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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 aqui antes de prosseguir. 

http://www.inpi.gov.br/imagens/aprenda-a-fazer-busca/menu-servicos/informacao/guia-pratico-para-buscas-de-patentes
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Não deve ser focada apenas nos nomes comerciais. 

 

É importante utilizar os nomes das substâncias químicas 

e seus sinônimos. 

 

•Portanto, antes de iniciar a busca, deve-se levantar os 

vários sinônimos do composto. 

Considerações iniciais 
 

Busca específica em documentos de patente  

relacionados a compostos químicos: 
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Primeiro passo: busca de sinônimos 
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Busca de sinônimos 

 

 

Existem diversas bases comerciais e gratuitas que podem ser 

consultadas para recuperar sinônimos.  

 

 

Exemplos de bases gratuitas são: 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.chemspider.com/
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Para exemplificar, serão recuperados sinônimos para  paracetamol, 

em duas bases gratuitas. 

Fonte: http://www.salud.es/paracetamol 
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Busca de sinônimos na base PubChem 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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Acessar  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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Realizar a pesquisa na aba “Compound”, utilizando o nome da 

substância, como abaixo, ou o nome comercial. 

paracetamol 
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Os resultados são apresentados em ordem de relevância. Observar que o composto paracetamol 

aparece em primeiro lugar, seguido de seus derivados. 

 

Para acessar a ficha do composto, deve-se clicar no nome de interesse: 
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A ficha do composto acetaminophen (sinônimo do paracetamol) contém diversas 

informações como: estrutura, conformação 3D, sinônimos, propriedades físico-

químicas e até mesmo documentos de patente. 
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Em “Identification”, no subitem 3.3, estão listados os sinônimos e outros descritores 

para o composto de interesse. 
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Busca de sinônimos na base ChemSpider 

http://www.chemspider.com/
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Acessar http://www.chemspider.com/  

http://www.chemspider.com/
http://www.chemspider.com/


© INPI, 2017. 

Realizar a pesquisa na aba “Simple search”, utilizando o nome da 

substância, como abaixo, ou o nome comercial. 

paracetamol 
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A ficha do composto contém diversas informações como: estrutura, sinônimos, 

propriedades físico-químicas e até mesmo artigos e documentos de patente. 
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Exemplos de sinônimos extraídos das bases  

PubChem e Chemspider: 

• Paracetamol 

• Tylenol 

• Febrolin 

• Dolgesic 

• Nome IUPAC: N-(4-hydroxyphenyl)acetamide  

• Acetamidophenol 

• Acetaminophen 

• Hydroxyacetanilide 

• 4-(Acetylamino)phenol 
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Segundo passo: busca de documentos de patente 
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 Busca de documentos de patente 

 
 

Existem diversas bases comerciais e gratuitas para a pesquisa de 

documentos de patente.  

 

 

Exemplos de bases gratuitas: 

 

 

 

 

 

http://worldwide.espacenet.com/
https://www.google.com.br/?tbm=pts
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Busca de documentos de patente na base 

Espacenet 

http://worldwide.espacenet.com/
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Acessar http://worldwide.espacenet.com/ e selecionar “Advanced 

search”.  

http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
http://worldwide.espacenet.com/
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Realizar a pesquisa, preenchendo os campos de interesse com as 

palavras chave selecionadas anteriormente nas bases de sinônimos. 

Exemplo: nome comercial tylenol no campo “título ou resumo” 

tylenol 
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Observar que foram recuperados apenas 6 resultados utilizando o 

termo tylenol. 
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Portanto, devem ser feitas novas buscas, utilizando nomes químicos 

da substância; por exemplo, acetaminophen: 

acetaminophen 
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Observar que desta vez foram recuperados 1.342 resultados, utilizando um 

dos nomes químicos da substância. 
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A busca no Espacenet utilizando o nome IUPAC  

N-(4-hydroxyphenyl)acetamide é considerada inválida, pois o sistema não 

reconhece parênteses. 

