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* Relevância dos documentos citados:
A documento que define o estado geral da técnica, mas 
não é considerado de particular relevância;
N documento  de  particular  relevância;  a  invenção 
reivindicada  não  pode  ser  considerada  nova  quando  o 
documento é considerado isoladamente;
I documento  de  particular  relevância;  a  invenção 
reivindicada  não  pode  ser  considerada  dotada  de  atividade 
inventiva  ou  de  ato  inventivo  quando  o  documento  é 
considerado isoladamente;

Y documento  de  particular  relevância;  a  invenção 
reivindicada não pode ser considerada dotada de atividade 
inventiva quando o documento é combinado com um outro 
documento ou mais de um;
PN documento  patentário,  publicado após a data  de 
depósito do pedido em exame, ou da prioridade requerida 
para  o  pedido  em exame,   cuja  data  de  depósito,  ou  da 
prioridade  reivindicada,  é  anterior  a  data  de  depósito  do 
pedido em exame, ou da prioridade requerida para o pedido 
em exame; esse documento patentário pertence ao estado 
da técnica para fins de novidade, se houver correspondente 
BR, conforme o Art. 11 §2.º e §3.º da LPI.
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PARECER

Quadro 1 – Páginas do pedido examinadas

Elemento Páginas n.o da Petição Data

Relatório Descritivo 1 a 41 020060165949 31/10/2006

Quadro Reivindicatório 1 a 6 020060165949 31/10/2006

Desenhos 1/12 a 12/12 020060165949 31/10/2006

Resumo 1 020060165949 31/10/2006

Quadro 2 – Considerações referentes aos Artigos 10, 18, 22 e 32 da Lei n.o 9.279 de 14 de 
maio de 1996 –  LPI

Artigos da LPI Sim Não

A matéria enquadra-se no art. 10 da LPI (não se considera invenção) x

A matéria enquadra-se no art. 18 da LPI (não é patenteável) x

O pedido apresenta Unidade de Invenção (art. 22 da LPI) x

O pedido está de acordo com disposto no art. 32 da LPI x

Comentários/Justificativas

As reivindicações dependentes 2, 3 e 17 tratam de um implante cirúrgico ou kit e se referem a 
um suporte para tecido pélvico, suporte uretral, suporte uretral ou suporte de prolapso vaginal, o 
que  pode  indicar  uma técnica  terapêutica  para  aplicação  no  corpo  humano  ou  animal,  em 
desacordo com o Art. 10 inciso VIII da LPI.

As reivindicações podem ser separadas em seis seções de assunto: 

A) implante cirúrgico (reivindicações 1 a 15 e 31),
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B) kit cirúrgico (reivindicações 16 e 17);

C) método para formar ou montar um implante cirúrgico (reivindicações 18 a 24);

D) molde de inserção adaptado para montar materiais de um implante médico (reivindicações 

25 a 27);

E) aparelho (reivindicação 28).

F) método  para  produzir  um  implante  cirúrgico  como  definido  na  reivindicação  1 

(reivindicações 29 e 30).

Estes assuntos podem ser divididos em dois conceitos inventivos: 

1) implante e kit (assuntos A e B) e seu método para formar ou montar ou produzir um implante 

cirúrgico (assuntos C e F), 

2)  molde  de  inserção  adaptado  para  montar  materiais  de  um  implante  médico  e  aparelho 

compreendendo o molde de inserção (assuntos D e E). 

Em relação aos assuntos 1 e 2, o pedido não apresenta unidade de invenção, em desacordo com 

o disposto no Art. 22 da LPI, que exige que o pedido de patente de invenção se refira a uma única 

invenção, ou a um grupo de invenções inter-relacionadas, de maneira a compreenderem um único 

conceito inventivo. O depositante deverá então, dividir  o pedido ou abandonar parte deste. Se 

optar  pela  divisão,  deverá  fazê-lo  segundo  os  procedimentos  estabelecidos  nas  Instrução 

Normativa 30/2013 e na Instrução Normativa 31/2013.

Quadro 3 – Considerações referentes aos Artigos 24 e 25 da LPI

Artigos da LPI Sim Não

O relatório descritivo está de acordo com disposto no art. 24 da LPI x

O quadro reivindicatório está de acordo com disposto no art. 25 da LPI x

Comentários/Justificativas

Foi  verificado  que  os  sinais  de referência  não  foram inseridos  em todas  as  reivindicações, 
conforme orientado pelo Art. 4º (VI) da Instrução Normativa 30/2013. 

