
                                                                                                         
 
 

 
ROTEIRO PARA PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA PATENTE: 

 

O Relatório Descritivo deve conter: 

 

a) Título: Deve ser claro e preciso, não deve conter palavras desnecessárias e/ou 

irrelevantes e deve identificar o objeto do pedido de patente; 

b) Descrição da matéria objeto do pedido: Descrever em linhas gerais (em média 

dois parágrafos) a matéria que será objeto de pedido de patente, indicando a sua 

finalidade e o setor técnico ao qual pertence; 

c) Descrição do estado da técnica: Corresponde à matéria que facilita a 

compreensão da invenção. Citar os documentos, artigos científicos, patentes ou 

qualquer outra fonte bibliográfica que possa contribuir com o conteúdo informativo 

do pedido. Devem ser mencionados também os processos existentes no mercado, 

atualmente, assim como suas deficiências técnicas (descrição dos pontos 

deficientes do estado da técnica). 

d) Descrição da invenção: Fazer uma breve descrição da invenção, mencionando 

como esta soluciona os problemas encontrados no estado da técnica. Destacar as 

vantagens da solução proposta, o requisito novidade e o efeito técnico alcançado. 

e) Descrição das figuras: Se houver, relacionar as figuras nos desenhos, 

especificando suas representações gráficas (vistas, cortes, fluxogramas, diagramas, 

entre outras). Especificar as características próprias para a inclusão de reprodução 

de fotografias tais como ampliação, condições do material fotográfico, entre outras. 

As figuras devem ser colocadas em documento separado. As fórmulas químicas 

estruturais, tabelas e equações matemáticas devem ser inseridas no texto e 

identificadas com suas respectivas legendas. 

f) Descrição detalhada da invenção: Descrever a invenção detalhando suas 

características de modo claro e preciso para que haja perfeita compreensão destas 

por um técnico no assunto. Deve-se diferenciar ao máximo a invenção das demais já 

existentes, indicando a sua melhor forma de execução e sua aplicação industrial. 
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Fazer referência aos desenhos, se houver, utilizando exemplos, quadros 

comparativos, detalhando como os elementos constituintes estão interligados para 

formar o invento. 

g) Reivindicações: Devem ser iniciadas pelo título ou parte do título correspondente 

a sua respectiva categoria e conter uma única expressão “caracterizado por”. As 

reivindicações devem estabelecer e delimitar os direitos do titular da patente, 

visando sua mais ampla proteção. Devem também estar fundamentadas no relatório 

descritivo da patente, podendo ser de uma ou de várias categorias, desde que 

ligadas pelo mesmo conceito inventivo. 

h) Desenhos: Devem ser utilizados, quando for o caso, para facilitar a perfeita 

compreensão da matéria exposta no relatório descritivo. É necessário que venham 

acompanhados de suas respectivas legendas e informações pertinentes. 

i) Resumo: Deve ser um sumário, contendo de 50 a 200 palavras, do conteúdo 

exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos, indicando o setor 

técnico ao qual pertence a invenção, contendo o maior número possível de palavras-

chaves relacionadas com a invenção. 

 




