Repita para
cada classe

Buscas de Patentes
Estratégias
Disseque e Defina o
Escopo da Busca

Conduza uma busca
“Jugular”

Defina as
Classificações

Conduza
Análise Estatística

Defina as Expressões
de Busca

Busca por Classes
Centrais sem Filtro

Planeje o Critério de
Avaliação

Busca por Classes
Centrais + Texto

Busca por
Classificação

Busca por Classes
Periféricas + Texto

Busca no
Texto Integral
Busca no
Resumo

Busca por
Texto
Busca
Bibliográfica

Busca por
Inventores

Busca por
Citações

Busca por
Titulares
© 2011 www.axonal.com.br

Busca em
Texto Traduzido

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

Buscas de Patentes
Estratégias

Palavras
Chaves

Etc
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Buscas de Patentes
Operadores Booleanos

A

B

A and B (intersecção)

A

B

A or B (agrupamento)

A

B

A not B (exclusão*)
* Lembre-se de usar o NOT para encontrar o
complemento. Ou seja, os resultados não contidos no
conjunto anterior.
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Questel Orbit
Truncagem

+
?
#

Qualquer número de caracteres

+inflama+

Zero ou exatamente um caractere

+inflam?a+

Forçosamente um caractere

inflamad#?

Os símbolos de truncagem podem ser utilizados no início, meio ou
fim dos termos de busca (sufixos, inserções, prefixos).
Para o funcionamento correto, os termos de busca devem ter pelo
menos 3 caracteres definidos.
A truncagem funciona em todos os campos. A não ser o campo
“Keywords”, quando o assistente de idiomas é utilizado.
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Questel Orbit
Operadores
AND

ambos os termos de busca presentes
(intersecção)

digital and television

OR

um ou, opcionalmente, 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
P
S
nD
D

termos de busca no mesmo campo

digital f (televis+ or tv)

termos de busca no mesmo parágrafo

digital p (televis+ or tv)

termos de busca na mesma sentença

digital s (televis+ or tv)

termos presentes, em qualquer ordem, de zero a n
termos de distância
(n de 1 a 9)

digital 5d (televis+ or tv)

termos contíguos, mas em qualquer ordem

digital d (televis+ or tv)

nW

termos presentes, na ordem digitada, de zero a n
termos de distância
(n de 1 a 9)

digital 5w (televis+ or tv)

W

termos contíguos, exatamente na ordem digitada

digital w (televis+ or tv)
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Interface, Modos e Assistentes de Busca
(Patentes - Geral)

Análise dos Resultados

