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1.1. Campos de busca comumente utilizados pelos usuários 

• Título (/TI), Resumo (/AB), Texto integral (/TX) 

– Sinônimos 

– Funcionalidades/Efeitos 

– Aplicações 

– Conectores de proximidade (nD) e documento (SDOC) 

• Reivindicações independentes, Vantagens sobre arte prévia, Objeto da Invenção 

(/ICLM/ADB/OBJ) 

• Classificações Internacional, Europeia e CPC (identificadas com base na ferramenta de 

análise estatística rápida para top IPCs, ECs, CPCs) 

• Titulares (principais competidores, corporate tree); uso dos novos campos NPAN 

(normalized patente assignee) e FPAN (normalized patente assignee for the most 

recent publication) 

• Inventores 

• Citações (de documentos relevantes) 

• Buscas por similaridade (de documentos relevantes) 

• Number Search (limpo) 

• Busca em outras bases (SciFinder, Integrity, Imagens (ex. Google), bases não 

patentárias) 

• CAS Registry Number, Derwent Codes. 

• Exportação para Excel (filtros em colunas) 

• Legal Status (concedida, oposição (CUIDADO!)) 

• Buscas em língua portuguesa 

• Históricos de busca (estratégias, ferramentas, fotos de tela) 

• Briefing de inventores/clientes 

• Capacitação de usuários finais, associada à busca. 

• Interpretação e explicação de resultados e filtros nos relatórios 
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1.2. Uso conjunto de classificações (Internacional, EC, CPC) 

Dica: é relativamente fácil utilizar conjuntamente IC, EC e CPC, por meio da truncagem após o 

nono dígito da Classificação Internacional (já que, em vários casos, as EC e CPC seguem a 

mesma hierarquia da IC e contêm letras/dígitos adicionais) 

• Ex: G02B-027/01/IPC -> G02B-027/01+/IPC/EC/CPC 

A01K-007/02/IPC = Watering equipment for stock or game > ·Automatic devices 

A01K-007/02G/EC = Watering equipment for stock or game > ·Automatic devices > .. [N: 

Drinking equipment with water heaters, coolers or means for preventing freezing] 

A01K-007/027/CPC = Watering equipment for stock or game > ·Automatic devices > .. [N: 

Drinking equipment with water heaters, coolers or means for preventing freezing] 
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1.3. Macetes para identificação de sinônimos e termos relacionados 

 

Dica: para identificar sinônimos e termos relacionados, os seguintes “truques” podem ser 

úteis: 

• Buscas com conector de proximidade (20D) + Display KWIC 

Por exemplo, para uma busca por espécies de parasitas, o uso do search query 

(TAENIA 20D ASCARIS 20D NECATOR)/BI/SA/TX seguido de Display no formato KWIC 

(Key Words in Context) mostra parágrafos como: 

“(...)japonicum, Schistosoma haematobium, Fasciola 

hepatica, Dicrocoelium lanceolatum, Echinococcus 

multilocularis, Ascaris lumbricoides, Ascaris suum, 

Ankylostoma duodenale, Necator americanus, Trichuris 

trichiura, Brugia malayi, Onchocerca volvulus, Wuchereria 

bancrofti, Taenia solium, Taenia bovis and related species 

is used” 

ou ainda:  

(...)Trichomonas, Trypanosoma, Unicaria, Cestoda, 

Dipylidium, Dranunculus, Echinococcus, Fasciola, 

Fasciolopsis, Taenia, Ancylostoma, Ascaris, Brugia, 

Enterobius, Loa loa, Mansonella, Necator, Oncocerca, 

Strongyloides, Strongylus, Toxocara, Toxascaris, Trichuris 

oder Wucheria. 

 

• Termos usados na descrição das classificações 

Por exemplo, em uma busca por na classe sobre para-choques (B60R-019/02), além do 

esperado termo (bumper?), podem ser retirados termos como (impact W (absorb+ OR 

receiv+)) ou ainda (damp+ 2d collision?) 
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• Σ TOP -> CONCEPTS 

A ferramenta de análise estatística rápida     pode ser utilizada para identificar 

Conceitos (termos harmonizados) correlacionados. Por exemplo, para a busca pela 

classe B60R-019/02/ICM podem ser identificados termos como os abaixo listados: 

 

 

• Progressões de busca, com NOT 

Para verificação do impacto da adição de termos adicionais ou ainda para identificação 

de novos termos, o conector booleano NOT pode ser especialmente útil. 

