
 
 

Oficina 1A 
 

Faça uma busca preliminar e  
selecione publicações sobre  

Apontador Laser,  
com Controle de Tempo 
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Neste exemplo, estamos fazendo 
uma busca baseada na 
expressão: 
 
LASER W POINT+  
 
TIMER OR ALARM 
 
no 
 
- Título  
- Resumo 
- Reivindicações independentes * 
- Objeto da invenção * 
-  Vantagens sobre o estado da 

técnica * 
 
 *(esses últimos 3 itens apenas 
de publicações US, EP e WO) 

A interpretação da 
expressão de busca pode 
ser visualizada clicando-se 
em “Show the cmd. line“. 



Esta é a interpretação da 
expressão de busca 
digitada nos menus acima. 
Ela pode ser editada 
manualmente. 

Neste caso, vamos utilizar 
a busca por menus, para 
que os termos de busca 
apareçam já marcados em 
cores na janela de 
visualização dos resultados 



Cada linha de busca no 
Orbit fica gravada no 
“Search History” e recebe 
um número (Search Step). 

Ao final de cada dia, o 
“Search History” é 
apagado. Assim, caso 
precise, salve sua busca 
utilizando o “Save” ou 
então fazendo um 
“copy/paste” dessa página 
(por exemplo, no MS 
Excel). 



Para visualizar os 
resultados, clique em 
“Show results” 



No modo de visualização 
“padrão”, é exibido o painel de 
visualização à direita.  
 
Para desativá-lo, clique em “>>” 



No modo de visualização 
“padrão”, é exibido o painel de 
visualização à direita.  
 
Para reativá-lo, clique em “<<” 



A lista de resultados tem quatro opções de layout de 
visualização: 
 
• “Short Hitist” (título, titular, publicação repr. e data 

de prioridade)  
• “Detailed Hitlist” (+ resumo e figura 

representativa) 
• “1st Page Drawings” (apenas figura representativa) 
• “Drawing Mosaic” (várias figuras) 
 
A tela atual está no modo “Short”. Para mudá-la clique 
em “Display” e, em seguida, na opção desejada. 
 
Cada linha da lista de títulos corresponde a uma família 
de patentes do FamPat 



Agora, a tela está no modo de visualização  
“1st Page Drawings”.  

Na sequência, vamos para o modo “Detailed Hitlist” 



Agora, a tela está no modo de visualização “Detailed”.  



O Layout “Detailed” permite visualizações de diferentes 
conteúdos.  
 
Nesse caso, estamos vendo “Abstract, Drawing” 



O Layout “Detailed” permite visualizações de diferentes 
conteúdos.  
 
Nesse segund caso, estamos vendo “First Page” 



O Layout “Detailed” permite visualizações de diferentes 
conteúdos.  
 
Já nesse terceiro caso, estamos vendo “KWIC”, que significa 
Key Word In Context. 
 
Importante: o conteúdo KWIC não se aplica aos modos de 
visualização de desenhos. Assim, tome cuidado para voltar 
para o conteúdo “Abstract, Drawing”, quando for utilizar os 
Layouts “1st Page Drawing” e “Drawing Mosaics” 



Explicações detalhadas 
sobre os vários modos 
de visualização podem 
ser acessados nesse 
ícone com o ponto de 
interrogação <?> 



Vamos retornar ao  
Conteúdo “Abstract, 
Drawing” e ao  
Layout “Detailed 
Hitlist”. 
 

Depois, vamos ocultar o 
painel de visualização... 
 



Você pode selecionar 
manualmente quais 
são as famílias de 
patentes de seu 
interesse. 
 
A seleção pode ser 
feita um a um, ou de 
todos os resultados 
da página. 

Para selecionar todas as famílias de 
patentes, de todas as páginas, 
clique em “Select all results”. 
 
Nesse caso, vamos fazer a seleção 
um a um. 



 
 

Oficina 1B 
 

Crie uma lista de seleção 
com as publicações escolhidas 
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Clique na aba “My Lists” 



Clique na aba “My Lists” 



Crie uma nova pasta, 
clicando em  “New Directory” 



Digite um nome para o 
Diretório 



Selecione o Diretório e,  
em seguida,  
clique em             novamente  





Crie uma nova lista no 
Diretório selecionado 



Digite um nome para a   
Lista 



Para retornar aos resultados, 
clique na aba            e, em 
seguida na aba  



Em seguida, clique em 
“Search Results” 





Clique então em “Arquive” e 
 
“Add to a list” 



Selecione o Diretório... 



Selecione a Pasta e 
 
Clique OK 



O sistema importa os dados 
na pasta selecionada... 

... que fica armazenada em 
“My Lists” 



As listas podem ser acessadas em 
qualquer momento.  
 
Toda vez que elas são acessadas, é 
criada uma linha no “Search History”. 
 
Isso permite que as listas de seleção 
sejam utilizadas posteriormente para 
refinamento, soma ou exclusão, em 
conjunto com outras buscas... 
 
