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 Reivindicando na Prática!
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Metodologia de trabalho:

- Montar grupos de 3 pessoas

- Cada grupo receberá dois objetos:

- uma escova de dentes simples (estado da técnica)

- uma escova de dentes recentemente desenvolvida 
(suposta invenção)!

Atenção: desconsidere outros estados da Atenção: desconsidere outros estados da 
técnica, é apenas um exercício!!técnica, é apenas um exercício!!
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1 - A escova simples será considerada o estado da técnica mais próximo.

2 - Tente visualizar quais os elementos responsáveis pelas vantagens 
apontadas pelo fabricante do produto. 

3 - O objetivo de exercício será propor um quadro reivindicatório, 
compreendendo uma reivindicação independente, com todos os 
elementos considerados essenciais para definir a escova em questão. 

4 - A fim de auxiliar na elaboração das reivindicações, deverão ser 
detalhados: a cabeça da escova, as cerdas, o cabo, e outros detalhes que 
diferenciam este produto daquele conhecido.

5 - O quadro reivindicatório deverá estar de acordo com o disposto na 
Instrução Normativa PR nº 17/2013 (antigo Ato Normativo 127/97).
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1.  Qual o campo técnico relacionado à sua invenção?

2.  Analise o “estado da técnica”. 

3.  Discuta os problemas com que os inventores se         
defrontaram naquela área e como a invenção pode 
resolvê-los.

4.  Quais as modificações introduzidas pela invenção?
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1. Escreva um título curto, preciso e específico.

2. Escreva um resumo breve, mas que defina os problemas do 
estado da técnica, a solução dada pela invenção e as 
principais características do objeto novo.

3. Escreva uma reivindicação onde:

- todas as características do estado da técnica formem o 
preâmbulo; e

- após a expressão “caracterizado por” estejam incluídas 
apenas as características essenciais da invenção.
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Aborde os seguintes itens (nesta ordem):

 Cabo

 Formato da cabeça

 Cerdas

 Outros elementos específicos

Dica: elabore uma tabela comparativa
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Característica Estado da técnica Escova X

CABO Longo e simples, reto

FORMATO DE CABEÇA Cabeça pequena e 
simples

CERDAS Cerdas com pontas 
arredondadas; simples

OUTROS ELEMENTOS 
ESPECÍFICOS

Pescoço fino e 
alongado



9

1.  Identificação da escova: Colgate Whitening

2.  Fabricante: Colgate-Palmolive Company

3. Vantagens apontadas pelo fabricante:

- Macia; 

- Colgate Whitening com removedores suaves L, comprovadamente 
remove 81% mais manchas para um sorriso mais branco;

- Cerdas especialmente desenhadas para alcançar e limpar entre os 
dentes e ao longo da gengiva.

Grupo 1Grupo 1Grupo 1Grupo 1
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Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2
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Grupo 2Grupo 2Grupo 2Grupo 2
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- Identificação da escova: Aquafresh

- Fabricante: GlaxoSmithKline 

- Vantagens apontadas pelo fabricante:

Maciez média;

Exclusivo limpador de língua de relevo suave. 

Contém mentol;

Remove 5 vezes mais bactérias que uma escovação comum;
Cabo flexível: curva-se para absorver o excesso de pressão 

durante a escovação, ajudando a proteger a gengiva.

Grupo 3Grupo 3Grupo 3Grupo 3
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1.Identificação da escova: Pulsar

2. Fabricante: Oral-B

Vantagens apontadas pelo fabricante:

- Macia;

- Cerdas pulsantes. Oscilam para permitir acesso profundo entre os 
dentes;

- O movimento de pulsação ajuda a remover placas bacterianas e 
massagear a gengiva;

- Clinicamente comprovado. Limpa melhor que uma escova manual 
comum;

- Possui bateria para realizar a pulsação das cerdas.

Grupo 4Grupo 4Grupo 4Grupo 4
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Grupo 5Grupo 5Grupo 5Grupo 5
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Grupo 6Grupo 6Grupo 6Grupo 6
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1.Identificação da escova: Pro-Saúde

2. Fabricante: Oral-B

3. Vantagens apontadas pelo fabricante:

- Macia;

- Cerdas CrissCross;

- Limpador de língua texturizado;

- Cerdas Indicator.

Grupo 8Grupo 8Grupo 8Grupo 8
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Obrigada!Obrigada!

Contato da Diretoria de Patentes: Contato da Diretoria de Patentes: 

com número do processo, (21)3037-3797/3314/3547/3662/3638/3679; com número do processo, (21)3037-3797/3314/3547/3662/3638/3679; 

sem número do processo, (21)3037-3337/3301;sem número do processo, (21)3037-3337/3301;

Denúncias, dúvidas, elogios, reclamações e sugestões deverão ser Denúncias, dúvidas, elogios, reclamações e sugestões deverão ser 

encaminhados através do sistema “Fale conosco”, disponível em encaminhados através do sistema “Fale conosco”, disponível em 

www.inpi.gov.brwww.inpi.gov.br
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