
Busca em base de patentes 

Derwent Innovation Index 



Base comercial para consulta de patentes 

Disponibilizada  para a 
comunidade brasileira de 
pesquisadores pela CAPES 



Diferencial Derwent 

As patentes indexadas são acrescidas de 

informações analisadas por especialistas 

Derwent, objetivando facilitar o processo de 

pesquisa. 



Características da Base Derwent 
 Reelaboração dos títulos e resumos dos documentos indexados por especialistas da Derwent, o que facilita a busca;  

 Verificação da IPC atribuída aos documentos pelos órgãos emissores de patentes; 

 Pesquisa básica, avançada, referências citadas e citações recebidas; 

 Busca por diversos campos bibliográficos com até 500 resultados por busca; 

 Busca por palavras-chave em inglês; 

 Possui ferramentas de análise de resultados; 

 Permite o acesso à família de patentes e a inserção de até 500 registros na “lista de patentes marcadas”; 

 Operadores booleanos AND, OR e AND NOT; 

 Operador de aproximação SAME 

 Operador de truncagem de termos: (*) para zero e muitos caracteres; (?) para 01 caracter e $ (para zero ou um 

caracter); 

 

 Disponibilizada via Portal de Periódico da CAPES. 



Campos 
disponíveis para 

busca 

Opção para 
escolher período da 

busca 



Exemplo de busca: 
TS=(Expressões no título ou no resumo) 

AN=(Nome do depositante) 



Salve o histórico de pesquisa para 
posterior utilização ou crie um alerta da 

busca realizada 

Resultados da pesquisa 

Possibilidade de combinação 
deste Set (resultado de 

pesquisa) com o resultado de 
outras pesquisas, por meio 

da utilização dos operadores 
booleanos “AND” ou “OR”. 



Nova pesquisa: Classificação Internacional de patente 

Classificação Internacional de Patente: 

ferramenta que facilita a busca 
documentos de patente 



Combinando Resultados : #1 e #2 



Resultado da combinação 



Número de patentes encontradas 

Número do documento de patente 

Título e link para 
resumo do documento 
de patente 

Link para o documento original 



Refinar resultados por área do 
conhecimento, nome do depositante, 
inventor, classificação internacional de 
patente 