Por exemplo, na “oficina” sobre construção de buscas tendo como exemplo o Google 

Glass (http://axonal.com.br/arquivos/PDF/Oficina_3_Exemplo_Estrategia_Busca.pdf), 

utilizamos a seguinte lógica: 

Quais são as patentes na classe de “head up displays” (G02B-027/01/IC), e que têm 

palavras iniciadas por “display” no título (DISPLAY+/TI), mas que não têm as 

expressões “head mounted display” nem “head up display” no título ((HEAD W 

(MOUNTED OR UP) W DISPLAY+)/TI 

 

(G02B-027/01/IC AND DISPLAY+/TI) NOT (HEAD W (MOUNTED OR UP) W 

DISPLAY+)/TI 

Ao analisarmos os títulos das publicações recuperadas, encontramos novos termos 

como: “heads up type displayers”, “head mounting devices containing displayers”, etc.  

Com este simples “truque” foi possível aprimorar o search query: 

(HEAD W (MOUNTED OR UP) W DISPLAY+)/TI 

 

(HEAD? W (MOUNT+ OR UP) 2W DISPLAY+)/TI 
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1.3. Truncagem 

Embora os caracteres de truncagem “+”,  “?” e “#” sejam velhos conhecidos dos usuários, 

sempre é bom recordar: 

+ Qualquer número de caracteres, inclusive zero 
 

? Zero ou um caractere; ?? Zero ou um ou dois caracteres 
 

# Exatamente um caractere; ## Exatamente dois caracteres 
 

###+ Pelo menos três caracteres 
 

E assim por diante... 

 

Praticamente todos os campos de texto (mas não todos) e muitos campos permitem 

truncagem à esquerda, à direita e no meio do termo de busca. 

 

1.4. Campos interessantes em buscas 

/BI   (BI = /TI/AB/IW) 

/BI/SA  (SA = /ICLM/ADB/OBJ) 

/BI/SA/TX  (TX = FULL TEXT) 

/DESX  (Exemplos, em publicações US) 

 

Obs: os campos /OBJ/ADB/ICLM compõem o super-campo “Key Content” (/SA).  
 
Até recentemente, havia cobertura de tais campos apenas para coleções: 

 
- EP published applications: 1988 to date (Euro-PCTs excluded) 
- PCT published applications: Mid 2001 to date 
- US Granted Patents: 1971 to 2000  
- US Published applications: 03/15/2001 to date  
- GB published applications from 1979  
 

Agora, esta lista também compreende: 

- CN published applications from 1985 
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1.4. Campos interessantes em buscas (Continuação) 

 

/ICM   (Classsificação Internacional Principal) 

/CPCM  (Classificação Cooperativa Principal) 

EPD >=  (Earliest Publication Date in the Family) 

EPRD >=  (Earliest Priority Date in the Family) 

/EPRC  (Earliest Priority  Country in the Family) 

CID=YES  (Litígio nos USA ) 

CIDS=YES  (Litígio nos USA, China, etc ) 

OPP=YES  (Oposição na Europa) 

NPN>1  (2 ou mais núm. de publicação na família) 

/LIC   (Licenciatário) 

Para lista completa de campos e exemplos de uso veja: 
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1.5. Conectores “não usuais” 

• _ “underline” = PALAVRASJUNTAS OU PALAVRAS 

SEPARADAS 

• Ex: (amino_pyridine = amino pyridine or 

aminopiridine) 

• SDOC = TERMOS OCORREM NA MESMA PUBLICAÇÃO 

• Ex: (BR/PN SDOC PDF=1999-01-05) = 

publicações brasileiras em que a data de 

publicação mais antiga no Brasil aconteceu em 

05 de janeiro de 1999. 

