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What to patent?
“Este é um exercício que foi criado pela WIPO para treinamento em

redação de patentes, aqui traduzido e adaptado 
para o português de forma livre em seu conteúdo”.
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 Uma nova espécie de sapo é matéria patenteável?
Resposta: Não



Secreção

Um pesquisador verifica que esta espécie de sapo produz uma secreção.
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O pesquisador estuda o
processo de secreção que
ocorre  na pele do sapo e
descobre o seu mecanismo.
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 Uma secreção de sapo é matéria patenteável?
Resposta: Não
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 Um método de extração de secreção de sapo é matéria patenteável?
Resposta: Sim, se este for novo.  
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 Um método para extração do princípio ativo da secreção do sapo
é matéria patenteável?

Resposta: Sim se o método ou aparelho de purificação forem novos.
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O princípio ativo da secreção do sapo isolado e caracterizado 
quimicamente (um peptídeo liberado de uma proteína) é matéria 
patenteável?
Resposta: Não, no Brasil (art. 10 / IX).  Em outros países, se for uma 
proteína nova, é passível de patenteamento, desde que tenha aplicação
industrial.
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O pesquisador descobre que este peptídeo já tinha sido descrito
no estado da técnica e que o mesmo é usado para tratar enxaqueca.

O pesquisador descobre então que o efeito deste peptídeo pode ser 
potencializado pela combinação com outro princípio ativo.  
Esta combinação dos dois princípios ativos é matéria patenteável?

Resposta: Sim, se esta combinação for nova e tenha atividade inventiva.
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O uso do peptídeo isolado da secreção do sapo para tratar 
enxaqueca é matéria patenteável?

Resposta: Não, no Brasil (art. 10 / VIII), EP e JP.  Sim, US.

Um organismo recombinante que produza este peptídeo e que não 
tenha sido definido qual seria este organismo é matéria patenteável?

Resposta: Não, no Brasil (art. 18 / IX), EP e JP. Sim, US.
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O gene isolado do sapo em questão é matéria patenteável?

Resposta: Não, no Brasil (art. 10 / IX).  

Sim (EP, JP e US), desde que você possa provar que pode:
1 – isolar e purificar o gene (DNA), então
2 – determinar a sequência de nucleotídeos, e
3 – identificar a proteína codificada pelo mesmo e sua função, e
4 – determinar a aplicação industrial desta proteína.
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Obrigada!
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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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