ...  �
rock*;
sways, swaying, ... �
sway*;
swing, swings, 
swinging, ...�swing*

A47D 9/02, A47D 9/04       
(CIP)

dobrável fold, foldable, folding, ...  
�fold*
bend, bendable, 
bending, ... �bend*
collapsible, collapsing, 
... �collaps*

A47D 9/005   (CPC)



rock* or sway* or swing*

A47D9/005

Logo, foram preenchidos os campos abaixo na Pesquisa Avançada
do Espacenet.

Atenção: a classificação A47D 9/005 não existe na CIP, portanto
necessariamente ela deve ser colocada no campo da CPC.



Foram obtidos somente 22 resultados. O número é inferior ao obtido 
anteriormente, pois menos países utilizam a CPC para classificar os 
documentos de patente.

Porém, como a CPC é mais detalhada, a busca é mais certeira, como 
pode ser observado mais adiante, ao analisar os resultados 1 e 5 
obtidos nesta busca.



Resultado no. 1

Resultado no. 5



A busca também pode ser feita através de um cruzamento da
classificações para berços com balanço (A47D 9/02 e A47D 9/04) com a
classificação da CPC que define berço dobrável (A47D 9/005), sem o
uso de palavras chave.

Características do 
berço

Palavras chave 
(em inglês)

Classificações

balanço rock(s), rocking, ...  �
rock*;
sways, swaying, ... �
sway*;
swing, swings, 
swinging, ... �swing*

A47D 9/02, A47D 9/04       
(CIP)

dobrável fold, foldable, folding, ...  
�fold*
bend, bendable, 
bending, ... �bend*
collapsible, collapsing, 
... �collaps*

A47D 9/005   (CPC)



As classificações A47D 9/02 e A47D 9/04 pertencem tanto à
CIP como à CPC. Como esta última é mais detalhada (levando
a resultados mais precisos), somente foi preenchido o campo
da CPC, usando o operador “AND” para combinar a
característica de berço dobrável (A47D 9/005) com a de berço
com balanço.

A47D9/005 and (A47D9/02 or A47D 9/04)



Foram obtidos 16 resultados, onde o quarto da lista já foi apontado 
como muito relevante. 



Outra estratégia de busca possível é a combinação de palavras chave,
como indicado pela seta abaixo.

Características do 
berço

Palavras chave 
(em inglês)

Classificações

balanço rock(s), rocking, ...  �
rock*;
sways, swaying, ... �
sway*;
swing, swings, 
swinging, ... �swing*

A47D 9/02, A47D 9/04       
(CIP)

dobrável fold, foldable, folding, ...  
�fold*
bend, bendable, 
bending, ... �bend*
collapsible, collapsing, 
... �collaps*

A47D 9/005   (CPC)



Porém, o que jamais deve ser usado é a combinação indicada abaixo.
Ao cruzar palavras chave com classificações que definem o mesmo
conceito, na busca não serão recuperados documentos em que são
usadas outras palavras para descrever o mesmo conceito.

Características do 
berço

Palavras chave 
(em inglês)

Classificações

balanço rock(s), rocking, ...  �
rock*;
sways, swaying, ... �
sway*;
swing, swings, 
swinging, ... �swing*

A47D 9/02, A47D 9/04       
(CIP)

dobrável fold, foldable, folding, ...  
�fold*
bend, bendable, 
bending, ... �bend*
collapsible, collapsing, 
... �collaps*

A47D 9/005   (CPC)



Por exemplo, numa busca feita somente com a classificação A47D 9/02,
na IPC, foram obtidos 2.258 documentos que se referem a berços que
balançam.

Contudo, ao combinar na mesma busca esta classificação com os
termos “rock* or sway* or swing*”, referentes a balanço, somente
1.063 documentos foram recuperados, pois outras palavras podem ser
usadas na descrição.

rock* or sway* or swing*

A47D9/02 

A47D9/02 



Conclusão

Não há um formato único para realizar buscas em bases de 
patentes. 

A eficiência de uma busca depende, dentre outros fatores,  
do conhecimento do assunto pelo buscador, bem como da 

experiência do mesmo em efetuar buscas continuadamente, 
sobre assuntos diversos, permitindo que se encontre cada 

vez mais resultados satisfatórios, que alcancem os 
múltiplos objetivos que tal prática possibilita.  
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