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PARECER

Relatório

Trata-se  da  verificação  das  condições  de  patenteabilidade  do  Pedido  de  Patente  de 
Invenção PI0201526-9, em face da Constituição Federal, da Lei da Propriedade Industrial e do 
ato Normativo 127/97.

Compõem o processo as seguintes petições:

INPI – Sede 299244797/00, via postal, referente ao depósito nacional;

032001 de 19/06/2002, referente aos documentos de prioridade;

020050027017 de 20/04/05 onde requer o exame do pedido com 13 reivindicações.

É o relatório.

Fundamentação

O pedido descreve um dispositivo de biópsia  e  métodos para a coleta de pelo 

menos uma amostra de tecido de um paciente cirúrgico. O dispositivo inclui uma estrutura 

e  um  elemento  de  perfuração  alongado  fixado  à  extremidade  distal  da  estrutura.  O 

elemento de perfuração é dotado de uma extremidade distal, uma extremidade proximal e 

a luz se estende parcialmente através da mesma. O elemento de perfuração é dotado de 

um membro afiado na extremidade distal do mesmo para perfurar tecido, e um orifício 
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proximal  ao mesmo que expõe a luz.  O dispositivo adicionalmente inclui  um cortador 

alongado e um elemento de remoção de tecido disposto coaxial e de forma deslizável no 

interior da luz do elemento de perfuração para coletar massa tissular disposta dentro do 

orifício do elemento de perfuração e depositar a massa tissular proximal ao orifício para 

retirada.  Por  último,  o  dispositivo  inclui  um  mecanismo  para  automaticamente  e 

axialmente  girar  o  elemento  de  perfuração  após  seccionar  a  amostra,  de  modo  que 

múltiplas amostras podem ser coletadas sobre o eixo geométrico longitudinal do elemento 

de perfuração sem girar manualmente o elemento de perfuração 

Constam  para  exame  as  seguintes  peças:  Relatório  descritivo  fls.  21-64; 

Reivindicações fls. 65- 68; Desenhos fls. 69-90  e Resumo fl. 91.

A análise revela essencialmente:

Que o jogo de reivindicações não contem os números de referencia relativos aos 

elementos constantes dos desenhos, para facilitar o entendimento do objeto;

Que  analisando  a  reivindicação  principal  que  descreve  o  a  sonda,  e  a 

independente 7, também relacionada à sonda; alem de serem basicamente idênticas, 

nota-se que não atendem ao disposto nos arts. 8º e 13 da LPI e, ao Ato Normativo 

127/97,  item  15.1.3.2.1,  alíneas  d  e  e,  já  que  não  descreve  no  preâmbulo  as 

características  comuns  ao pedido  e  ao  estado  da  técnica,  essenciais  para  definir  o 

objeto, vindo a seguir apenas as particularidades genuínas da invenção, para mostrar 

claramente  a  matéria  nova  introduzida  e  delimitar  adequadamente  os  direitos  da 

depositante;

Que a reivindicação independente 13 que descreve o processo, é considerada 

imprivilegiável, em vista do art. 10º da LPI;

Que conforme ensinado no estado da técnica, em especial US 5775333, coluna 

15, linha 65 – coluna 16, linha 2, e figuras 1K e 2; ou ainda em US 5769086, Figura 1, e 

coluna 5, linha 25 – linha 34, e coluna 8, linha 32 – linha 37, é ensinado sonda de 

biopsia  para coleta de amostra de tecido mole de um paciente cirúrgico, tendo estrutura 

dotada de extremidade proximal e distal, elemento de perfuração alongado dotado de 

extremidade afiada e orifício para receber o tecido, um cortador alongado para cortar o 

tecido, e um dispositivo para girar após o corte da amostra.

Ver  ainda  EP  0970658,  publicado  em  12/01/00,  figura  3   ou  ainda  EP  0890339, 
publicado em 13/01/99, coluna 39, linha 31- linha 36.

Que a diferença básica refere-se ao fato de o dispositivo de girar na direção axial 
automaticamente  o  referido  elemento  de  perfuração após o  corte  da  amostra,  onde 
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múltiplas   amostras  podem  ser  coletadas  sobre  o  eixo  geométrico  longitudinal  do 
elemento de perfuração sem girar de forma manual o elemento de perfuração .

Tal  realização nos parece uma realização preferida do realizador,  a  partir  das 
revelações  do  estado  da  técnica  e  seria  óbvio  para  um  técnico  medianamente 
conhecedor do assunto e, assim a reivindicação 1, bem como as independente 7, e as 
demais, em razão de sua dependência com estas, são vistas como falhas em definir 
atividade inventiva.

Deste modo o quadro reivindicatório é rejeitado.

Conclusão

Assim o petitório não se pode aceitar, como se encontra, e deverá ser indeferido.

Entretanto, em observância ao devido processo  legal administrativo, nos termos 
do art. 5º, LV da CRFB/88, e dos arts. 36 e 37 da Lei de Patentes, deverá ser dada 
ciência  deste  parecer  desfavorável  à  depositante  para  que  possa  apresentar  suas 
razões.

Caso venha a se manifestar, se vislumbrar possibilidade de demonstra r atividade 
inventiva no pedido, deveria, por economia e celeridade processual, reformular o jogo de 
reivindicações,  atentando  para  as  restrições  e  objeções  apontadas,  observando  os 
limites do inicialmente requerido, nos termos do art. 32 da LPI, e os arts. 8º, 13, e Ato |
Normativo 124 15.1.3.2.1, d e e.

A reivindicação 1 deveria descrever no preâmbulo a matéria comum ao pedido e ao 
estado da técnica,  seguido  da  expressão “caracterizado por”,  e  a  seguir  apenas as 
particularidades genuínas da invenção,  para delimitar  adequadamente os direitos da 
depositante e a matéria nova introduzida.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

È o parecer.

Rio de janeiro, 13 de dezembro de 2010. 
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