 

1.6. Comandos especiais 

• ..FAM SS # = busca por famílias estendidas de 

patentes para todas as famílias do search step # 

• Ex: ..FAM SS 1 

 

• ..SIM SS # TOP ## = busca por famílias de patentes 

similares às famílias do search step #, com ##% de 

similaridade 

• Ex: ..FAM SS 1 TOP 90 

 

• ..LIM # = busca limitada às famílias do search step # 

• Ex: ..LIM 1 

 

• ..LIM ALL = retorna a busca para a base de dados 

integral 
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1.7. Buscas por “LEGAL STATUS” ou “LEGAL STATE” relacionados a um país específico 

• Ex. 1:       STATUS/ACT=GRANTED P PC/ACT=BR 

Publicações BR em que o status no BR aparece como 

Granted 

 

• Ex. 2:       STATE/ACT=ALIVE P PC/ACT=BR 

Publicações BR em que o state no BR aparece como 

Alive 

 

No caso de buscas com conector booleano “AND”, o STATUS/ACT se aplica a todos os 

membros da família, conforme a seguinte hierarquia:     

GRANTED > PENDING > REVOKED > EXPIRED > LAPSED > UNKNOWN. 

 

Para STATE/ACT,  a hierarquia na família é: 

                                                                      ALIVE>DEAD 

 

Por exemplo, o query: STATUS/ACT=GRANTED AND BR/PN recuperará famílias que tenham 

pelo menos um membro como “Granted” e pelo menos uma publicação BR, 

independentemente do status das publicações BR. Ou seja, muito mais publicações do que 

com o uso do query STATUS/ACT=GRANTED P PC/ACT=BR que, como vimos acima, força que o 

status “Granted” esteja atrelado a uma publicação BR. 

 

Cuidado!: as indicações de STATE e STATUS são apenas indicativas. 

 

 

  



Questel_Otbit_User_Meeting_2016_Dicas_da_Cozinha 
Informações Exclusivas Para Usuários do Orbit.com  

2. DICAS DA COZINHA – DISPLAY & EXPORT 

2.1. Sugestão de opção de formato de exportação XLSX: 

2.2. Utilização do ranqueamento por relevância em arquivos de exportação. 

2.3. Inclusão de “filtros” em planilhas XLSX  

2.4. Uso do link para compartilhamento (temporário) de gráficos em análises 
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2.1. Sugestão de opção de formato de exportação XLSX: 

No encontro de 2017 passamos a recomendar o uso da nova ferramenta de 

exportação XLSX (beta): 

 

 
 

Além de permitir a exportação de muito mais campos, a nova ferramenta permite que 

a exportação seja feita com cada campo em uma única coluna (diferentemente do que 

acontecia com alguns campos (como por exemplo, Patent Assignee History ou Legal 

Status) no antigo modo XLSX. 

Embora não recomendemos mais o modo XLSX, seguem aqui alguns comentários e 

dicas de campos que seguem sendo válidos: 

FAN XPN PN PA TI AB ECLM NPN IN IC EC CPC EPRD EPD PR OBJ ADB ICLM TECD 

OBJ = OBJETO DA INVENÇÃO 

ADB = VANTAGES SOBRE ARTE PRÉVIA 

ICLM = INDEPENDENT CLAIMS  

IMPORTANTE: Os campos OBJ, ADB e ICLM estão disponíveis apenas para publicações EP, WO, 
US, GB e CN, nas seguintes faixas de datas: 
 

- EP published applications: 1988 to date (Euro-PCTs excluded) 
- PCT published applications: Mid 2001 to date 
- US Granted Patents: 1971 to 2000  
- US Published applications: 03/15/2001 to date  
- GB published applications from 1979  
- CN published applications from 1985 
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TECD = TECHNOLOGY DOMAIN 

Adicionado à base de dados em 2014, o campo TECD agrupa classificações de patentes em 35 

diferentes campos tecnológicos: 

1. Analysis of Biological Materials 
2. Audio-Visual Technology 
3. Basic Communication Processes 
4. Basic Materials Chemistry 
5. Biotechnology 
6. Chemical Engineering 
7. Civil Engineering 
8. Computer Technology 
9. Control 
10. Digital Communication 
11. Electrical Machinery, Apparatus, Energy 
12. Engines, Pumps, Turbines 
13. Environmental Technology 
14. Food Chemistry 
15. Furniture, Games 
16. Handling 
17. IT Methods for Management 
18. Machine Tools 