Em relação às reivindicações independentes 1 e 31 (implante), observa-se que, por questão de 

precisão, conforme Art. 25 da LPI (Lei da Propriedade Industrial) e Art. 4º (III) e Art. 5º (II) da 

Instrução Normativa 30/2013, deve-se evitar uma proliferação desnecessária  de reivindicações 

independentes da mesma categoria, uma vez que tais reivindicações apresentam escopo similar. 

Assim,  não  é  possível  determinar  quais  são  as  características  essenciais  e  específicas  do 

dispositivo  que se deseja  proteger.  Além disso,  as  reivindicações  contrariam o Art.  5º  (II)  da 

Instrução Normativa 30/2013.

As reivindicações 16 e 17 do kit são inaceitáveis por contrariar o Art. 25 da LPI, uma vez que não 

definem as características do objeto de modo claro e preciso. Também não atendem ao Art. 4º(III) 
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e Art. 5º (I) da Instrução Normativa 30/2013. De fato, tais reivindicações procuram definir o kit por 

referência às características do uso pretendido de um implante cirúrgico nesse kit, o que acarreta 

falta de clareza uma vez que não é definido o kit por suas características técnicas essenciais e 

específicas, mas por seu relacionamento com o implante cirúrgico definido na reivindicação 1

Em relação às reivindicações independentes 18 e 19 (método para formar ou montar um implante 

cirúrgico), observa-se que, por questão de precisão, conforme Art. 25 da LPI (Lei da Propriedade 

Industrial)  e  Art.  4º  (III)  e  Art.  5º  (II)  da  Instrução  Normativa  30/2013,  deve-se  evitar  uma 

proliferação desnecessária de reivindicações independentes da mesma categoria, uma vez que 

tais reivindicações apresentam escopo similar.  Assim, não é possível determinar quais são as 

etapas essenciais e específicas do método que se deseja proteger. Além disso, as reivindicações 

contrariam o Art. 5º (II) da Instrução Normativa 30/2013.

As reivindicações 29 e 30 do método são inaceitáveis por contrariar o Art. 25 da LPI, uma vez que 

não definem as etapas de um processo ou uso de modo claro e preciso. Também não atendem ao 

Art.  4º(III)  e  Art.  5º (I)  da Instrução Normativa 30/2013.  De fato,  tais  reivindicações procuram 

definir  o método por referência às características do uso pretendido de um implante cirúrgico 

nesse método, o que acarreta falta de clareza uma vez que não é definido o método por suas 

etapas técnicas essenciais e específicas, mas por seu relacionamento com o implante cirúrgico 

definido na reivindicação 1.

Quadro 4 – Documentos citados no parecer

Código Documento Data de publicação

D1 WO9840114 17/09/1998

Quadro 5 - Análise dos Requisitos de Patenteabilidade  (Arts. 8.º, 11, 13 e 15 da LPI)

Requisito de Patenteabilidade Cumprimento Reivindicações

Aplicação Industrial
Sim 1-24, 29-31

Não -----

Novidade
Sim 1-24, 29-31

Não -----

Atividade Inventiva
Sim -----

Não 1-24, 29-31

Comentários/Justificativas

D1 descreve um implante cirúrgico compreendendo materiais de implante unidos por um rebite 
polimérico, o rebite polimérico sendo localizado dentro de aberturas dos materiais e estendendo-
se de uma superfície de implante através de uma espessura de pelo menos um dos materiais 
(ver folha 54 a folha 60 e figuras 39 a 41, 50 a 54 de D1).
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Conclusão

As reivindicações independentes não possuem atividade inventiva em relação ao documento D1, 
as demais dependentes estão relacionadas a detalhamentos e construtividades óbvias, são por 
definição, limitadas pela independente à qual se referem, não podem ser protegidas isoladamente, 
são  sugeridas  no  documento  da  técnica  citado,  e  também não  possuem atividade  inventiva. 
Assim, o pedido contraria os Art. 8º,13 e 25 da LPI, não sendo patenteável.

O depositante deve se manifestar quanto ao contido neste parecer em até 90 (noventa) dias, a 
partir da data de publicação na RPI, de acordo com o Art. 36 da LPI.

Publique-se a ciência de parecer (7.1).

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2016.

Sheila Monteiro Elias
Pesquisador/ Mat. Nº 1358574
DIRPA / CGPAT IV/DINEC
Deleg.  Comp.  -  Port.  INPI/DIRPA  Nº 
002/11
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