  N-(4-hydroxyphenyl)acetamide  
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Na tentativa de buscar pelo nome IUPAC no Espacenet, uma alternativa 

possível é utilizar os termos do nome químico combinados com o operador 

booleano AND. 

IUPAC: N-(4-hydroxyphenyl)acetamide  

Exemplo: hydroxyphenyl AND acetamide no “título ou resumo”. 

  hydroxyphenyl AND acetamide  
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Observar que foram recuperados 98 resultados utilizando a combinação 

“hydroxyphenyl AND acetamide”.  
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Nos casos abaixo, mesmo com as palavras presentes no resumo, a substância de 

interesse não foi recuperada. 

Destaca-se que os resultados apresentados podem ser inespecíficos. 
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Para tornar mais específica a busca anterior, além das palavras chave, pode ser 

utilizada a Classificação Internacional de Patentes (IPC, em inglês) referente a 

preparações para finalidades médicas: 
 

A61K    Preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas. 

  hydroxyphenyl AND acetamide  

  a61k 
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Como resultado, foram recuperados aproximadamente quarenta e sete 

documentos relacionados à substância de interesse: 
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Frequentemente, o nome do composto químico não está presente no título ou 

no resumo, mas somente no relatório descritivo. No Espacenet, a busca em 

texto completo pode ser feita, em documentos EP (depositados no Escritório 

Europeu de Patentes) e WO (depósitos PCT). A seleção pode ser feita na 

Busca Avançada:  
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As palavras chave, agora no campo referente a texto completo, serão 

novamente combinadas com a classificação A61K:  

  hydroxyphenyl AND acetamide  

  a61k 
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Foram recuperados 3 documentos, que deverão ser lidos e analisados. 
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Atenção 

 

A classificação específica de um composto pode ser utilizada no lugar do 

nome do composto em caso de buscas nas quais se deseja encontrar 

diferentes formas de dosagem ou associações de substâncias, como: 

 A61K 31/167 (específica para paracetamol) and ibuprofen 

 
 

Deve-se verificar ainda a possibilidade de adicionar à estratégia novas 

combinações de palavras chave e classificações, como: 

•  A61P (aplicação terapêutica) and paracetamol 

•C07 (métodos de síntese) and A61P (aplicação terapêutica)  

• Dolgesic or Hydroxyacetanilide 
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Busca de documentos de patente na base  

Google Patents 

https://www.google.com.br/?tbm=pts
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Acessar  https://www.google.com.br/?tbm=pts  

No Google Patents, a pesquisa é feita automaticamente no título, resumo e texto 

completo. 

 

A pesquisa também inclui uma truncagem automática dos termos utilizados. 

https://www.google.com.br/?tbm=pts
https://www.google.com.br/?tbm=pts
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A    busca    abaixo    utiliza   o   nome   IUPAC   do    paracetamol,  

entre  aspas:  “N-(4-hydroxyphenyl)acetamide”  

Foram encontrados aproximadamente 89.500 resultados, com a expressão exata no 

título, resumo e/ou texto completo. 

  “N-(4-hydroxyphenyl)acetamide”  
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Abaixo, utiliza-se o termo sem aspas: N-(4-hydroxyphenyl)acetamide. 

Neste caso foram encontrados aproximadamente 289.000 resultados, pois foram localizados os 

termos da expressão no título, resumo e/ou texto completo. 
 

Entretanto, esse grande número de documentos não indica, necessariamente, que todos os 

resultados sejam relevantes. 

  N-(4-hydroxyphenyl)acetamide  
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Observar que, embora a busca tenha sido realizada com os termos juntos, a 

truncagem automática da base também recupera resultados com os termos 

separados. 
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 Como foi mostrado, a busca para substâncias químicas deve ser feita 

utilizando diferentes estratégias e bases de dados. 

 

 

 Podem ser necessárias diversas tentativas para alcançar o resultado 

esperado, utilizando os nomes químicos, suas variações e 

classificações de forma iterativa. 

Conclusão 

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



www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao 

Dúvidas: enviar mensagem para o “Fale Conosco”  - 

     assunto “Informação Tecnológica” 