19. Macromolecular Chemistry, Polymers 
20. Materials, Metallurgy 
21. Measurement 
22. Mechanical Elements 
23. Medical Technology 
24. Micro-Structure and Nano-Technology 
25. Optics 
26. Organic Fine Chemistry 
27. Other Consumer Goods 
28. Other Special Machines 
29. Pharmaceuticals 
30. Semiconductors 
31. Surface Technology, Coating 
32. Telecommunications 
33. Textile and Paper Machines 
34. Thermal Processes and Apparatus 
35. Transport 

 

 

A lógica por trás da sugestão dos camps “FAN XPN PN PA TI AB ECLM NPN IN IC EC CPC 

EPRD EPD PR OBJ ADB ICLM TECD” é o fato de (i) serem relevantes e (ii) gerarem 

planilhas com uma coluna para cada campo e presentes em praticamente todas as 

buscas; o que facilita o agrupamento de resultados e inserção de filtros. 

2.2. Utilização do ranqueamento por relevância em arquivos de exportação. 

Em atualização no ano de 2015, o Orbit.com passou a adotar a relevância (maior frequência de 

search terms) como “padrão” no ordenamento dos resultados. (O padrão anterior a ordem era 

cronológica decrescente). 

No caso de planilhas XLSX, a ordem de relevância pode ser “gravada”, por meio da adição de 

coluna adicional manualmente, com numeração crescente. Assim, mesmo que se reordene 

(por exemplo, por datas), é possível retornar à ordem original de exportação. 
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2.3. Inclusão de “filtros” em planilhas XLSX  

Conforme vimos no User Meeting de 2015, uma interessante alternativa para a exportação, 

análise de resultados e geração de relatórios para clientes internos e externos é a inclusão de 

“filtros” manualmente em planilhas Excel. 

Algumas vantagens deste tipo de procedimento são: 

- Demonstrar para os usuários das informações a existência de um grande volume de patentes 

relacionadas direta ou indiretamente com o tema de interesse. 

- Facilitar o foco da análise primeiro naqueles documentos que sejam “nitidamente” mais 

relevantes (por exemplo com vários termos de busca no título, resumo ou classificações 

relevantes) 

- Minimizar a releitura de documentos já vistos e categorizados. 

 

 

O seguinte link dá acesso a um tutorial para uma forma relativamente simples de inserir filtros 

em planilhas XLSX, tendo como base o FAMPAT Family Accession Number (como complemento 

a filtros de palavras prontamente disponíveis no Excel):   

http://www.axonal.com.br/arquivos/PDF/Oficina_4_Insercao_Filtros_Planilhas_XLSX_Exporta

das.pdf 
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2.4. Uso do link para compartilhamento (temporário) de gráficos em análises 

Uma novidade implementada em 2015 foi a disponibilização de links temporários (3 meses) 

para que não assinantes do Orbit.com possam manipular (ainda que limitadamente) gráficos 

gerados em análises.  

Para tanto, está disponível o link:  

 

O gráfico pode ser exportado para uma “apresentação” (link) já existente ou para uma nova 

“apresentação” (link), que pode ser enviado por e-mail ou simplesmente copiados e colados. 

 

Este recurso é particularmente útil no caso de gráficos detalhados, como, por exemplo, redes 

de coincentores. Recursos como “zoom”, “centralização” e “arrastamento de nós” ficam 

disponíveis para os leitores.  
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3. DICAS DA COZINHA – ANÁLISE 

3.1. Gráficos comumente utilizados pelos usuários (User Meting 2015) 

3.2. Análise de dados, com base publicações individuais (ao invés de famílias) 

3.3. Realização de análises acima dos limites do sistema 
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3.1. Gráficos comumente utilizados pelos usuários (User Meting 2015) 

• Co-titularidade 

Os mapas de co-titularidade são bastante úteis não só para a identificação de parcerias 

mas, também, para a identificação de possíveis fusões e aquisições. Cabe lembrar que, 

por default, o Orbit.com faz análises baseadas em famílias (salvo poucas exceções, 

como veremos no item 3.2 abaixo). Até recentemente, se uma família de patente teve 

um titular em alguma publicação e teve um outro titular nesta mesma publicação ou 

em qualquer outra da família, era esperado que eles aparecessem com um link no 

mapa de cotitularidades. No final de 2016, o Orbit passou a utilizar o campo FPAN 

(titular na publicação mais recente da família). Tal mudança simplificou extremamenre 

os gráficos de co-titularidade. Análises conforme o antigo padrão podem ser feitas 

com uso do Intellixir. 

