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2. Latipat - BUSCA EM PATENTES DA AMÉRICA    

LATINA E ESPANHA 

     
O Latipat é uma base de dados do Espacenet, com documentos de 

patente em espanhol e português e encontra-se em lp.espacenet.com. 

http://lp.espacenet.com/
http://lp.espacenet.com/
http://lp.espacenet.com/
http://lp.espacenet.com/
http://lp.espacenet.com/


Para pesquisar com uma interface em português, clique em “Português” 

no link assinalado. 

 

A base aceita palavras-chave em português, espanhol e inglês, mesmo 

que a interface não esteja no idioma da busca. 
 

  

lp.espacenet.com 

http://lp.espacenet.com/


Esta base também oferece a opção de uma busca mais completa. Para 

acessá-la, selecione “Pesquisa Avançada”, no link indicado abaixo. 



Selecione inicialmente a base de dados LP - Espacenet 



O  1º campo busca palavras 

somente no título. 

O  2º campo busca 

palavras tanto no título 

como no resumo. 

O último campo é o da 

Classificação Internacional 

de Patentes (sigla IPC em 

inglês) 



Os operadores lógicos “AND” e “OR” são os mesmos da base do INPI. 

 

Entretanto, há mais operadores de truncagem: 

 

* → qualquer número de caracteres após a palavra 

? → zero ou 1 caracter após a palavra; 

# → exatamente 1 caracter após a palavra. 

 

Obs.: Podem ser usadas até 4 palavras por campo. No exemplo abaixo, 

são usadas 3 palavras. 

 

 
 cadeira* and roda* and motor* 



 

Exemplo: busca por “cadeira de rodas motorizada”, utilizando o operador 

de truncagem  “*”. 

 

 

A estratégia apresentada abaixo levará à recuperação de documentos com 

combinações de palavras como: “cadeira”/“cadeiras”/“cadeirantes”;   

“roda”/“rodas”/“rodante”; e “motor”/ “motores”/“motorizada”/“motorizadas”, 

tanto no título como no resumo dos documentos.  

 

cadeira* and roda* and motor* 

Clique em “pesquisar”, abaixo do último campo 

cadeira* and roda* and motor* 



Clique no título do 

documento de interesse  

A resposta é uma  

lista de documentos  

brasileiros, com a  

sigla BR no início da  

numeração para  

identificar o país  

(Brasil). 



Obtêm-se os dados bibliográficos do documento. Para visualizar o 

documento, clique em “Documento original”. 



Para ler o documento página a página, 

clique nas setas abaixo. 

Para salvar, clique em 

“Download”. 



Digite na janela de autorização os dígitos que aparecerem na tela 

e clique em “submit” para obter o arquivo .pdf do documento. 



Para retornar à pagina de busca, clique em “Pesquisar” 



Existe, também, a opção de usar palavras-chave em espanhol. 

 

Considerando, ainda, a busca por “cadeira de rodas motorizada”, 

utilizam-se palavras-chave em espanhol no campo “título ou resumo”. 

 

A busca no campo “título ou resumo” traz mais resultados do que no 

campo “título”, pois o resumo contém mais informações do que o título. 

silla* and rueda* and motor* 

Clique em “pesquisar”, abaixo do último campo. 



O resultado é uma lista de 

documentos em espanhol. 

Os procedimentos para  

ler e baixar os arquivos  

são os mesmos já vistos 

anteriormente. 

Observe que a  

numeração de cada  

documento é precedida  

pelo código do país, 

composto por duas 

letras maiúsculas. 



Entretanto, nem todos os resultados se referem ao objeto de busca, 

“cadeira de rodas motorizada”. Por exemplo, na lista consta o documento 

abaixo, referente a um quiosque de atendimento em reboque: 

Isto ocorre porque no resumo há 

as palavras “silla”, “ruedas” e 

“motorizado”, embora não se 

trate de uma cadeira de rodas. 



Para que a busca chegue a 

resultados mais precisos, a IPC 

pode ser combinada com  

as palavras-chave. 

 

As palavras-chave são  

usadas novamente no campo 

“título ou resumo”. 

 

No campo “IPC”, a  

Classificação é A61G5/04,  

sem espaços entre os 

caracteres. 

 

Esta classificação refere-se a 

cadeiras de rodas e carrinhos 

acionados a motor. Portanto, 

“motor*” não é usada aqui  

como palavra-chave. 

silla* and rueda* 

A61G5/04  

Clique em “pesquisar”  



Utilizando a IPC  

para delimitar a área 

tecnológica, os 

resultados se referem  

ao objeto de busca e 

incluem outras 

descrições para 

“motorizada”, como 

“energizada”. 



Esta estratégia de 

busca (IPC com 

palavras-chave) 

também pode ser usada 

em português.  

 

 

Para “cadeira*” e “roda*” 

no título/resumo e  

para A61G 5/04 na IPC, 

obtém-se: 
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