...bem como a exportação de dados ou 
realização de análises 





 
 

Oficina 1C 
 

Gere um relatório em formato PDF  
com as publicações selecionadas 
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Abra a lista de seleção, armazenada na 
aba “My Lists”, no respectivo Diretório 

Selecione todos os 
resultados 



Após selecionar a respostas de 
interesse (nesse caso, todas), 
clique em Export. 
 
Em seguida, para gerar relatório 
PDF, clique em “Export as PDF”. 



O sistema abrirá essa guia com 
opções de exportação. 

Nesse caso, vamos 
selecionar todos os campos 
no formato “First Page Like”.  
 
Em seguida, Clique em 
“Next”. 



Na janela seguinte, o 
sistema perguntará se 
desejamos salvar o 
“modelo” do relatório. 
 
O modelo salvo aparecerá 
nas opções de exportação. 
 
Se desejar salvar o 
modelo, dê um nome e 
clique “Save”. 
 
Caso contrário, apenas 
clique “Finish”, sem salvar 
o modelo 



Para concluir a exportação, 
clique “Finish” 



O sistema preparará o 
relatório e, em seguida, 
abrirá janela com link para 
download em: 
 
“Click here to download file” 



Siga as instruções para 
download, do seu 
navegador de internet 



...e acesse o arquivo PDF 
gerado. 



O relatório PDF padrão é 
iniciado pelo  
“Search History” 



Para cada família, existem 
hiperlinks ativos para 
textos integrais, bem como 
para citações no Orbit.com, 
imagens e sites com 
processos integrais (ex. 
Epoline), caso disponíveis. 



No caso de idiomas como 
Chinês, Japonês e Russo, a 
disponibilidade de 
traduções por máquina 
pode ser particularmente 
útil... 



...especialmente para 
aqueles que não dominam 
os idiomas. 



 
 

Oficina 1D 
 

Identifique as Classificações Internacionais 
mais frequentes entre os documentos 

selecionados 
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Ferramentas de análise 
estatística rápida estão 
disponíveis através do link 
“∑ Top”. 
 
Neste caso, utilizaremos 
“Top International Classes” 
 



O sistema apresenta as 
classes mais frequentes 
para as famílias de 
patentes analisadas, 
incluindo hiperlink para a 
descrição da classe. 



No caso de classificações 
internacionais, abre-se o 
site suporte da OMPI 
(WIPO). 



Para reexibir o menu,  
Clique  na aba            e, em seguida 
na aba  





 
 

Oficina 1E 
 

Utilize a Classificação Internacional 
G02B-027/20 para identificar outras 

palavras chaves relativas a “laser pointers” 
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Utilize a Classificação Internacional 
G02B-027/20 para identificar outras palavras chaves relativas 

a “laser pointers” 
 

 

• Estratégia geral: 
 

– (A) Busca por publicações na classe G02B-027/20 
 

– (B) Busca por publicações com “laser w pointer” 
no título ou resumo 
 

– Busca por (A) NOT (B), seguida da leitura de 
títulos e resumos para procurar outros termos  





No caso de 
classificações, 
existem 
ferramentas para 
confirmação da 
grafia e para 
interpretação de 
seu significado 

G02B-027/20 



Assim como no caso de 
outras buscas, é gerado 
um “Searh Step” 

Para retornar à 
pagina de busca 
clique em  
“General search” 



Lembre-se de “limpar” a página 
de busca antes de entrar com 
novos termos 



Nesse caso, selecionaremos 
“Title, Abstract” para a busca. 

LASER W POINT+ 



Uma vez mais, o sistema 
criará um “Seach Step” 



Os “Seach Steps” podem 
ser combinados 
diretamente na página do  
histórico 

Para tanto, digite a linha 
de comando e, em seguida 
clique em “Search” 

Neste caso: 
 

3 NOT 4 



Um novo 
“Search Step” 
é criado... 

... e seus 
resultados 
podem ser 
acessados em 
“Show results” 





A leitura dos títulos e resumos 
(que não contêm o termo “laser” 
imediatamente antes de qualquer 
termo que comece com “point...”) 
pode indicar outros termos 
interessantes como, por exemplo: 
“Laser Pen” 



Laser Pointer 

Light 
Luminous 
Beam 
 
 

Laser 
 

Point 
Pointing 
Pen 
 
Presenting Equipment 
Presentation Device 

( (laser or light or luminous or beam) w (point+ or pen) ) 
 
or 
 
( (laser  3d ((present+ w (device or equipment))) ) 



 
 

Oficina 1F 
 

Utilize a Classificação Internacional 
G02B-027/20 para identificar outros 

elementos relacionados a “laser pointers” 
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Retornando à janela do 
“Search history”, podemos 
acessar os resultados da 
busca pela classificação 
G02B-027/20 



Selecione todos os 
resultados... 



... em seguida, 
clique em “∑ Top”  
e selecione 
“Concepts” 



De forma semelhante à análise 
rápida de classificações, o sistema 
lista os termos e dá a opção de 
seleção para uso em novas buscas 


