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Ref. PRG Art & Science of Patent Searching, Salvador (BA), 2011
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A              B                   

A              B

A              B

A and B (intersecção)

A  or B (agrupamento)

A not B (exclusão*)

* Lembre-se de usar o NOT para encontrar o  

complemento. Ou seja, os resultados não contidos no 

conjunto anterior.

Orbit.com

Conectores Booleanos
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AND ambos os termos de busca presentes (intersecção) digital  and television

OR um ou o outro termo de busca presente (soma, grupamento) television or tv

NOT o primeiro termo de busca presente, mas não o segundo (exclusão) 1  not 2

F termos de busca no mesmo campo digital  f (televis+ or tv)

P termos de busca no mesmo parágrafo digital  p  (televis+ or tv)

S termos de busca na mesma sentença digital  s (televis+ or tv)

nD
termos presentes, em qualquer ordem, de zero a n palavras de 

distância  (n de 1 a 99)
digital  5d (televis+ or tv)

D termos contíguos, mas em qualquer ordem digital  d (televis+ or tv)

nW
termos presentes, na ordem em que foram digitados, de zero a n 

palavras de distância  (n de 1 a 99)
digital  5w (televis+ or tv)

W termos contíguos, exatamente na ordem digitada digital  w (televis+ or tv)

_
O “underline” indica que dois termos podem estar conectados em 

uma única palavra ou em duas palavras separadas contíguas

amino_pyridin+ = 

(aminopyridin+ or

amino  pyridin+)

SDOC os termos de busca forçosamente aparecem na mesma publicação BR/PN sdoc PDF=2007

Orbit.com

Conectores Booleanos e de Proximidade
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+ Qualquer número de caracteres +inflam+ 

? Até mais um caractere, para cada ? Inflamad??

# Forçosamente um caractere para cada # inflamad#

Os símbolos de truncagem podem ser utilizados à esquerda, meio à 
direita das palavras. Também podem ser usados simultaneamente (ex. 
+infla?ma+).

Para o emprego dos símbolos de truncagem é necessário que a palavra 
tenha pelo menos 3 caracteres definidos.

A truncagem à direita (ex. inflam+) funciona para praticamente todos os 
campos. Já a truncagem à esquerda e no meio das palavras pode não 
funcionar em alguns campos (veja o guia “FamPat Fact Sheet for 
Orbit.com”)

Orbit.com

Truncagem
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((laser or light or luminous) 2w (point+ or
pen?))/BI/SA or (G02B-027/20)/IPC/EC/CPC

... and BR/PN

... and NPN>1

... and (CIDI=YES or OPP=YES)

... and BR/PR
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Interessantes Tutoriais e 
Guias de Usuário podem ser 

acessados em

“Guides & Tutorials”
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Do lado esquerdo da página 
temos informações 
detalhadas sobre os 

principais módulos do Orbit, 
incluindo módulos opcionais 
associados a contratos nos 
níveis de análise “Silver, 

“Gold” e “Platinum”

Do lado direito da 
página temos vídeos 
sobre algumas das 

principais atividades 
e tipos de pesquisa...

... e guias com 
informações 

detalhadas sobre 
funcionalidades e 

conteúdo das bases 
de dados

...um tutorial sobre a 
administração de 

Login IDs, no caso de 
contratos com 

múltiplas senhas...
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Entre os guias disponíveis, é 
especialmente interessante a leitura 

dos guias:

Fields of the FamPat Collection

Fields of the FullPat Collection

que contêm informações detalhadas
sobre campos de busca disponíveis

FAMPAT: Publicações agrupadas em 
famílias de patentes

FULLPAT: Cada publicação 
corresponde a um resultado separado

http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/FamPat.pdf
http://static.orbit.com/orbit/help/guides/en/orbit_fullpat.pdf
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O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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O “FamPat Fact Sheet for Orbit.com”
é um guia de 40 páginas com 

informações detalhadas sobre os 
vários campos de busca e exportação 
do Orbit.com, incluindo dados sobre a 
cobertura geográfica e temporal, bem 

como a sintaxe aplicável a 
determinados campos

O “Fields of the FamPat Collection”
é um guia de 33 páginas com 

informações detalhadas sobre os vários 
campos de busca e exportação do 
Orbit.com, incluindo dados sobre a 

cobertura geográfica e temporal, bem 
como ao formato aplicável a campos 

tais como datas, e números de pedidos 
e publicações
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Vídeos, guias e materiais adicionais podem ser acessados no link:

http://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=115

http://axonal.com.br/capacitacao_info.php?id=115


Em caso de dúvidas, entre em contato:

questel@axonal.com.br
help@questel.com
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