• Subclasses (4 dígitos) 

Estudos de classificação utilizando apenas os primeiros 4 dígitos (ex. A61K, C07D, etc.) 

costumam ser bastante úteis para que se tenha uma primeira visão sobre áreas 

tecnológicas relacionadas a um titular ou para um determinado assunto. Codes (9 ou 

mais dígitos) e Groups (7 dígitos) embora mais precisos, também carregam uma maior 

subjetividade. Além disso, algumas subclasses podem ter dezenas de Groups ou Codes, 

“escondendo” a relevância de uma determinada Subclass. 

 

 

• Classificação x Tempo 

• País x Tempo (Veja item 3.2. abaixo) 

• Principais empresas (Não se esqueça da possibilidade de agrupamento, por meio do 

recurso “Data Rules”, que é ativado quando a análise é salva) 

• Concorrentes x Classificações 

• Citações 

• Cobertura geográfica 

• Evolução temporal 
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3.2. Análise de dados, com base publicações individuais (ao invés de famílias) 

Por default, as análises no Orbit são feitas com base em famílias de patentes do FAMPAT. 

Recentemente, as seguintes exceções foram aplicadas: 

 

Dica: sempre que quiser saber exatamente o que um determinado gráfico significa, clique em 

um dos nós/barras/células e, em seguida, veja como ele é interpretado no Search History. Por 

exemplo: 

PUBLICATION COUNTRY X ALL PRIORITY YEARS = (SS 1 AND ("US" /PR S 2010 /PR))  

1st PUBLICATION COUNTRY X 1st PRIORITY YEARS = (SS 1 AND ("US" /EPRC AND /EPRD=2010)) 

Sempre que o systema muda a lógica para publicações ao invés de famílias, uma pequena 

mensagem é apresentada abaixo dos gráficos, como no exemplo abaixo: 
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Recentemente, com a introdução da nova base de dados FullPat, análises por publicações 

individualmente (inclusive país por país) se tornaram possíveis.  

Para que a opção de busca na base FullPat apareça na janela de busca, deve ser feito ajuste 

nos settings. Mais especificamente na “aba” searching: 
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3.3. Realização de análises acima dos limites do sistema 

Recentemente, os módulos Silver e Gold tiveram um aumento significativo no tamanho 

máximo do answer set a ser analisado. No caso do Silver o limite passou de 15 mil famílias de 

patentes para 100 mil famílias de patentes. Para o Gold o limite passou para 300 mil famílias 

de patentes. O módulo Platinum segue com o limite de 2 milhões de famílias de patentes. 

No entanto, alguns tipos de análise dependem da análise de um volume ainda maior de 

famílias de patentes. 

Um macete para lidar com esses casos é utilizar o histórico de busca do sistema (em alguns 

casos, associado ao recurso de Create Script na página de busca e o autocompletar no Excel). 

Apenas como exemplo, imagine o caso em que se queira ter uma ideia sobre o número de 

patentes na classe de patentes A01 (AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; 

HUNTING; TRAPPING; FISHING) com primeiro depósito nos últimos 50 anos:             

A01+/IPC/EC/CPC AND EPRD>=1966. O número de resultados passa de 1 milhão de famílias; o 

que só seria analisável com o módulo platinum. Com um simples “Copy & Paste” da estratégia 

no “Search Script” é possível recuperar resultados ano a ano no search history e, daí, exportar 

os dados para posterior análise. 

