
ANEXO II - BUSCA DE ANTERIORIDADE 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA 

 

 Pesquisar em bases de patentes nacionais e internacionais, a fim de demonstrar o que existe no estado da técnica e que, com a invenção, está sendo superada; 

 Informar sucintamente o que existe na literatura que se refiram somente a elementos realmente importantes na descrição da tecnologia; 

 Verificar a possibilidade de depositar uma patente de invenção. 

 

 

1. Objetivo: identificar os requisitos de patenteabilidade 

 

a) Novidade: tecnologia desconhecida dos pesquisadores (literatura) ou dos cientistas especializados, ou seja, não pode existir outra patente no Brasil ou no estrangeiro 

e publicações científicas que tenham tornado a tecnologia “conhecida”;  

b) Atividade inventiva: além de não estar compreendido no estado da técnica, a invenção não pode derivar de forma simples dos conhecimentos nele reunidos, 

devendo, pois, derivar de um engenho de relativa complexidade;  

c) Produção industrial: possibilidade de fabricação em série; 

d) desimpedimento: neste caso a invenção, não deverá conter quaisquer impedimentos de ordem pública, quais sejam, contrário à moral, aos bons costumes, à 

segurança e à saúde públicas; bem como não pode envolver o todo ou parte de seres vivos (exceto os transgênicos). 

 

2. Metodologia: 

 

a) definição e delimitação dos termos de busca; 

b) levantamento de patentes semelhantes que contenham a descrição do produto a ser formulado e/ou do processo e/ou aplicação semelhantes ao novo 

processo/produto/aplicação; 

c) refinamento da pesquisa (ref. a todas as substâncias que fazem parte da composição);  

d) análise das patentes encontradas e escolha das patentes principais, com conteúdos semelhantes; 

 

3. Resultados: 

 

TABELA 1 - dados referentes às principais patentes encontradas na busca feita pela equipe (identificação das patentes, descrição dos principais itens, análise para 

verificação do potencial de patenteabilidade da nova patente). 

 

 

 



TABELA 1 - RESULTADO DA BUSCA EM BASES DE PATENTES 

 

Nº da PATENTE TÍTULO  

 

Base de dados 

 

Descrição do objeto 

(resumo) 

Semelhanças  Diferenças  Alternativas para 

       

       

       

       

 

 

 Exemplos:  

wipo,  inpi, epo, 

uspto 

Exemplos:  

"A presente invenção 

refere-se a composições 

que têm propriedades 

..... para ser utilizado 

como .... produto 

orgânico." 

 

"Trata-se de patente de 

processo para 

desenvolvimento de...." 

 

Exemplos: 

Produção de 

formulação .......  que 

inclui ........... , 

adicionados em matriz 

polimérica .......para 

uso ............    

Exemplos: 

A formulação .......  

não inlcui....... 

Exemplos:  

- não usar substância x na 

composição. 

- substituir a substância x por 

y. 

- usar substância y como 

agente ....  

- adicionar outros compostos 

ou substâncias com ação 

antioxidante. 

       

 

 

 

 

 

 

 


