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Módulo 3: Espacenet – Busca Internacional no  

                             Escritório Europeu de Patentes 

     
O Espacenet é a base de dados do Escritório Europeu de 

Patentes (EPO), com documentos de mais de 90 países, e 

encontra-se em worldwide.espacenet.com. 

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


Para acessar a opção de uma busca mais completa, selecione “Advanced search”, no 

link indicado abaixo. 

worldwide.espacenet.com 

http://worldwide.espacenet.com/


Selecione inicialmente a base de dados 

Worldwide, para ter acesso  

a documentos de mais de 90 países. 

A busca deve ser feita com  

palavras-chave em inglês. 

 

 

Os operadores “AND” e “OR”,  

assim como os operadores de truncagem 

(*, ?, #), são os  

mesmos da base Latipat.  

Use até 10 palavras por campo. 



Continuando a busca pela “cadeira de rodas motorizada”, foram empregados 

parênteses para separar combinações e sinônimos das palavras-chave, em inglês: 

Clique em “search” 

(wheelchair? or (chair* and wheel?)) and motor* 



O resultado é uma lista  

de documentos com  

títulos em inglês. 

 

 

Somente os primeiros 

500 resultados são  

apresentados.  

 

 

Uma forma de obter todos 

os documentos é dividir 

a busca por períodos de 

tempo, especificando,  

por exemplo, os anos em que 

esses pedidos foram 

publicados.  

 



A busca também pode 

ser mais precisa  

usando a classificação (campo 

“IPC”), combinada com as 

palavras-chave no título ou no 

resumo. 

 

Como esta classificação é 

própria para cadeiras e 

carrinhos de rodas a motor, 

“motor*” não foi incluída na 

busca. 

 

 
A61G5/04 (sem espaços entre os caracteres) 

wheelchair? or (chair* and wheel?) 

Clique em “Search” 



A lista de resultados é 

muito extensa, pois 

existem muitos inventos 

relacionados a cadeiras de 
rodas motorizadas. 



Ao se detalhar mais o assunto 

de busca, os resultados são 

mais específicos. 

 

Por exemplo, a busca pode 

ser feita para uma cadeira de 

rodas motorizada com 

massagem, para evitar a 

formação de escaras no 

usuário.  

 

Foi incluído portanto o termo 

“massag*” para “massage”, 

“massaging”, etc. 

 

 

A61G5/04  

wheelchair? or (chair* and wheel?) and massag* 

Clique em “Search” 



Para a análise dos  

resultados, os 

documentos de 

interesse podem ser 

acessados um a um, 

clicando no título. 
  

Durante a análise da lista de 

resultados,  

os documentos de interesse 

podem ser acessados um a 

um, clicando no título. 
  



Obtêm-se, desta forma, os dados bibliográficos e o resumo do documento selecionado. 
 

Para visualizar o documento completo, clique em “Original document”. 



Para ler o documento página a página, 

clique nas setas abaixo. 

Para salvar, clique em 

“Download”. 

Estes procedimentos 

já foram vistos na  

Parte 2. 

O documento está no 

idioma chinês.  

É possível obter uma 

tradução por máquina. 



Clique em 

“Description” 

Se a descrição (relatório descritivo) estiver disponível, será apresentada 

na tela, no idioma original.  
  A seguir, clique em “patent translate” 



A tradução para o inglês (feita por máquina, com as devidas limitações) é 

apresentada em nova janela.  



RESUMO: Tabela comparativa entre as bases gratuitas de busca de patentes  

Bases 

gratuitas de 

patentes 

Abrangência 

Idioma das 

palavras-

chave 

Número de 

termos por 

campo 

Operadores 

lógicos 

Operadores 

de truncagem 

INPI 

 

Apenas 

documentos 

depositados no 

Brasil 

Português 

Indeterminado 

(o tempo de 

resposta 

aumenta com 

o número de 

termos 

usados) 

“AND” 

“OR” 

“AND NOT” 

* 

LATIPAT 

Documentos 

depositados em 

países da América 

Latina e na 

Espanha 

(20 países) 

Português e 

Espanhol 

Até 4 

 

“AND” 

“OR” 

“NOT” 

* 

? 

# 

ESPACENET Mais de 90 países 
Preferencial-

mente Inglês 
Até 10 

“AND” 

“OR” 

“NOT” 

* 

? 

# 



Considerações Finais e Dicas 
 

  

•As bases de dados descritas apresentam campos de busca similares, 

assim como caracteres de truncagem (*) e operadores lógicos (AND e 

OR).  

 

• O operador lógico “AND” deve ser utilizado para combinar 

características e o “OR” para sinônimos. 

 

•Os operadores “AND NOT” e “NOT”, constantes da tabela anterior, 

devem ser usados com extrema cautela e por este motivo não estão 

sendo introduzidos neste guia básico. 

 

• Nas bases em que se utiliza apenas * como caracter de truncagem, 

deve-se observar qual a real necessidade de uitilizá-lo e a melhor 

forma. 



Considerações Finais e Dicas 
 

•A truncagem utilizando  * deve ser usada de forma inteligente, pois pode trazer 

resultados indesejados. Exemplo: para uma busca na área de telefonia, a expressão 

“telef*” trará documentos relativos a teleféricos. 

 

Por exemplo, se o objetivo for recuperar termos relacionados a mosquitos e 

mosquiteiros, com terminações de tamanhos diferentes, numa busca em português 

no Latipat, algumas opções seriam:  

a)mosquito, mosquitos, mosquiteiro  usar mosquit*; 

b)para plural ou singular  usar ? no final: mosquito? (mosquito ou mosquitos) ; 

c)para masculino ou feminino  usar # no final: mosquiteir# (mosquiteiro ou 

mosquiteira) 



Considerações Finais e Dicas 

 
• A relação completa de códigos dos países pode ser encontrada em 

www.wipo.int/standards/en/pdf/03-03-01.pdf. Exemplos: 

  BR- Brasil 

 CN- China 

US – Estados Unidos 

JP- Japão 

KR- Coréia do Sul 

CA- Canadá 

IN- Índia 

DE- Alemanha 

RU- Rússia 

 

Existem códigos que representam organizações, como EP, que representa o Escritório 

Europeu de Patentes. 

 

 

OBS: As buscas apresentadas nos exemplos foram realizadas em junho de 2015.  

Buscas realizadas em datas posteriores irão recuperar documentos não publicados 

àquela época, portanto a lista de resultados será diferente.  
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www.inpi.gov.br 

Dúvidas deverão ser enviadas para o “Faleconosco” 
 

http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/  

http://faleconosco.inpi.gov.br/faleconosco/