1 (Excel)     2 (Create Script)   

                   

 

3 (Execute)     4 (Search History) 
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4. DICAS DA COZINHA – ALERTAS (BUSCAS DE ATUALIZAÇÃO/MONITORAMENTO) 

4.1. Alertas manuais 

4.2. Alertas automatizados 

  



Questel_Otbit_User_Meeting_2016_Dicas_da_Cozinha 
Informações Exclusivas Para Usuários do Orbit.com  

4.1. Alertas manuais 

Embora o Orbit.com ofereça o recurso de realizações de “Alertas” (buscas automatizadas para 

atualização e/ou monitoramento), as opções atualmente disponíveis têm alguns 

inconvenientes: Para alguns códigos de atualização (mais especificamente UP e UP4), famílias 

“antigas” mas que deveriam passar a ser recuperadas em função da inclusão de novas 

publicações ou informações podem ficar de fora. Para outros códigos de atualização (todos os 

demais), famílias já vistas anteriormente podem ser recuperadas novamente. Outra 

“desvantagem” dos alertas automáticos é a atual impossibilidade de realização de buscas por 

citações e similaridade. 

Para contornar estes problemas e buscar maior eficiência na recuperação de “apenas famílias 

ainda não vistas”, o seguinte roteiro pode ser interessante: 

 

1. Realize busca inicial e exportar a estratégia de busca 

Tendo em vista que algumas estratégias de busca podem ser complexas (por exemplo, 

podem compreender dezenas ou centenas de números de publicação), é 

recomendável exportar a estratégia para RTF, para uso na busca de atualização (passo 

4 abaixo) 

2. Exporte dados para análise ou envio a clientes (xlsx, rtf, pdf ...) 

Veja dica de campos para exportação, no item 2.1. “Sugestão de opção de formato de 

exportação XLSX” 

3. “Guarde” dados das famílias em uma ou mais listas de seleção 

Cada lista comporta até 2.500 famílias de patentes. Caso a busca resulte em mais de 

2.500 famílias, crie várias listas. 

4. Realize busca de atualização 

Decorrido o tempo que você definir para a atualização, realize a busca novamente. 

Lembre-se de usar o recurso “Create Script”, na página de busca. Caso a estratégia de 

busca integral tenha sido exportada no passo 1 acima, é possível fazer um simples 

“Copy & Paste” da estratégia reordenada com os passos em ordem crescente. 

5. Remova as famílias antigas “guardadas” nas listas de seleção 

anterior 

Para selecionar apenas as “famílias ainda não vistas”, utilize o conector booleano NOT. 

Por exemplo: 1 NOT (2 OR 3 OR 4...), em que 1 é o conjunto da busca atual e 2, 3, 4... 

são os conjuntos das buscas anteriormente salvas.  

Lembrete: Para criar um search step correspondente a uma lista anteriormente salva, 

clique sobre a lista. Toda vez que se clica em uma lista de seleção, o Orbit.com cria um 

search step correspondente àquela lista.  
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6. Exporte os dados apenas das “novas” famílias (xlsx, rtf, pdf ...) 

Idem ao item 2 acima. 

 

7. “Guarde” também essas famílias na lista de seleção, para a 

próxima atualização 
Idem ao item 3 acima. Os resultados podem ser “guardados” em lista anterior ou em 

uma nova lista. 

8. Repita o passo 4 

De tempos em tempos, realize novas atualizações. 
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4.2. Alertas automatizados  

Um roteiro detalhado sobre a criação de Alertas automatizados está disponível em 

apresentação no link: http://www.axonal.com.br/arquivos/PDF/Create_Alert.pdf  

Existem vários códigos de atualização (ver lista abaixo). Destes todos, apenas os códigos UP e 

UP4 são permanentes (salvo no caso de um reload da base de dados, como ocorreu em 2015). 

Todos os demais códigos podem mudar ao longo do tempo. 

Comentário: Tenha em mente que o Orbit.com trabalha com famílias de patentes. Também 

tenha em mente que os códigos de atualização dizem respeito à data em que as publicações 

ou informações foram incorporadas à base de dados e não sobre quando os eventos 

aconteceram. 

Dica: Salvo no caso de acompanhamentos especiais (ex. mudança de status), é interessante 

utilizar os códigos UP ou UP4, para que famílias “já vistas” não sejam recuperadas. Todavia... 

Cuidado: Como vimos no item 4.1. acima o uso de alertas automatizados pode não recuperar 

algumas famílias ainda não vistas. 

 

Para informações adicionais, veja os links: 

http://static.questel.com/orbit/help/1.9.5/EN/index.html#!Documents/alerts1.htm 

http://static.questel.com/orbit/help/1.9.5/EN/index.html#!Documents/editanalert.htm  

 


